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Sammanfattning 

När saker och ting går som man tänkt sig i livet tänker man inte på det. När man 

utför en uppgift som man klarar av, tänker man inte på att det är en svår uppgift. 

Så är det även med många datorbaserade system som vi måste lära oss. Det är 

först när man lärt sig grunderna i ett system som man kan övergå till att lära sig 

mer avancerade funktioner. För att inlärningsperioden skall gå så lätt och snabbt 

som möjligt ställs det krav på systemets lärbarhet.  

 

För att kunna förstå och visa hur man kan förbättra lärbarheten på ett system 

måste man först testa dess användbarhet. När man talar om användbarhet 

menar man i huvudsak hur lätt en produkt eller ett system är att använda för 

användaren, och hur väl systemet uppfyller användarens behov och krav. 

Lärbarhet är kanske den allra viktigaste delen som ingår i kraven för att uppfylla 

god användbarhet.  

 

Syftet med rapporten är att belysa lärbarhetsaspekten som en del av använd-

barhet. Diskussionen grundar sig i ett större projektarbete om BG Faktura, en 

produkt från Bankgirocentralen. Bankgirocentralen gav i uppdrag att ta fram 

metoder, testanvändare och att samordna en användbarhetsanalys på BG 

Faktura. För att få fram användbarhetsproblemen genomfördes ett flertal 

utvärderingar; en heuristisk utvärdering, en kontextanalys och empiriska 

användartester.  

 

Då utvärderingsmetoderna resulterade i många användbarhetsproblem 

skapades en prototyp med modifieringar av BG Faktura enligt de 

rekommendationer och förslag som kommit fram i testerna. Prototypen 

användartestades för att kunna göra jämförelser med tidigare resultat. Då 

prototypen var testad bekräftades att några av de delar som modifierats 

fungerade bättre och ett mönster av vad som är viktigast för lärbarheten 

påvisades.  



 

Resultaten från detta examensarbete visade att den viktigaste delen i gräns-

snittet som underlättar lärbarheten mest är ett bra navigationsverktyg. 

Konsekvens i systemet och att man använder sig av tillvägagångssätt och ikoner 

som användaren känner igen ger också bättre lärbarhet. Slutligen är ett väl 

fungerande hjälpsystem något som snabbare lär användaren hur systemet 

fungerar.  



 

Förord 

Tillfället för att utföra tester om lärbarhet kom då Bankgirocentralen skulle 

genomföra en användbarhetsanalys på en av sina produkter. Jag fick i uppgift att 

utföra analysen och därigenom kunde jag även testa mina teorier om lärbarhet 

och igenkännbarhet på webbaserade system. 

 

Vid ankomsten till Bankgirocentralen var jag mycket entusiastisk över hur mitt 

examensarbete skulle se ut och vilka resultat som skulle fås. När jag började 

sätta mig in i problemet och började lära mig allt mer om lärbarhet, användbarhet 

och hur man kan utvärdera dessa, kände jag direkt att detta var ett examens-

arbete för mig.  

 

Atmosfären på arbetsplatsen har till stor del hjälpt till att känna att arbetet varit 

värt något. Ett flertal personer på Bankgirocentralen verkar ha fått upp ögonen 

för vad användbarhet är tack vare detta arbete som presenterats för ett flertal 

anställda. Men det är inte bara min förtjänst att arbetet kunnat genomföras. Min 

handledare, Tarja Saastamoinen gränssnittsdesigner på Bankgirocentralen, har 

alltid stött mig och givit mig god ledning.  

 

En annan person som hjälpte mig att komma igång och som gett mig goda råd är 

min examinator, Pär Carlshamre vid Linköpings tekniska högskola. Även om jag 

genomfört projektarbetet i Stockholm så har distansen inte varit några problem 

för att hålla kontakten. 

 

Slutligen vill jag även tacka övriga personer på Bankgirocentralen liksom de 

personer som deltagit och som hjälpt mig i mitt examensarbete. 

 

Stockholm 2004 

Martin Holmberg
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1 Inledning 
Denna rapport är en redogörelse och sammanställning över det examensarbete 

som genomfördes under perioden september 2003 till januari 2004 på Bankgiro-

centralen i Stockholm. Detta dokument riktar sig till alla som vill lära sig om vad 

användbarhet är och hur man kan gå till väga för att uppnå bättre lärbarhet för 

webbaserade system. Man behöver inte ha någon större teknisk bakgrunds-

kunskap för att läsa denna rapport, även om intresset för innehållet nog ökar om 

man är intresserad av människa-dator-interaktion och informationsdesign. I detta 

första kapitel ges läsaren en överblick över vad examensarbetet tar upp och hur 

ämnet har behandlats.  

1.1 Bakgrund 
När saker och ting går som man tänkt sig i livet tänker man inte på det utan 

fortsätter bara leva sitt liv som vanligt. När man utför en uppgift som man klarar 

av, tänker man inte på att det är en svår uppgift. Att lära sig cykla är från början 

en mycket avancerad uppgift, men när man väl lärt sig hur man gör är det lätt 

och man kan utöka sina färdigheter genom att t.ex. vinka till sin granne samtidigt 

som man cyklar. Så är det även med många datorbaserade system som vi 

måste lära oss att använda. Det är först när man lärt sig grunderna i ett system 

som man kan övergå till att lära sig mer avancerade funktioner. För att 

inlärningsperioden skall gå så lätt och snabbt som möjligt ställs det krav på 

systemets användbarhet.  

 

Det finns flera olika sätt att mäta hur lätt ett system är att lära sig, dvs. systemets 

lärbarhet (eng. learnability). Man kan t.ex. mäta den tid det tar för en användare 

att uppnå en viss effektivitet eller så kan man mäta resultaten på de uppgifter 

som genomförs. En faktor som gör att mätbarheten på system försvåras är de 

olika kunskapsnivåerna användare har. Det är därför viktigt att skaffa sig en god 

bild över användarnas kunskapsnivåer innan man mäter dess förmåga att utföra 

uppgifter.  
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För att kunna förstå och visa hur man kan förbättra lärbarheten måste man ofta 

ta till användbarhetstester av olika slag. Det finns flera olika metoder man kan 

använda sig av och en naturlig fråga uppkommer, vilken metod är bäst och när 

man skall använda den? Andra problem som rapporten tar upp är hur lärbar-

heten i webbaserade system kan snabbas upp och underlättas. För att få fram 

svar på dessa frågor och redovisa systems initiala lärbarhetsfaktor, behövs ett 

befintligt system. I detta fall har Bankgirocentralens produkt BG Faktura använts.  

 

BG Faktura tillhandahåller, och hjälper i huvudsak banker med att granska, 

information om företagskunder och dess fakturor. I detta system kan bankernas 

fakturor till sina kunder ses, makuleras och krediteras. Mer om denna produkt 

beskrivs senare i rapporten. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att belysa lärbarhetsaspekten som en del av använd-

barhet. Vidare ges läsaren en bild över vad användbarhet är samt vilka metoder 

det finns att tillgå för att påvisa användbarhetsproblem. 

 

Rapporten beskriver hur man gör ett system mer igenkännbart och vilka metoder 

det finns att tillgå för att belysa användbarhetsproblem. Genom att använda 

några av dessa metoder visas hur lärbarheten och användbarheten kan 

förbättras. 

  

1.3 Avgränsning 
Arbetet är begränsat till att redovisa de delar av faktureringssystemet BG Faktura 

som behandlar kundfrågor. Därmed utelämnas systemets funktionalitet i de delar 

som rör banktjänster och bankinformation.  

 

Rapporten återger inte hur BG Faktura är uppbyggt rent tekniskt och kommer 

därmed inte att återge någon systemdokumentation. Detta känns inte nödvändigt 
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eftersom resultaten av testerna ändå kan visas. Förslag till modifikationer i 

gränssnittet som presenteras i rapporten förutses vara teknisk möjliga.  

 

Kraven på den prototyp som kommer att byggas begränsas till att kunna klara av 

de delar som testats i tidigare sammanhang av undersökningen, dvs. alla 

användarscenarier. 
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2 Teoribakgrund 
I detta kapitel presenteras en bakgrund som låter läsaren få en förståelse för vad 

som kommer att diskuteras i examensarbetet. Först ges en förklaring av vad 

användbarhet är och hur det definieras. Eftersom det finns många olika defini-

tioner ges en jämförelse mellan dessa. En djupare analys av vad lärbarhet är 

följer därefter. Kapitlet fortsätter med att beskriva olika metoder som finns att 

tillgå för att utvärdera användbarhet. Även här görs en jämförelse mellan de olika 

metoderna och dess lämpliga användningsområden. Avslutningsvis beskrivs det 

företag och det system som använts för att utföra undersökningen om lärbarhet. 

2.1 Användbarhet 
När man talar om användbarhet menar man i huvudsak de egenskaper som gör 

en produkt, ett system eller en tjänst lätt att använda för den tilltänkte använda-

ren. Man försöker få systemet att uppfylla användarens behov och krav, men det 

finns flera sätt att definiera vad användbarhet är och många delar upp det i flera 

delar. För att ge en nyanserad bild över vad användbarhet är, presenteras nedan 

tre olika definitioner av begreppet.  

 

2.1.1 ISO Standard 

Den internationella standarden, ISO 9241-11, som stadgades 1998 ger en 

vägledning till vad användbarhet är och definierar det som: 

"Usability is the extent to which a product can be used by specified 
users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and 
satisfaction in a specified context of use." 

Eftersom denna rapport är på svenska presenteras här nedan den svenska 

översättningen refererad från Gulliksen & Göransson (2002): 

”Användbarhet är den utsträckning till vilken en specificerad 
användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med 
ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 
användningssammanhang”  

Vidare definieras ändamålsenlighet som: 

”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna 
mål” 
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Effektivitet definieras som: 

”resursutgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet 
med vilken användarna uppnår givna mål” 

och tillfredställelse definieras som: 

”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en 
produkt” 

Slutligen definieras användningssammanhanget som: 

”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och 
annan materiell) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten 
används” 

Gulliksen och Göransson menar att denna definition på användbarhet är bra 

eftersom den är konkret och även visar att användbarhet kan mätas. Vidare 

menar de att det är viktigt att inse att användbarhet inte bara är en absolut 

storhet utan ett relativt begrepp (Gulliksen & Göransson 2002). 

 

2.1.2 Jonas Löwgrens definition 

Jonas Löwgren (1993), professor i människa-dator-interaktion vid Linköpings 

tekniska högskola, definierar användbarhet lite annorlunda. Löwgren nämner att 

många försökt definiera användbarhet och att den bästa definitionen är den av 

Ken Eason (1988) som säger att ett system är användbart om någon faktiskt 

använder det. Denna definition stöter dock på problem eftersom användbarheten 

inte kan testas förrän systemet är installerat. Därför föredrar Löwgren att 

definiera användbarhet med fyra olika mått; relevans, effektivitet, attityd och 

lärbarhet. Han beskriver de olika delarna mer ingående som: 

 

• Relevans är hur väl ett system uppfyller användarens behov. 
 

• Effektivitet är hur effektivt en användare kan utföra sina uppgifter.  
 

• Attityd är användarens subjektiva känsla om systemet. 
 

• Lärbarheten av ett system är hur lätt en användare har att lära sig 

systemet från initialt tillstånd och hur väl användaren kommer ihåg hur 

systemet används efter en tids uppehåll. 
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För att lättare komma ihåg dessa fyra delar hänvisar Löwgren till minnesregeln 

REAL, från Relevans, Effektivitet, Attityd och Lärbarhet.  

 

2.1.3 Jakob Nielsens definition 

Jakob Nielsen (1993), doktor inom användarvänlighet och en av de mest 

ansedda forskarna på området, har en annan uppfattning och utvecklar de olika 

delarna ytterligare. Han säger att användbarhet består av flera delar och att 

definitionen måste innehålla alla delar för att uppfylla kravet på god 

användbarhet. Nielsens definition innehåller fem områden. 

 

• Lärbarhet – Systemet skall vara lätt att lära sig så att användaren lätt kan 

komma igång med sina arbetsuppgifter. 
 

• Effektivitet – Systemet skall vara effektivt att använda så att när väl en 

användare lärt sig systemets funktioner skall en hög produktivitet uppnås.  
 

• Hågkomst – Det skall vara lätt att komma ihåg systemet, så att användare 

som inte använder systemet kontinuerligt lätt skall kunna använda 

systemet igen efter en längre tids uppehåll.  
 

• Fel – Systemet skall ha en låg felfrekvens, så att användare gör så få fel 

som möjligt då de använder systemet. Uppkommer fel skall användaren 

lätt kunna åtgärda dessa. Katastrofala fel får inte förekomma.  
 

• Tillfredställelse – Systemet bör vara trevligt att använda, så att användare 

känner sig tillfredställda när de använder systemet. 

 

Nielsen menar att även om det är svårt att definiera användbarhet så är det i alla 

fall lättare att mäta användbarheten genom väldefinierade delar istället för att 

bara säga att ett system är ”användarvänligt”.  
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2.1.4 Jämförelse 

Alla definitioner visar att användbarhet inte kan mätas inom bara en del utan att 

det sträcker sig över flera områden. Alla definitioner lägger tyngden på att det är 

användaren man skall tänka på för att uppnå god användbarhet. ISO-standarden 

nämner tyvärr inte lärbarhet som en specifik komponent i användbarhet, men 

nämner det implicit genom att en produkt skall kunna användas för att uppnå 

specifika mål.  

 

En total bild över vad definitionen av användbarhet är får man inte förrän man 

tagit hänsyn till alla de tre definitionerna ovan. Den mest intressanta delen inom 

användbarhet verkar vara lärbarheten eftersom man inte kan använda ett system 

om man inte kan lära sig det. Hågkomst som Nielsen nämner kan också räknas 

in i lärbarheten, då även detta har att göra med hur lätt ett system är att lära sig. 

 

2.2 Lärbarhet 
Lärbarhet är kanske den allra viktigaste av de delar som ingår i kraven för att 

uppfylla god användbarhet. Det första man måste göra när man sätter sig med 

ett nytt system är att lära sig grunderna i det. Även om det finns system som tar 

väldigt lång tid att lära sig, skulle det självfallet underlätta om programmet var 

lättinlärt redan från början. Är system för komplicerade att lära sig tenderar de att 

inte användas. 

 

Om man jämför med de andra delarna som ingår i att uppfylla god användbarhet 

är det egentligen bara lärbarheten som måste uppfyllas för att ett system skall 

kunna användas över huvudtaget. Effektiviteten av ett system behöver inte vara 

så hög för att ett system skall kunna användas och attityden användaren har till 

systemet behöver inte utesluta att systemet inte kan användas. Men om man inte 

kan lära sig ett system, kan man inte använda det och därför är lärbarheten den 

viktigaste delen i användbarhet. Man skall dock komma ihåg att om endast 

lärbarheten är uppfylld, dvs. man kan lära sig systemet snabbt, kan systemet bli 

oanvändbart ändå på grund av att användaren inte finner någon nytta med det.   
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Det finns flera olika typer av lärbarhet. Den första typen som man kanske tänker 

på är nybörjaranvändare som sätter sig med ett system för första gången och 

skall försöka lära sig det. Denna typ av inlärning brukar kallas initial lärbarhet. En 

annan typ av inlärning är den långsiktiga inlärningen som Nielsen refererar till 

som hågkomst. Denna inlärning riktar sig mer till det man kommer ihåg sedan 

man senast använde systemet. En tredje typ av lärbarhet finner man i de så 

kallade ”walk up and use”-systemen som är system som skall vara så enkla att 

använda att tidigare erfarenhet inte krävs. Det kan röra sig om t.ex. en 

parkeringsautomat. 

  

Alla applikationer eller system har något slags gränssnitt som man från initialt 

tillstånd inte alls känner till. När man börjar använda systemet ökar effektiviteten 

med tiden, man lär sig göra saker i systemet. För att förstå hur enkelheten att 

lära sig ett system från initialt tillstånd ser ut, brukar man referera till 

inlärningskurvorna som i Figur 1. Den ena kurvan visar hur effektiviteten snabbt 

ökar för system som fokuserar på novisanvändare. Den andra kurvan avser 

system som riktar sig mot expertanvändare och visar att det tar längre tid att lära 

sig systemet i början, men att man kan uppnå mycket effektivare arbetsmetod då 

man lärt sig systemet till fullo (Nielsen 1993). Exempel på sådana system kan 

vara två textredigeringsprogram som notepad och emacs, där notepad har en 

väldigt låg inlärningströskel, medan emacs innehåller fler sofistikerade funktioner 

som tar tid att lära sig. När man dock lärt sig många kommandon i emacs går det 

väldigt fort och effektivt att utföra sina uppgifter. 
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Figur 1. Inlärningskurvor för två olika system 

(tolkad bild från Nielsen 1993, s.28) 

 

Att det tar längre tid att lära sig effektivare arbetsmetoder i ett system, behöver 

inte betyda att funktionaliteten blir bristande utan kan bero på att systemet har 

flera möjligheter att utföra en och samma funktion. Som exempel kan nämnas 

hur man sparar ett dokument i ordbehandlaren Word. En novis användare skulle 

kanske klicka sig fram i menyn för att aktivera sparafunktionen, medan en mer 

van användare trycker ’ctrl-s’ för att uppnå samma mål. Ett mål för 

programmerare bör vara att kombinera de båda egenskaperna så att systemen 

passar både novis och expertanvändare. Detta medför att novisanvändare, som 

börjat känna sig säkra i systemet, övergår till att effektivisera sitt arbete genom 

att lära sig snabbkommandon, jämför med Word.  

 

2.3 Analysmetoder 
För att förstå den tilltänkte användaren är det naturligt att börja med att 

analysera användarens kunskaper och arbetssituation. Nedan presenteras två 

metoder som kan användas för detta ändamål, kontextanalys och fokusgrupper. 
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2.3.1 Kontextanalys 

En kontextanalys är en fältstudie där användbarhetsexperter observerar hur 

användare sitter och utför sina dagliga uppgifter, i den miljö de är vana att 

arbeta. Användbarhetsexperterna studerar och samlar in data om användarnas 

erfarenhet, t.ex. datavana eller avvikande beteenden, som att användaren 

dricker coca-cola samtidigt som han arbetar. I fältstudien skall inte experterna 

påverkas av användarens summering av sin erfarenhet utan mer ta till sig hur 

han arbetar vid sin arbetsplats. I dialogen, som brukar ingå i kontextanalysen, 

kommer ofta användbarhetsproblem och kunskapsbrister fram. 

 

En kontextanalys understöds av listor med ämnen som rör användbarhet, 

snarare än att följa ett strikt frågeformulär. Ämnena kan dock variera beroende 

på vad användaren tar upp och talar om. I en kontextanalys låter man 

användaren vara expert på sitt arbete och låter denna leda konversationen, 

medan användbarhetsspecialisten lyssnar och håller konversationen igång med 

följdfrågor.  

 

Eftersom kontextanalyser innehåller både observationer och en dialog med 

användaren krävs en hel del av utvärderaren. Dialogen får inte störa 

användarens arbetsgång eller påverka svaren på frågorna. Ofta då man utför 

denna typ av undersökning används två experter, en som håller konversationen 

med användaren och en annan som noterar och observerar användarens 

arbetsgång. 

 

En svårighet med metoden är att mäta användarens interaktion om t.ex. 

användaren ofta blir avbruten av telefonsamtal. Dessa avbrott kan dock vara 

intressanta då dessa tillhör arbetskontexten. En annan svårighet kan vara att det 

är svårt att spela in ljud och bild från fältstudien om inspelningen blir störd av liv 

och rörelse vid arbetsplatsen (Baecker 1995). 
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2.3.2 Fokusgrupp 

Fokusgrupper (eng. focus group) är en relativt informell metod där insamling av 

data sker genom att grupper av personer med liknande bakgrund eller intresse 

diskuterar specifika teman. Orient Pacific Century (OPC) är ett företag som 

specialiserat sig på utförandet av fokusgrupper och hävdar att denna metod ger 

kvalitativa data om användares uppfattning om specifika ämnen. Vid OPCs 

undersökningar består fokusgrupperna vanligtvis av 6 till 8 deltagare och en 

testledare. Testledarens uppgift är, förutom att samla in information som kommer 

upp, även att styra diskussionen så att den berör relevanta teman. Varje 

diskussionstillfälle brukar ta mellan en och två timmar. För att kunna validera de 

resultat som kommer fram i diskussionen bör man, enligt OPC, ta upp samma 

teman i två eller tre olika fokusgrupper. 

 

Viktigt att poängtera är att fokusgrupper inte är en intervju där testledaren ställer 

frågor och hjälper till att svara på frågorna. Från användarens perspektiv skall 

diskussionen kännas som fri och relativt ostrukturerad, men i själva verket följer 

testledaren ett planerat schema över exakt vad som skall diskuteras. Under 

diskussionen är det viktigt att alla får säga sin del och att man tillåter deltagarna 

att tycka olika om vissa saker. Vid fokusgrupper kommer ofta spontana 

reaktioner fram från användaren. Ofta kläcks idéer om lösningar tillsammans 

med de andra deltagarna i gruppen.  

 

Diskussionen brukar vara fokuserad på specifika teman av intresse. 

Fokusgrupperna är också fokuserade på grund av att deltagarna har 

gemensamma drag. Det kan röra sig om ålder, kön, gemensamma intressen 

eller något direkt relaterat till temat. Denna typ av samhörighet bland deltagarna 

medför att deltagarna talar mer fritt utan att behöva känna sig utanför eller 

underlägsna andra deltagare. 

 

Fokusgrupper är en bra metod att använda då man vill få fram information om 

teman som det finns lite, eller saknas, tidigare forskning om (Dawson och 

Manderson 1993). Dawson och Manderson säger dock att fokusgrupper kräver 
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en skicklig testledare så att diskussionen håller sig till det relevanta temat. En 

annan begränsning som de funnit är att fokusgrupper gör det svårt att få reda på 

den enskilda individens åsikt, eftersom medverkande tenderar att hålla med 

varandra.  

 

Att utföra kvalitativa undersökningar med fokusgrupper är en relativt kostsam 

metod. Det kan ta lång tid att få relevanta resultat från diskussionerna och det 

kan vara kostsamt och mödosamt att ta fram tillräckligt många deltagare.  

 

2.4 Utvärderingsmetoder 
För att kunna förbättra lärbarheten på ett gränssnitt måste man först hitta 

användbarhetsproblemen. Det finns flera olika metoder för att göra detta på och 

man brukar dela upp metoderna i två olika kategorier, experimentella och 

prediktiva utvärderingar. De experimentella observerar hur användare använder 

ett system, medan de prediktiva metoderna försöker hitta användbarhetsproblem 

genom att förutse hur användare tänker och kommer att utföra uppgifter (Stasko 

2003). I detta avsnitt kommer både experimentella och prediktiva metoder att 

beskrivas. 

 

2.4.1 Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering är en relativt informell metod för att hitta problem i 

användargränssnitt. Den tillhör de prediktiva metoderna och går ut på att 

användbarhetsexperter systematiskt genomsöker ett system för att finna så 

många användbarhetsbrister så möjligt. Metoden utförs vanligen av en mindre 

grupp expertutvärderare som granskar och jämför gränssnittet med tumregler 

som man definierat för användbarheten på systemet, de så kallade heuristikerna. 

Heuristikerna hjälper utvärderarna att fokusera på aspekter som ofta skapar 

användarproblem. 
 

Nielsen har tillsammans med Rolf Molich så tidigt som 1990 sammanställt 10 

heuristiker. Dessa togs fram genom en omfattande analys av 249 
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användbarhetsproblem. Nedan presenteras en sammanställning av de 10 

heuristikerna. 

 

• Synlighet och systemstatus – Systemet bör alltid informera användaren 

om vad som händer med genomtänkt återkoppling inom lämplig tid.  

 

• Matchning mellan system och riktiga världen – Systemet bör tala 

användarens språk, med ord, fraser och begrepp som användaren känner 

igen. Man skall följa allmänna riktlinjer för att presentera information i 

naturlig och logisk ordning. 

 

• Användarkontroll och frihet – Användare väljer ofta systemfunktioner av 

misstag och behöver en klar utväg för att kunna lämna oönskade tillstånd, 

utan att behöva genomgå utdragna dialoger, t.ex. genom ångra- och 

upprepafunktioner.  

 

• Konsistens och standarder – Användare skall inte behöva fundera över 

om olika ord, situationer och funktioner betyder samma sak.   

 

• Förhindra fel – Bättre än bra felmeddelanden är noggrann design som 

förhindrar problem från att uppkomma. 

  

• Synbarhet hellre än hågkomst – Skapa objekt, funktioner och val som är 

synbara. Användaren skall inte behöva komma ihåg information från en 

dialog till en annan. Instruktioner för användandet av systemet skall vara 

synliga och lätta att få fram om det behövs. 

 

• Flexibilitet och effektivitet – Acceleratorer, ofta osynliga för 

nybörjaranvändaren, snabbar upp interaktionen för expertanvändare så 

att systemet kan både användas av oerfarna och erfarna användare. Tillåt 

användare att skräddarsy vanliga funktioner. 

 



Att förbättra lärbarheten – en användbarhetsstudie på webbaserade system 

 
22 

• Estetisk och minimal design – Dialoger skall inte innehålla information 

som är irrelevant eller som sällan används. All extra information i dialoger 

tävlar med relevant information och minskar dess synlighet.  

 

• Hjälp användare känna igen, diagnostisera och återställa fel – 

Felmeddelanden skall vara uttryckta i ren text utan koder, precist indikera 

problemet och konstruktivt föreslå en lösning. 

 

• Hjälp och dokumentation – Även om det är bättre om systemet kan 

användas utan dokumentation, kan det vara nödvändigt att tillhandahålla 

hjälp och dokumentation. All sådan information bör vara lätt att söka i, 

fokusera på användarens uppgifter, lista konkreta steg som kan utföras 

och inte vara för lång.  
 

En heuristisk utvärdering är en bra metod att hitta både stora och små fel på ett 

användargränssnitt. I en undersökning av Nielsen (1992) med utvärdering av sex 

användargränssnitt, visades att 42 % av de större användbarhetsproblemen 

kunde upptäckas av bara en enda person. Bland de mindre felen var 

motsvarande siffra bara 32 %. Ett större problem kan vara omstrukturering av 

huvudmeny, medan ett mindre problem kan vara att olika typsnitt används för 

samma typ av information. 
 
I en heuristisk utvärdering försöker man finna de delar som inte uppfyller de 

definierade heuristikerna för användbarhet. I resultatet av utvärderingen kan 

även förbättringsförslag presenteras parallellt med problemen.  

 

Den heuristiska utvärderingen har sina fördelar eftersom den är billig och inte 

kräver några slutanvändare. Det har även visat sig att metoden ger 

tillfredställande resultat från användare som inte är användarexperter (Baker 

2001).  
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2.4.2 Checklistor 

Checklistor är en prediktiv metod där man genomsöker ett system med hjälp av 

långa listor med användbarhetsfrågor eller krav på användbarhet. Antalet frågor 

kan variera från bara ett tiotal till flera hundra. Resultatet av denna metod ger 

svar på om systemet uppfyller de krav som ställts på användbarheten genom 

frågorna i listan.  

 

En fördel med denna typ av metod är att man inte behöver använda sig av 

användbarhetsexperter eftersom det är experter som utformat listorna. Nackdelar 

kan dock vara att det kan ta tid och att det är långtråkigt för testaren att gå 

igenom den långa listan. 

 

2.4.3 Kognitiv genomgång 

En kognitiv genomgång (eng. cognitive walktrough) är en prediktiv metod som 

utförs av användbarhetsexperter och går ut på att söka användbarhetsbrister 

genom att utföra vanliga funktioner i systemet. Kognitiv genomgång härstammar 

från utvärdering och genomgång av programkod. Genomgången kräver en väl 

specificerad sekvens av programkoden som steg för steg gås igenom, med syfte 

att kontrollera speciella egenskaper som t.ex. riktlinjer för variabelbenämningar i 

programkoden.  

 

En kognitiv genomgång av ett gränssnitt behandlar de steg som en användare 

måste genomgå för att utföra en specifik uppgift. Utvärderaren går igenom dessa 

steg för att finna eventuella användbarhetsproblem. Experiment har visat att 

användare tenderar att lära sig ett nytt system genom att klicka och söka sig 

fram i systemet, hellre än att först gå igenom en användarmanual för att förstå 

dess funktionalitet (Constantine 2003). Då man utför en kognitiv genomgång 

skall man därför tänka just på att användaren klickar sig fram i applikationen för 

att lära sig det och man förutsätter att användaren inte läst någon manual eller 

liknande. För varje steg i processen ställer sig utvärderaren fyra frågor: 

�

• Kommer användaren att försöka använda rätt funktion? 
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• Kommer användaren att se att funktionen finns tillgänglig? 
 

• Kommer användaren att förstå vad funktionen kommer att utföra? 
 

• Om rätt funktion väljs, kommer användaren förstå att uppgiften är korrekt 

utförd? 

 

Varje fråga besvaras för varje enskild uppgift som testas (Jacobsen & Bonnie 

2000). 

 

Den kognitiva genomgången kräver att fyra delar är förbestämda och 

definierade:  

 

• En beskrivning av en prototyp till systemet som är tillräckligt detaljerad för 

att genomgången skall kunna utföras. Man skall t.ex. ha bestämt sig för 

var funktioner skall utföras och hur navigeringsmenyn ser ut. Detta kan ha 

stor betydelse för resultatet.  
 

• Väldefinierade uppgifter som kan utföras i systemet och helst även en 

ranking på de uppgifter som förväntas kunna utföras mest frekvent.  
 

• En lista över de operationer, t.ex. knapptryckningar, som är nödvändiga 

för att kunna utföra en uppgift.  
 

• En beskrivning på de användare som är tänkta att använda systemet. 

Vilken typ av erfarenhet och kunskap dessa har osv. 

 

Metoden lämpar sig att utföras av utvärderare som har kunskap om användbar-

hetsproblem.  

 

2.4.4 Empirisk undersökning 

I empiriska undersökningar i form av användbarhetstester observeras hur de 

riktiga användarna interagerar med ett system genom att utföra specifika 

uppgifter (Kalén 1997). Eftersom det är en empirisk studie tillhör den de 

experimentella metoderna. De uppgifter användarna tilldelas, så kallade 
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scenarier, försöker spegla uppgifter som användaren bör kunna utföra i 

systemet.  

 

Att testa ett system på riktiga användarna är den mest intressanta testmetoden 

eftersom man får ett äkta resultat på hur god användbarheten i applikationen är. 

Med väl valda scenarier, som täcker både frekventa och mindre använda 

uppgifter, kan många av de högst prioriterade problemen och missförstånden 

hittas. Till skillnad från heuristiska utvärderingar, där utvärderare lätt kan haka 

upp sig på detaljer, visar användbarhetstester mer övergripande problem 

(Nielsen 1993). 

 

Enligt Rolf Molich bör antalet testanvändare vara mellan fem till sex stycken för 

att kunna få tag på de största användbarhetsproblemen. Vidare säger han att 

man måste öka antalet väsentligt om man vill hitta alla problemen. Han hänvisar 

till sina undersökningar där 50 personer testade ett gränssnitt vilket genererade 

många problem, men långt ifrån alla (Perfetti 2003).  

2.4.4.1 Testmiljö 

Användartesterna försöker man utföra i den riktiga miljön, dvs. där användarna 

är vana att sitta, t.ex. på deras kontor, men ofta inrättas ett testlaboratorium. Man 

försöker att göra testningen så nära verkligheten så möjligt.  

 

För att samla in information under användartesterna finns det förutom 

observationer från testledaren andra hjälpmedel att tillgå. Många använder 

kameror och bandspelare för att lättare samla in information som sammanställs 

efteråt. Att ha en kamera kan påverka användaren negativt då han kan känna sig 

övervakad, men för det mesta gäller detta bara i början av testfasen. 

Användaren tenderar att snabbt glömma bort kameran (Nielsen 1993). Nielsen 

menar att oftast behöver man inte spela in användartesterna på video eftersom 

de mest kritiska användbarhetsproblemen ändå kommer upp. Videofilmning kan 

dock användas om man har svårt att övertyga en större organisation om att 

användbarhetsproblem verkligen finns. En videofilm som visar användarens 

problem kan i dessa sammanhang väga tyngre än testledarens ord (ibid.). 
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2.4.4.2 Scenarier 

Scenarier som man tänkt använda för användartesterna skall noga motiveras. 

De uppgifter man tar fram skall inte vara humoristiska eller innehålla material 

som kan tolkas offensivt, t.ex. som att be användaren rita en mustasch på en 

inskannad bild av kungen. Det är inte säkert att alla användare tycker detta är 

kul. Alla scenarier bör istället vara så realistiska som möjligt. Uppgifterna skall 

vara kort beskrivna och relevanta för användaren. Man skall helst använda 

scenarier som baserar sig på de uppgifter systemet främst är tänkt att användas 

till (Nielsen 1993).  

 

Ordningen på de olika uppgifterna kan influera på testresultaten, den första och 

sista uppgiften menar Nielsen är speciellt viktiga. Den första uppgiften bör vara 

en lätt uppgift så att användaren känner sig bra till mods och vill fortsätta utföra 

uppgifter. Den sista uppgiften bör vara av den typ som låter användaren känna 

att han gör någon nytta, t.ex. att skriva ut en resultatsida. Nielsen 

rekommenderar även att man inte tilldelar användaren alla testscenarier på en 

gång, utan att man hellre presenterar dem ett efter ett. Detta för att ha möjlighet 

att avbryta användartesten utan att användaren känner sig inkompetent (ibid.).  

2.4.4.3 Tänka högt 

Genom att använda den så kallade tänka-högt-metoden, kan mycket information 

om användares idéer fångas. Tänka-högt-metoden går till så att man hela tiden 

låter användaren tala om vad han tänker, vad han vill göra och varför han gör på 

ett visst sätt när han använder systemet. Genom att användaren uttrycker sina 

tankar i ord är det lättare för testledaren att förstå vad han tänker göra, samt att 

tydligt få en signal då missförstånd eller oklarheter uppstår (Nielsen 1993).  

 

Tänka-högt-metoden används traditionellt vid psykologiska undersökningar men 

har på senare år blivit allt viktigare vid utvärderingar av människa-dator gräns-

snitt. En nackdel som uppkommer när man använder metoden är att användaren 

tenderar att inte tala när han stöter på problem. Tystnad kan alltså vara en 

indikation på att användaren har problem eller måste tänka efter ordentligt. Det 
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gäller för testledaren att vara medveten om detta fenomen och försöka få 

användaren att tala även i dessa situationer (ibid.).  

 

Att tänka högt ter sig onaturligt för de flesta användare och därför kan detta 

påverka resultaten av användartesterna. För vissa kan det vara svårt att 

formulera i ord vad de tänker eller vad de gör vilket kan medföra att det tar längre 

tid att lösa uppgiften. Under användartestens gång tenderar användare att tänka 

på vad de tycker är bra och dåligt om systemet. Då tänka-högt-motoden används 

kommer ofta dessa tankar upp och kan då lätt fångas (ibid.). 

2.4.4.4 Mätvärden 

Vanligtvis brukar man mäta hur pass lätt systemet är att lära sig och hur 

användarna utför uppgifterna. Detta sker i form av att mäta den tid de spenderar 

på en uppgift och de fel som begås. Information om användarens attityd och 

inställning till systemet under testfasen är också en viktig del som används för att 

mäta tillfredställelsen av systemet (Kalén 1997).  

 

Det finns många fallgropar när man utför användartester och en fråga som 

diskuteras av Nielsen är pålitligheten och validiteten på de resultat man får från 

användartesterna. Pålitligheten är frågan om man skulle få samma svar om 

testningen skulle göras om på nytt och validiteten är frågan om resultatet av 

testerna verkligen återspeglar det man vill testa. Nielsen säger att både pålitlig-

heten och validiteten ökar med fler testanvändare (Nielsen 1993). 

 

2.5 Jämförelse av metoderna 
När man väljer vilken eller vilka metoder man skall använda är olika från situation 

till situation. Har man svårt att få tag på användare måste man kanske utföra mer 

prediktiva undersökningar, men är det lätt att få tag i användare är experimen-

tella undersökningar att föredra. I Tabell 1 visas en jämförelse mellan de olika 

metoderna och i vilka situationer de lämpar sig att användas. 
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Metod Kategori Antal 

användare 

Expertis 

Kontextanalys 

(Analys) 

Experimentell 

 

2 eller flera Observatören bör ha tidigare 

erfarenhet 

Fokusgrupper 

(Analys) 

Experimentell 

 

6-8 per 

grupp 

Ja, krav ställs på att testledaren 

kan hålla fokus på diskussionen 

Heuristisk 

utvärdering 

(Utvärdering) 

Prediktiv 

 

Inga För bra resultat krävs en expert 

på användbarhet 

Checklistor 

(Utvärdering) 

Prediktiv Inga Nej 

 

Kognitiv genom-

gång 

(Utvärdering) 

Prediktiv Inga Ja 

 

Empirisk 

utvärdering 

(Utvärdering) 

Experimentell 4-8 eller 

flera 

Testledare skall helst vara 

tränad för ändamålet 

����������	
���������������������������
������������������

Helst bör man använda sig av både prediktiva och experimentella undersök-

ningar för att erhålla bredare resultat. Det finns många olika konstellationer av 

metoder man kan använda och varje projekt har sina egna motiveringar till val av 

metoder (Nielsen 1993). 

 

Resultat från studier av Nielsen (1994) visade att heuristiska utvärderingar 

lämpar sig bäst tillsammans med användartester. En motivering för att använda 

heuristiska utvärderingar är att många användbarhetsproblem kan upptäckas 

utan att använda sig av några testanvändare, vilket är kostsamt och mödosamt. 

Det kan också vara tidsödande att leta rätt på och boka upp testanvändare. Även 

om båda metoderna söker brister i användargränssnittet så har det visat sig att 

de upptäcker olika typer av problem och att metoderna därför kompletterar 

varandra (Desurvire 1992, Jeffries 1991, Karat 1992). 
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Även om den heuristiska utvärderingsmetoden ser ut att vara bland de bästa 

eftersom den är billig, lätt att förklara, förhållandevis lätt att utföra och att inte 

experter på användbarhet är nödvändiga, rekommenderar inte Molich den. Enligt 

hans studier har det visat sig att oerfarna testare tenderar att skapa många 

”falska alarm” av problem. Vidare säger han att problem med metoden uppstår 

eftersom den bygger på bara en persons tyckande. Han menar att vem har sagt 

att just utvärderarens synpunkt är den rätta? Vid ett flertal tillfällen har det visat 

sig att hans heuristiska förutsägningar visat negativa resultat i användartester, 

vilket pekar på att de heuristiska förutsägningarna inte nödvändigtvis behöver 

fungera i praktiken (Perfetti 2003). Man kan tycka han är lite väl kritisk mot 

metoden och kan istället tolka påståendet som ett argument till att komplettera 

den heuristiska undersökningen med empiriska användartester.  

 

2.6 Praktikfall 
För att utreda hur lärbarheten kan förbättras krävs ett riktigt fall som kan 

studeras. I denna rapport redovisas en användbarhetsanalys som utförts på en 

av Bankgirocentralens produkter, BG Faktura. Här ges en kort bakgrund till vad 

Bankgirocentralen (BGC) är för typ av företag och varför användbarhetsanalyser 

behövde genomföras.  

 

BGC har ungefär 450 anställda och dess kunder är främst de svenska bankerna. 

Företaget utvecklar och förvaltar betalningstjänster både inom och utanför 

bankgirosystemet, som når bankkunderna via bankerna. BGC har en 

kundserviceorganisation som ger stöd åt bankkunder och bankkontor som 

behöver råd och stöd. Produktionsavdelningen på BGC ser varje dag till att mer 

än en miljon betalningsuppdrag förmedlas via BGCs system (BGC 2004). 

 

BGC har tre affärsområden, BGC Affärsinformation, BGC Betalningar och BGC 

Clearing & Interbank. Inom BGC Affärsinformation hanteras frågor om säkerhet 

för kommunikation och elektronisk identifikation. Här utvecklas även system för 

digitala transaktioner utanför Bankgirot och via Internet. Inom BGC Betalningar 
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återfinns Bankgirot och dess olika tjänster för betalningar och betalnings-

information. Tjänsterna säljs till företag via de banker som är med i bankgiro-

systemet. En tjänst som tillhör Bankgirot är BG Faktura, och den kommer att 

diskuteras senare i detta kapitel. Den sista av de tre affärsområdena är BGC 

Clearing & Interbank som ansvarar för att skulder och fordringar mellan banker 

regleras hos Riksbanken, så kallad clearing och avveckling (ibid.). 

 

2.6.1 Problem 

Många av de produkter som BGC utvecklar och förvaltar är webbaserade, dvs. 

de använder sig av webbläsare för att presentera gränssnittet mot systemet, 

exempelvis Internet Explorer eller Netscape. Eftersom det finns många 

utvecklare på företaget har man funnit svårigheter att skapa enhetliga produkter. 

Ofta har det ingått ett flertal programmerare som fått fria händer att designa en 

del av en produkt, vilket orsakad inkonsekvens i användandet av produkten. Då 

BGC strävar efter att ha lättanvändlig och konsekvent design på sina produkter 

är det viktigt att införa riktlinjer och standards på hur gränssnitt skall se ut. För att 

inte förhasta sig och bara skriva ner standarder som senare inte visar sig vara 

optimala eller användbara beslutade sig BGC för att genomföra användbarhets-

analyser på två av sina viktigaste produkter. En av den var BG Faktura.  

 

2.6.2 BG Faktura 

BG Faktura är ett faktureringssystem där BGC fakturerar bankernas kunder för 

de tjänster de använder. I dagsläget är 12 banker anslutna (november 2003). 

Sedan BG Faktura lanserades i början av 2003 har faktureringssystemet för 

bankerna effektiviserats avsevärt, enligt Urban Gillin projektledare för BG 

Faktura version 1.1. Gillin förklarar att den webbaserade applikationen möjliggör 

att bankkontoren själva kan hantera exempelvis kundregistrering, ändring av 

uppgifter och makulering och kreditering av fakturor. BG Faktura innehåller även 

funktioner för att kunna ändra bankens interna prisuppgifter och dess tjänste-

struktur. Med tjänstestruktur menas namn, pris och innehåll på de tjänster som 

en bank tillhandahåller. Bankrepresentanter, som även är beställare av BG 

Faktura, menar att systemet är mycket effektivare och mer praktiskt nu när de 
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kan gå in och ändra uppgifterna själva, i jämförelse med det tidigare då denna 

möjlighet inte fanns (BGC 2004). 

 

BG Faktura innehåller även visningsfunktioner för att kunna se uppgifter från det 

tidigare systemet FSK1. Denna del av systemet behandlas dock inte 

fortsättningsvis i denna rapport. 

 

BG Faktura använder en webbläsare för att presentera sitt gränssnitt och är en 

produkt som alltid skall vara uppkopplad mot Internet. Totalt består BG Faktura 

av cirka 180 olika webbsidor. Inloggningen mot systemet sker med en speciell 

krypterad biljetthantering. Det finns tre roller man kan erhålla vid inloggning på 

systemet, en för att få översiktlig information utan att kunna uppdatera något, en 

för att kunna modifiera kundens olika uppgifter och en roll där man kan 

uppdatera båda kundens och bankens uppgifter. Den sist nämnda rollen kallas 

för super-user.  
 

Logotyp Titelsida 

Meny Huvudsida 

��
������������������� �����
��������
��
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Den överskådliga layouten av gränssnittet följer Figur 2, som har en meny i 

vänstra kolumnen, en logotyp högst uppe till vänster, en titelsida upptill och en 

huvudsida nere till höger. 

 

2.6.3 Användare 

Användargruppen för BG Faktura är väldigt specifik. Antingen så är det bank-

tjänstemän från olika banker som använder produkten eller så är det personal på 

BGCs kundstödsavdelning vilka har som uppgift att hjälpa banktjänstemän med 

problem eller tveksamheter som kan uppkomma.  

 

Nyttjandegraden av systemet varierar en hel del mellan de olika användarna. 

Vissa användare använder systemet bara någon eller några gånger per år, 

medan andra loggar in flera gånger per dag. Detta gör att systemet måste ha låg 

inlärningströskel och en god navigering för att användare som sällan använder 

systemet snabbt skall kunna använda det igen. Snabbfunktioner för användare 

som ofta använder systemet bör även tillhandahållas. 

 

2.6.4 Uppdrag 

Förhoppningen som BGC har är att användbarhetsanalysen skall få fram de 

användbarhetsproblem som idag finns på BG Faktura och att det även skall 

hjälpa till i arbetet med framtagning av standarder för nya gränssnitt för BGCs 

framtida webbaserade system. Företaget strävar även efter att system med 

samma användargrupper skall fungera på liknande sätt. 

  

Några av de standards man vill ha gäller benämning och utseende av knappar 

och ikoner, men någon helt klar bild över vad analysen skulle belysa fanns inte. 

BGC hade dock staplat upp ett flertal delar som man ville att analysen skulle 

fokusera kring och de finns beskrivna nedan. 
 

• Navigationsstruktur�

                                                                                                                                  
1 FSK – systemet för fakturering av slutkund. 
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Veta�var man är, vart man kan gå  
Konsekvens 
�

• Dialoger�

Utseende/Tydlighet 
Informationsinnehåll 
Konsekvens 
Inmatningsfunktioner 
�

• Skärmdisposition�

Knappar; placering och funktionalitet 
Länkar; placering och funktionalitet 
�

• Informationsdesign�

Information är tydlig 
Information är logiskt ordnad 
�

• Interaktionsdesign�

Hur tar användaren reda på information 
Hur används hjälpen 

�

• Återkoppling�

Felhantering 
Informationsmeddelanden 

 
 

De ovan nämnda punkterna var de enda materialet som gavs för att planera 

användbarhetsanalysen. Detta gav fria händer till att forma analysen till något 

som även kunde användas för att testa teorier om lärbarhet. Då man inte tidigare 

utfört denna typ av undersökning på BGC ingick i uppgiften att ta fram lämpliga 

metoder och tillvägagångssätt för analysen. 
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3 Angreppssätt 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för utförandet av undersökningen och 

vilka metoder som använts.  

 

3.1 Genomförande 
För att inhämta nödvändiga kunskaper om användbarhet och om att utföra 

användbarhetsanalyser lästes inledningsvis ett flertal böcker och artiklar inom 

området (Nielsen 1992, Nielsen 1993, Galitz 2002). Av detta bildades en 

uppfattning om hur användbarhetsanalysen skulle kunna utföras och appliceras 

på det system som skulle testas, BG Faktura. 

 

Handledarens uppgift på BGC var att visa hur företaget fungerar och att ta fram 

de kontakter som behövdes för att utföra arbetet.  

 

Genom att navigera och läsa användarmanualen av BG Faktura kunde man lära 

sig använda systemet till en viss grad. Tyvärr saknades en komplett 

kravspecifikation på systemet, men en systemdokumentation som fanns gav lite 

mer kunskap om vad som ligger bakom systemets fasad. Frågor angående 

systemets funktionalitet besvarades av utvecklare på BGC och andra anställda 

på företaget. 

 

För att få fram så många olika användbarhetsproblem som möjligt valdes att 

använda både experimentella och prediktiva undersökningsmetoder, närmare 

bestämt heuristisk utvärdering, kontextanalys och empirisk undersökning. 

 

Först genomfördes den heuristiska utvärderingen. Detta för att fånga så många 

användbarhetsproblem som möjligt och samtidigt få större kunskap om systemet. 

Under denna fas ingick ett antal möten med produktutvecklare och produktägare 

för att förstå systemets mest avancerade funktioner t.ex. som när man kan 

kreditera respektive makulera fakturor. 
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När den heuristiska utvärderingen var slutförd vidtogs kontextanalysen, för att 

undersöka den miljö som slutanvändarna sitter i, dvs. bankmiljön. Motiveringen 

till att gå ut till bankerna uppkom då användartesterna inte kunde utföras ute på 

bankkontoren, utan behövde genomföras i BGCs lokaler. Anledningen till att det 

inte gick att utföra de externa användartesterna ute på bankkontoren var dels för 

att testerna inte fick utföras i produktionsmiljön och dels för att acceptanstest-

miljön2 inte gick att komma åt ute på bankerna. 

 

Efter bankbesöken var det dags att användartesta systemet med en empirisk 

undersökning.  

 

När de tre metoderna genomförts samlades resultaten ihop till en rapport som 

presenterades för anställda på BGC. Rapporten användes även som underlag 

för användargränssnittsrådet på företaget för att sätta nya riktlinjer och standards 

för utformning av gränssnitt för BGCs produkter.  

 

Vidare byggdes en prototyp av systemet där resultaten från utvärderingarna låg 

som grund till att försöka förbättra gränssnittet. Prototypen användartestades för 

att få svar på om användbarheten förbättrats eller inte. Figur 3 visar en överblick 

på tillvägagångssättet för framtagningen av resultaten för detta examensarbete. 

 

 

��
��!���������������������"��������#����$��������������

                                            
2 Acceptanstestmiljö – är den testmiljö som används på BGC för att testa ett system innan den 

släppt ut till kund och övergår till produktionsmiljö. 

Heuristisk utvärdering 

Kontextanalys 

Empirisk undersökning 

Prototyp Användartest Rapport Rapport 
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3.2 Metoder 
Nedan ges en fördjupad beskrivning av de tre metoderna som använts i 

projektet. 

 

3.2.1 Heuristisk utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen är den mest använda och kända undersöknings-

metoden för att belysa användbarhetsproblem. Metoden kan väl anpassas för att 

utvärdera gränssnittet för BG Faktura. Att inledningsvis använda denna metod i 

detta projekt skulle ge möjlighet till att bilda sig en egen uppfattning om 

systemet, innan andras åsikter blev för influerande. Handledaren på BGC tyckte 

dessutom att det vore intressant med att få en objektiv kritik av gränssnittet från 

en utomstående person som inte är så väl insatt i systemet. 

 

Då det redan fanns fördefinierade delar som undersökningen skulle fokuseras 

kring, se avsnitt 2.6.4, valdes att disponera om de heuristiker som Nielsen 

definierat till några som lämpar sig bättre för undersökningen. Nedan 

presenteras en grafisk bild över en matchning mellan olika delar som ingår i 

Nielsen heuristiker och de som använts i undersökningen. Matchningen är av typ 

en till flera där de nya heuristikerna innehåller en eller flera av Nielsens. 

Ytterliggare en anledning till att omdisponera Nielsens heuristiker var för att BGC 

lättare skulle kunna se att analysen fokuserar kring de delar som företaget 

önskar belysa. 

 



Att förbättra lärbarheten – en användbarhetsstudie på webbaserade system 

 
37 

�

��
��%��& ���������������'����������������
��
���������
�������

Som syns i Figur 4 finns det många kopplingar mellan Nielsens och de nya 

heuristikerna. Nedan ges en motivering för varje relation.  

 

• Navigationsstruktur – Det är viktigt att användaren får lätt tillgång till 

relevanta funktioner. Då användaren navigerar i applikationen måste det 

tydligt framgå var han är, vart han är på väg och hur man kan komma till-

baka till det status man var i tidigare (synlighet och systemstatus). 

Förhindra fel 

Synbarhet hellre än 

hågkomst 

Flexibilitet och effektivitet  

 

Estetisk och minimal 

design 

Synlighet och 

systemstatus 

Matchning mellan system 

och riktiga världen 

Användarkontroll och frihet 

Konsistens och standarder 

Hjälp användaren att 

känna igen 

Hjälp och dokumentation  

 

Navigationsstruktur 

Dialoger 

Skärmdisposition 

Informationsdesign 

Interaktionsdesign 

Grafisk design 

Återkoppling 

Nielsens Nya heuristiker 
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Navigeringen skall ha så låg inlärningströskel så möjligt (flexibilitet och 

effektivitet). En annan viktigt faktor är att konsekvens råder (konsekvens 

och standard).  
 

• Dialoger – Dialoger med användaren måste ge tydlig information och 

förekomma konsekvent (konsistens och standarder). All information måste 

skrivas med ett språk som användaren förstår. För att ge ett seriöst intryck 

är viktigt att inte slang, meningsbyggnadsfel och stavfel förekommer i 

dialogerna.  
 

För att inmatning av data skall göras mer användarvänligt bör en viss 

tolerans för olika inmatningsalternativ stödjas. Även ikoner kan ses som 

en dialog med användaren. Om ikoner används måste dessa ge en 

intuitiv bild av vad de representerar samt stödjas av förklarande hjälptext 

(matchning mellan system och riktiga världen). 
 

• Skärmdisposition – Knappar och länkar måste vara logiskt placerade och 

tydligt visa dess syfte. Konsekvens måste råda både vad det gäller form 

och färg (konsistens och standarder). Viktigt att tänka på är hur ögonens 

synfält läser av en sida, då detta ofta påverkar knapparnas positionering. 
 

• Informationsdesign – Informationen skall vara tydligt grupperad och logiskt 

sorterad för att ge god översikt och sökbarhet (konsistens och standar-

der). Ovanlig och onödig information skall undvikas. Möjlighet att få 

informationen presenterad i olika ordning bör tillhandahållas. 
 

• Interaktionsdesign – För att kunna hjälpa användaren att nyttja systemet 

optimalt måste man ha en känsla för hur användaren använder systemet, 

interagerar med det. Man skall se till att den hjälp som systemet tillhanda-

håller hjälper användaren (hjälp användaren att känna igen).  
 

Systemet bör tillhandahålla självkorrigering för inmatningsfält och ge 

användaren indikation på hur inmatning skall ske (förhindra fel, användar-

kontroll och frihet, flexibilitet och effektivitet). 
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• Grafisk design – Använd inte för många olika färger i systemet (estetisk 

och minimal design). Vid användning av tabeller skall raderna skiljas av 

med olika färgnyanser (synbarhet hellre än hågkomst). Indikera titlar med 

fetare stil. Låt inte ikoner vara för dominerade på en presenterad sida. 
 

• Återkoppling – Användaren skall hela tiden vara säker på vad han gör. 

Om fel uppkommer måste felmeddelanden ges med naturligt språk och 

förklara vad som blivit fel samt hur detta kan åtgärdas (hjälp användare att 

känna igen). God återkoppling på uppdaterande funktioner måste finnas.  
 

Även om bra system kan användas utan dokumentation skall ett hjälp-

avsnitt finnas till hands. Hjälpen skall vara tydlig och lätt att söka igenom 

(hjälp och dokumentation). 

 

Alla dessa sju heuristiker användes vid den heuristiska undersökningen. Då 

omdisponeringen till stor del innehåller Nielsens heuristiker bör inte resultatet 

påverkas av omdispositionen. 

3.2.1.1 Utförande 

Den heuristiska utvärderingen utfördes genom att gå igenom BG Fakturas alla 

webbsidor, cirka 180 st., och försökte få fram användbarhetsproblem. Då sidorna 

genomsöktes testades de även genom att utföra funktioner som kan generera 

fel. Detta belyste vilken typ av återkoppling användaren får då fel uppstår.  

 

Genomgången av systemet gjordes iterativt där varje heuristik analyserades för 

sig. För varje fel som påträffades togs en alternativ lösning fram, som förhopp-

ningsvis skulle vara mer användbar. Lösningarna presenteras senare i rapporten 

parallellt med användbarhetsfelen.  

 

3.2.2 Kontextanalys 

Som nämnts i avsnitt 2.3.1, är en kontextanalys en fältstudie där man ser hur 

slutanvändarna arbetar. Motivet till att göra denna typ av undersökning innan 

användartesterna var att bättre lära känna slutanvändarna, deras arbetssituation 
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och förutsättningar samt om det är några speciella störande moment som kan 

påverka användandet av systemet.  

3.2.2.1 Utförande 

Kontextanalysen utfördes genom att besöka två banker efter avtalad tid, Danske 

Bank och Nordea. Valet av dessa banker gjordes med anledning av att Danske 

Bank är en liten bank som inte har så många kunder och att man därmed inte är 

så frekvent användare av BG Faktura, medan Nordea som är större har mycket 

hög användningsfrekvens.  

 

I samband med kontextanalysen fanns tillfälle för att ställa frågor om BG Faktura. 

Härur kom många spontana kommentarer från riktiga användare fram.  

 

3.2.3 Empirisk undersökning 

Att utföra en empirisk undersökning, användartest, kräver lite mer arbete 

eftersom det involverar att ta fram lämpligt testdata, en fungerande testmiljö, 

passande användare och samordning av dessa. Det var dock ingen tvekan om 

att användartester skulle genomföras eftersom det visat sig ge de bästa 

resultaten när det gäller att finna användbarhetsbrister.  

3.2.3.1 Användare  

För att få tag på lämpliga användare med rätt kvalifikationer skapades en 

specifikation på de kunskaper en testanvändare behövde, se Bilaga A. Av 

specifikationen framgick att användaren inte skulle vara en så kallad super-user 

då denne befaras kunna systemet alltför bra och inte agerar som den genom-

snittlige användaren. Även varför, hur och vad som skulle testas framgick tydligt.  

 

Gemensamt med handledaren på BGC och beställare av projektet bestämdes att 

ta försöka få fram sammanlagt åtta användare, där båda kategorierna var 

representerade. Då det gick enklare att boka in interna användare blev fördel-

ningen på testanvändarna, fem interna och tre externa. De externa användarna 

skulle vara från varsin bank. För att få tag på användarna inom bankerna skulle 
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bankansvariga på BGC för respektive bank kontaktas. Dessa fick sedan i uppgift 

att ta fram en testanvändare var. De interna kontakterna förmedlades genom 

personalansvarig på kundstödsavdelningen på företaget. 

3.2.3.2 Testmiljö 

För de interna testarna valdes att inrätta en testmiljö på BGC för att utföra 

testerna och för de externa användarna skulle testerna utföras på respektive 

bank. Efter vidare utredning framgick att det blev alltför komplicerat att utföra 

användartesterna utanför BGCs kontorsbyggnad, på grund av svårigheter med 

åtkomst av testdata. Även de externa testerna fick därför utföras i en testmiljö på 

BGC. Sannolikt skulle bättre testresultat ha kunnat erhållas om användartesterna 

hade utförts i den miljö användarna känner sig mest bekväma, enligt rekommen-

dationer från Nielsen (1993). Vid bedömningen av resultatet bör man ha detta i 

åtanke eftersom användarna kan ha en trevligare attityd till BG Faktura då de 

bjudits in till BGC än vad de annars skulle ha haft. 

 

Den testmiljö som inrättades på BGC lokaliserades till ett mötesrum på cirka 9 

kvm. Detta rum är väl isolerat och rymmer fyra personer. Belysningen är god och 

inga störande ljud eller ljusfaktorer finns. Inredningen bestod vid testtillfället av 

tre stolar, ett bord och en stationär dator uppkopplad mot BG Faktura. Då denna 

testmiljö inte helt överensstämmer med den arbetskontext användarna vanligen 

sitter i, måste man betänka eventuella effekter på otrygghet då resultatet från 

testerna analyseras. 

3.2.3.3 Scenarier 

För att kunna utföra användartesterna behövdes väl valda scenarier, uppgifter, 

tas fram. Först togs ett förslag på tio olika scenarier fram som senare diskutera-

des med inblandade personer i projektet, som produktägare, testpersonal3 och 

produktutvecklare. Några av de framtagna scenarierna framkom som resultat av 

problem som upptäcktes vid den heuristiska undersökningen. För att få ut så 

                                            
3 I detta anseende menas med testpersonal, personer som arbetar på BGC med att gå igenom 

och granska produkter innan de produktionssätts. 
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mycket så möjligt av användartesterna skulle alla scenarierna vara väl genom-

tänkta för att testa användarnas beteenden i flera avseenden. Förhoppningar 

fanns att på så sätt få så brett resultat som möjligt och få fram många olika 

användbarhetsproblem man kunde. Förhoppningar fanns även om att få fram ett 

mönster av hur användare nyttjar systemet för att vid senare tillfälle kunna ta 

fram en prototyp där lärbarheten skulle kunna förbättras.  

 

Efter överläggning med berörda parter togs elva scenarier fram. Nedan följer en 

beskrivning av dessa samt en motivering till varför de valdes. Vidare redovisas 

vad testledaren med assistans ville begrunda då varje scenario utfördes. Alla 

scenarier är redovisade i den ordningsföljd som de använts under användar-

testerna. Symbolen ”ORG-NR”, ”BG-NR” och ”FAKT-NR” har i respektive testfall 

bytts ut mot relevanta testdata.  
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Motivering 

Detta är en relativt enkel uppgift som introducerar 
användaren och ”värmer upp” denna för att förstå hur 
användartesten är uppbyggd. Detta följer vad Nielsen sagt 
om att första scenariot skall vara en enkel uppgift, se avsnitt 
2.4.4.2.  
 

Lösning 
För att lösa uppgiften måste man logga in på rätt kund och 
navigera sig fram till ändra kund i menyn. Där måste man 
ändra värdet på en rullningslista och sedan klicka på 
knappen utför. 

 
Begrunda  

Denna uppgift kontrollerar hur väl användaren förstår hur 
navigeringen fungerar. Vet användaren var han kan utföra 
uppgiften eller måste sökning i applikationen göras? Tycker 
användaren att det är lätt att navigera i systemet? 
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Motivering 

Denna uppgift är lite svårare och låter användaren utföra en 
inte så vanlig uppgift. Om användaren inte utfört uppgiften 
förut ger detta scenario svar på hur användaren lär sig utföra 
uppgiften. 
 

Lösning 
För att lösa uppgiften måste man klicka på länken 
debiteringsbankgironummer och sedan skrolla sig fram till 
rätt nummer. När man funnit det rätta numret måste man 
skrolla tillbaka för att kunna klicka på en utför-knapp. 

 
Begrunda  

Förstår användaren att länken ”debiteringsbankgironummer” 
ger en möjlighet att ändra denna uppgift? Är kommando-
knappen ”utför” tydlig och rätt placerad? Kan det bli 
komplikationer med knappar som inte syns? Hur lär sig 
användare som inte utfört uppgiften förut att klara av upp-
dateringen? 
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Motivering 

En relativt enkel uppgift men som ändå bör ge en uppfattning 
om hur och var användaren utför uppgiften. I denna uppgift 
kan användarens navigationsmönster betraktas. 
 

Lösning 
Denna uppgift kräver att användaren klickar på ändra 
kundens prislista i menyn, hittar tjänsten med hjälp av en 
rullningslista, skriver in det nya priset och till sist sparar pris-
ändringen. 

 
Begrunda  

Var vill användaren ändra uppgiften i ändra prislista % eller i 
ändra prislista? Förstår användaren att rullningslista måste 
användas? Hur skriver användaren 50 öre? Känner 
användaren sig säker på att prisuppgiften är uppdaterad? 
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Motivering 

Denna uppgift motiveras av att se hur användaren ställer sig 
till ångrafunktioner. Svar på hur användaren lärt sig att man 
kan ångra i andra system bör komma fram. 
 

Lösning 
Uppgiften kan lösas på flera sätt. Antingen genom att man 
klickar för en kryssruta (eng. check box) som återställer pris-
uppgiften eller genom att skriva in den gamla prisuppgiften 
och sedan klickar på spara. 

 
Begrunda  

Söker användaren en ångraknapp eller gör den om 
proceduren med att ställa in det gamla beloppet? Kommer 
användaren ihåg vad det gamla beloppet var? Hur har 
användaren lärt sig att man kan ångra i andra system? 
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Motivering 

Denna uppgift skall ge information om användaren vet var 
och hur uppgiften kan lösas. Denna uppgift avslöjar lite av 
hur insatt användaren är i systemet och hur inlärningen har 
skett. För användare som inte utfört denna typ av uppgift 
visas en bild av hur den initiala lärbarheten på systemet 
fungerar. 
 

Lösning 
Uppgiften kräver att användaren går till mak/fakt kred i 
menyn, att man söker på hela intervallet i den sökmotor som 
där presenteras och att man av resultatet kan avläsa om 
fakturor går att kreditera. Man kan även gå in på varje 
enskild faktura för att se om den går att kreditera. 

 
Begrunda  

Hittar användaren rätt i navigeringsmenyn? Hur utför 
användaren en sökning? Förstår användaren att länken med 
fakturanumret måste klickas för att kunna makulera 
fakturan? Har användaren lärt sig alla statusbenämningar för 
att effektivisera sin förståelse av systemet? 
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Motivering 

Denna uppgift kontrollerar om användaren bara använder sig 
av visuella fakturor eller om bakomliggande information som 
finns i rullningslistor används.   
 

Lösning 
Uppgiften löses genom att man navigerar till faktura i menyn 
och att man där väljer rätt faktura. Då man valt fakturan 
presenteras den som ett pdf-dokument. Här gäller det att 
använda en rullningslista för att få fram önskad information. 

 
Begrunda  

Vet användaren var mer specifik information om en faktura 
kan hittas? Är det tydligt för användaren att denne ska ut-
nyttja rullningslistor? Känns funktionen som visar den 
specifika informationen intuitiv att välja? 
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Motivering 

Denna uppgift är lite svårare eftersom ordet betalningsbefria 
inte ingår i systemet, men är ett vedertaget begrepp för att 
beskriva att kunden inte skall faktureras genom BG Faktura. 
Om användaren blir osäker på vad formuleringen betyder 
visar denna uppgift hur användaren försöker lära sig vad den 
betyder. 
 

Lösning 
Att betalningsbefria en kund kräver att användaren går till 
ändra kund i menyn och sedan ändrar i rullningslistan där 
det står kunden faktureras via BG Faktura. 

 
Begrunda  

Hittar användaren rätt i menyn? Känner sig användaren 
säker på vad den vill göra? Väljs rätt rullningslista?  
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Motivering 

Denna uppgift är ny för alla användare, men skall i princip 
inte vara svårare. I detta scenario kan man se hur 
användaren ställer sig till initialt lärande av nya funktioner.  
 

Lösning 
För att skapa en ny tilläggsfaktura väljer man tilläggsfaktura i 
menyn och sedan klickar på en liten gul ikon med texten 
”ny”. Då man klickat på denna visas inmatningsfält längst ner 
på sidan där fakturaradernas information kan matas in. Då 
man matat in alla fakturaraderna måste man klicka på ”utför” 
för att spara informationen. 

 
Begrunda  

Vet användaren var man kan skapa tilläggsfakturor? Känns 
det intuitivt för användaren att skapa nya fakturor. Trycker 
användaren på utför-knappen för att spara fakturan? Känns 
ikonerna i tilläggsfaktura intuitiva? Lär sig användaren fort 
hur funktionerna fungerar? Använder användaren snabb-
kommandon som enter och tab? 
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Motivering 

Denna uppgift är relativt lätt och ger en bild över var 
användaren söker fakturainformation.  
 

Lösning 
Denna uppgift kan lösas på två olika sätt. Antingen går man 
till kundens historik i menyn för att se senaste fakturerings-
tillfällets information, eller så går man till faktura där fakturan 
finns presenterad i pdf-form.  

 
Begrunda  

Ser användaren uppgiften i kundhistoriken eller letar han 
bland fakturorna? 
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Motivering 

Här kan man se hur ikoner tolkas av användaren. Man kan 
betrakta hur användaren ställer sig till att redigeringar sker 
med klickning av länk, medan raderingar sker med klickning 
av ikon. Man kan snabbt se hur användaren lär sig använda 
systemet, genom att klicka sig fram eller att använda sig av 
hjälpen. 
 

Lösning 
Uppgiften löses genom att gå till tilläggsfaktura i menyn och 
klicka på länken Bankgirobetalningar för att redigera, samt 
att klicka på ikonen som liknar en soptunna för att radera en 
fakturarad. 

 
Begrunda  

Se om användaren förstår hur värden kan ändras respektive 
tas bort i tilläggsfakturor. Tror användaren att det kan utföras 
på flera olika sätt? Gör användaren som utvecklaren tänkt 
sig? 
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Motivering 

Denna uppgift har som syfte att se vilket slags sökmetod 
som används. Här fås även en indikation på hur användaren 
ställer sig om han inte kan hitta den uppgift han söker.  
 
Denna uppgift frångår Neilsens rekommendationer om att 
sista uppgiften skall utföra något, se avsnitt 2.4.4.2, men den 
sista uppgiften avrundar testet bra genom att användare 
troligen klarar av uppgiften och då känner sig bra till mods.  
 

Lösning 
Uppgiften är en sökning bland tillhandahållna tjänster som 
finns presenterade i bankens prislista. Man måste även 
utnyttja rullningslistan för att byta från ankommande till av-
gående betalningstjänster. 
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Begrunda  

Hittar användaren lätt uppgifterna? Söker användaren 
svaren på bankens eller kundens prislista? Används rull-
ningslistan? 
 
 

Samtliga elva scenarier täcker enligt uppdragsgivaren de mest frekventa 

uppgifterna och bör därför påvisa de mest förekommande och största 

användbarhetsfelen. Anledningen till att inte ha med fler scenarier än elva är för 

att testerna var tidsbegränsade för att inte erhålla negativa resultat från trötta 

användare. Användartesterna begränsades till max en timma per användare. 

3.2.3.4 Intervju 

Efter att användaren utfört samtliga scenarier hölls en intervju med användaren 

för att få ut mer information om användarens åsikter och tankar. Intervjun bestod 

av förbestämda frågor, se Bilaga B. Frågorna togs fram med samtycke från 

involverade personer inom projektet. Frågorna framhävde och gav svar på 

kunskapen hos användaren, tankar om systemet, spontana kommentarer och 

vilka typer av funktioner användaren tycker är mer relevanta än andra. 

Resultaten från frågorna är viktiga för att kunna bygga en prototyp med ett nytt 

och förhoppningsvis bättre gränssnitt. 

3.2.3.5 Testdata 

För att kunna utföra de formulerade scenarierna behövdes en testmiljö 

bestämmas och relevanta testdata tas fram. Med testmiljö menas i detta avsnitt 

den version av mjukvara som skall användas under användartesterna.  

 

Den testmiljö som bestämdes att användas kallas acceptanstestmiljö, vilken är 

en version av BG Faktura som har uppdaterats med all produktionsdata som 

fanns tillgänglig under juli månad 2003. Detta betyder att informationen i denna 

testmiljö är så nära produktionsdata som möjligt, vilket medför att testerna ger ett 

verkligt intryck. Acceptanstestmiljön är den miljö som BGC använder för att innan 

produktionssättning söka fel och testa systemet. Motiveringen till att BGC inte 
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ville utföra användartesterna i produktionsmiljö var att undvika fel i skarp miljö, 

t.ex. att man skulle ändra en uppgift och sedan missa att återställa den. 

 

De framtagna scenarierna krävde två organisationsnummer, ett bankdebiterings-

nummer och ett fakturanummer. För de interna testanvändarna kunde samma 

testdata användas, men för de externa behövdes en uppsättning testdata för 

respektive bank tas fram. Detta på grund av sekretesskäl då banktjänstemän 

endast får tillgång till data från sin egen bank. Särskild inloggning i testmiljön fick 

utföras för de externa användarna eftersom BG Faktura ser lite annorlunda ut för 

olika banker. Skillnaden är mest vilka funktioner som finns tillgängliga för de olika 

bankerna. 

3.2.3.6 Roller 

Vid varje testtillfälle fanns det tre specifika roller; en användare, en testledare, 

och en observatör. Testledaren, som i samtliga fall var jag, hade som uppgift att 

hålla kontakten med användaren under testets gång. Det var testledarens ansvar 

att se till att inloggning och återställning av testdata fungerade. Observatören 

såg till att notera hur användaren interagerar med systemet. Testledaren och 

observatören skulle efter varje testtillfälle gemensamt sammanställa resultaten. 

3.2.3.7 Utförande 

Vid inledningen av användartesterna förklarade testledaren varför det var viktigt 

att utföra denna typ av test och att det var systemet som testades och inte 

användarens kunskaper. Testledaren nämnde även att användarens namn inte 

kommer att visas i några presenterade slutresultat. Introduktion följde Nielsens 

rekommendationer och låter, enligt Nielsen (1993), användaren att förstå att 

insatsen är värd något samt att användaren skall känna sig lugn över att det inte 

är användarens kunskaper som mäts.  

 

Efter introduktionen tillgodosågs användaren med samtliga elva scenarier på ett 

ark. Detta avviker från Nielsens råd, se avsnitt 2.4.4.2, som säger att uppgifterna 

bör visas en efter en för att kunna avbryta testen. Då testerna inte hade för avsikt 

att avbrytas beslöts att användaren skulle få samtliga scenarier samlade på ett 
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papper. Fördelen med att visa alla scenarion var att användaren skulle få en klar 

uppfattning om testets omfång. 

 

Testledaren såg till att användaren loggades in på systemet så att testerna 

kunde startas. 

 

Under testets gång tillbads användaren att använda ”tala-högt-metoden”, som 

beskrivits i avsnitt 2.4.4.3, så att det var lättare att följa användarens tankar och 

val. Användaren fick ställa frågor om systemet när denne ville, samt ta upp 

önskemål om funktioner eller liknade under testets gång. Ofta verkar användare 

komma på saker när de använder systemet så därför uppmanade testledaren 

användaren att formulera funderingar under testets gång. När användaren fick 

problem eller inte förstod hur man går vidare, gav testledaren ledtrådar alternativt 

visade hur man går vidare. Detta för att undvika frustration som kan uppstå om 

en uppgift inte kan lösas av användaren själv. 

 

När alla scenarier var utförda genomfördes en intervju. 

 

Avslutningsvis fick testanvändaren en liten present för sin prestation.  
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4 Resultat 
I detta kapitel kommer de resultat som kommit fram vid utförandet av den 

heuristiska undersökningen, kontextanalysen och användartesterna att 

presenteras. Gemensamt med det presenterade resultatet kommer förbättrings-

förslag att visas. Dessa förbättringsförslag kommer att ligga till grund för den 

prototyp som skall byggas och testas. 

  

4.1 Heuristisk utvärdering 
Från den heuristiska utvärderingen presenteras resultatet i den ordning som 

heuristikerna tidigare presenterats, se avsnitt 3.2.1. Många av de exempel som 

presenteras nedan är specifika för BG Faktura och man kanske måste känna till 

systemet väl för att förstå alla detaljer. Det som vill visas för läsaren är de 

användbarhetsproblem som finns i BG Faktura och förslag till hur man skulle 

kunna lösa dessa. Det är därför inte nödvändigt att helt förstå alla begrepp och 

funktioner som nämns i nedanstående avsnitt. 

 

4.1.1 Navigationsstruktur 

För att undersöka navigationsstrukturen har tydlighet och låg inlärningströskel 

stått i fokus. Nedan presenteras de delar som ingår för att uppnå god navigering, 

nämligen menyn, positionskännedom och funktionsduglighet. 

4.1.1.1 Menyn 

Menyn är det starkaste navigationsverktyget i BG Faktura. I undersökningar av 

webbsidor har det visat sig att de sidor som haft en lättinlärd och förståelig 

navigeringsmeny har varit de mest populära. (Galitz 2002). Eftersom menyn alltid 

är synlig kan man i BG Faktura lätt komma tillbaka till huvudsidor inom de 

kategorier man önskar. I en meny är det viktigt att de val som presenteras är 

tydliga och verkligen ger en intuitiv bild av vad de presenterar. En meny bör vara 

ordnad med hänsyn till syftet med systemet. De funktioner eller sidor som 

används mest frekvent ska presenteras först (ibid.).  
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Det är viktigt att man håller en lagom bredd och inte har en allt för djup meny. 

Med lagom bredd avses antal val i en meny och med djup antalet nivåer per 

menyalternativ. Fördelen med en bred meny är att man snabbt kan nå de 

alternativ som finns att välja mellan, men då många alternativ presenteras 

samtidigt blir menyn lätt svåröverskådlig och förvirring mellan liknande meny-

alternativ ökar (ibid.).  
 
Vid en snabb anblick på BG Fakturas meny är det svårt att hitta rätt om man inte 

är en van användare av applikationen och man lärt sig var alla menyalternativ 

kan återfinnas. En orsak till detta är att det finns alldeles för många alternativ och 

en annan är att många alternativ liknar varandra, exempelvis ’Förhandsgr. reg’ 

och ’Förhandgr. list.’. Enligt rekommendationer från Galitz (2002) bör det finnas 

mellan fyra till åtta olika alternativ inom varje kategori för menyalternativ som inte 

är logiskt sorterade.  

 

Ett lösningsförslag är att skapa någon slags trädstruktur alternativt att gruppering 

görs. Alla menyalternativ som behandlar kundens uppgifter bör komma under en 

kundgrupp och allt som rör fakturor bör grupperas under en fakturagrupp osv.  

 

Eftersom det är det första ordet som man reagerar på först, enligt Nielsen (2003), 

bör menyalternativen döpas om då de placeras i undergrupper i menyn. Förkort-

ningar skall undvikas i menyn eftersom de ofta kan vara missvisande. T.ex. så 

står det ’Förhandsgr. reg.’ i menyn och detta kan tolkas som förhandsgranska 

register, förhandsgranska registrerade eller något annat. Menyalternativet blir 

speciellt förvirrande eftersom man inte kan förhandsgranska något under detta 

menyalternativ. På denna sida registrerar man fakturor för att vid senare tillfälle 

kunna förhandsgranska dem. 

 

Lösningsförslag av namnbyte och omgruppering kan ses i Figur 5 nedan. 
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Nuvarande � Nytt förslag 
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Något som kan vara förvirrande då man loggar in på BG Faktura är att man 

kommer till kundhistorik som första sida. Det som gör det hela förvirrande är att 

kundhistorik ligger på tionde plats bland menyalternativen, se Figur 5. För att 

undvika förvirring bör kundhistorik ligga som första alternativ i menyn. Om 

kundhistorik skall vara förstasida måste man tydligt förstå varför och visa att 

denna sida är först. Det är inte förrän man läser i systemets hjälpmanual som 

man förstår att kundhistorik presenterar information från det senaste 

faktureringstillfället. Man skall uttryckligen skriva överst i kundhistoriken att den 

visar kundens information vid senaste faktureringstillfället. 
 
Konsekvens vid återkoppling är alltid viktig för att undvika förvirring som uppstår 

då alternativen i menyn inte överensstämmer med den titel som huvudsidan får 

då man gjort ett val i menyn. Man måste försöka se till att matchningen av menyn 

går hand i hand med titelbeskrivningen. T.ex. så motsvaras menyalternativet 
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Ändra prislista % med Ändra kundens prislista i procent. Ett bättre alternativ vore 

Kund � Ändra prislista % eftersom man där kan se att det rör sig om en 

kunduppgift och att menyalternativet helt överensstämmer med titeltexten. En 

annan förvirring kan påträffas då ’Prislista’ väljs under kundalternativen. Titel till 

den sidan man kommer till heter ’Prislista’ vilket ger en otydlig återkoppling för 

om man är på kundens, bankens eller FSKs4 prislista. Ett bättre alternativ som 

även skulle följa standarden av tidigare visat exempel vore ’Kund � Prislista’. 
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4 FSK – ”Fakturering slutkund”, ett system för banken att fakturera sina kunder. Senare ersatt av 

BG Faktura. 
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För att menyn skall bli lättare att klicka på bör hela raden vara klickbar och inte 

som det är idag att man måste klicka på texten för att länken skall fungera. Se 

den högra delen i Figur 7 som visar hur det bör vara. Enligt Fitts lag, som finns 

beskriven och diskuteras av Berkun (2000), går det naturligtvis snabbare att 

klicka på större ytor än små. 
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4.1.1.2 Positionskännedom  

Ett användbart navigationsgränssnitt skall hela tiden ge användaren information 

om var han är, var man kan gå och var man har varit (Nielsen 2001). Meningen 

är att man inte skall behöva komma ihåg hur man kommit till det tillstånd som 

man befinner sig i, dvs. man vill reducera minneskravet hos användaren. En ofta 

förekommande situation då man behöver en återkoppling på var man är, och vad 

man gör, är då man blir avbruten av ett telefonsamtal. En dröm för alla 

programmerare vore om alla alltid var koncentrerade på sin uppgift, men så är 

det inte i verkliga livet, speciellt inte i den arbetssituation som användarna till BG 

Faktura sitter i. 

 

För att hjälpa användaren att se på vilken position man befinner sig måste någon 

slags indikering i menyn visas. Då man håller musmarkören över ett meny-

alternativ i BG Faktura byter den färg till en ljusare nyans. Detta ger en bra 

återkoppling på vad man kan välja, men ännu bättre vore att valda alternativ 

bevarar den ljusa färgen då man klickat på denna länk. Detta skulle medföra att 

man direkt vet vilket val man gjort och vad man tryckt på för att komma till den 

sida man är inne på. En annan idé som kan lösa problemet är att sätta en liten 

punkt framför aktivt menyalternativ eller låta den få grövre typsnitt, se Figur 8. 
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Modifierad meny  2 alternativa menyer med markering för orientering 
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För att visa var användare har varit kan man använda sig av de hjälpmedel som 

ingår i webbläsaren, dvs. att länkar byter färg från blått till mer lila.  

 

Idén med titelstrukturen överst på sidan som visar vilken sida man är på är god. 

Den ger en god känsla över var i systemet man är, även om inkonsekvens bland 

titlarna idag råder som nämnts tidigare. Några små förändringar av titelmenyn 

skulle förbättra tydligheten ännu mer. Man skulle t.ex. kunna använda sig av en 

så kallad synlig sökväg (eng. bread crumb trail) för att tydligt indikera 

användarens nuvarande position i systemet. T.ex. Kund � Ändra � Faktura-

mottagare ger en enkel vägledning hur man har tagit sig fram till den position 

man är i för tillfället. För att ytterligare förbättra tydligheten och möjligheterna att 

navigera skall den synliga sökvägen vara länkad till de sidor som indikeras, dvs. 

att trycker man på ”Ändra” i Kund � Ändra � Fakturamottagare kommer man 

tillbaka ett steg i navigationen och bilden Kund � Ändra visas. 

 

De fördelar som tydligt ges av menyn och titelsidan är att i menyn ser man tydligt 

bredden av systemet, medan i titelsidan visas djupet. Man skulle med hjälp av 

dessa navigationsverktyg lätt kunna finna sin nuvarande position i systemet. 
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Då man väljer att få se information om en faktura måsta man i BG Faktura klicka 

på en länk med fakturans nummer. När man klickat på denna länk kommer man 

till en sida mer ytterligare information om fakturan. Det som fattas är dock 

fakturanumret, som man på den tidigare sidan klickade på. Samma typ av 

problem förekommer då man väljer specifik information om en banktjänst. Då 

visas informationen men inte vilken typ av tjänst man valt. Då ”minnet är bra men 

kort”, måste man ofta klicka fram och tillbaka mellan bilderna för att förstå vilken 

faktura respektive vilken tjänst man är inne och tittar på. Detta är ett användbar-

hetsproblem som enkelt kan lösas genom att alltid presentera all information på 

den detaljerade bilden. 
 

4.1.1.3 Funktionsduglighet 

Det är viktigt att kunna utföra funktioner så lätt så möjligt, utan att krångla till det i 

onödan. För att ta ett exempel så behöver man klicka sig igenom tre webbsidor 

för att byta någon adress, när det skall göras manuellt. Det bör räcka med att 

man går in på ändra kund för att få möjlighet att ändra dennes adress. Det är 

trots allt bara de som är inloggade som ”uppdaterare” som får tillgång till denna 

funktion. I Figur 9 visades hur detta skulle kunna se ut. 
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En annan viktig egenskap som funktioner och objekt måste inneha är att inte 

förvirra användaren. Funktioner och objekt måste vara väl motiverade för att 

användas. En förvirrande egenskap som hittas på ändra kund är då man vill 

ändra dess debiteringsbankgironummer. Man skulle gärna vilja tro att man kan 

klicka på ett nytt bankgironummer och sedan bara klicka på ”utför” för att spara 

sitt val, men gör man detta sker ingenting, se Figur 10. Man får inte ens informa-

tion om att inget är ändrat. Enda sättet att utföra uppgiften är att klicka på länken 

”Debiteringsbankgironr” och där ändra konto. 
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För att minimera missförstånden bör ändring av debiteringsbankgironummer 

kunna ske med hjälp av ett val i ”tillhörande bankgironr”, för att sedan upp-

dateras genom en sparaknapp. Observera att sparaknappen bör lokaliseras 

längs ner till höger på denna sida, enligt förslaget i Figur 9. 

 

Vad som dessutom är inkonsekvent i Figur 10 är att ”Tillhörande bankgironr” 

endast visas i de fall då fler än ett debiteringsbankgironummer förkommer. Detta 

bör vara konsekvent och i samtliga fall visas så att användaren känner igen sig 

på sidan. 
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4.1.2 Dialoger 

Dialogerna är det medel som hjälper användaren att få rätt information om 

funktioner och presenterad data. Det är viktigt att dialogerna är professionellt 

utformade och att de använder den terminologi som användaren förstår. Även 

ikoner och text på knappar ses som en slags dialog med användaren. 

4.1.2.1 Stödtext 

I BG Faktura understöds ofta titlar av hjälpande stödtext som aktiveras då musen 

förs över titeln. Då man använder sig av sådana hjälpmedel är det dock viktigt att 

de inte blir ett störande moment som irriterar mer än det hjälper. Risken finns 

tyvärr att så är fallet för detta system eftersom hjälptexten döljs bakom andra 

objekt, som i Figur 11. Om man nu måste använda sig av stödtexter för 

funktioner måste de fungera tillfredställande och förekomma konsekvent annars 

kan de lika gärna tas bort.  
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4.1.2.2 Knappar 

Texten på knappar måste vara tydlig och ge en intuitiv bild av vad de ger för 

resultat. Knappen ”Utför”, som finns på ett flertal ställen, är ett ord man känner till 

men som sällan används bland databaserade system. Ett förslag är att byta ut 

”Utför” till ”Spara” och ”Uppdatera”, beroende på vilket som passar bäst.   

 

Knapparna bör även av designskäl vara av samma storlek, annars finns risk för 

att större knappar anses som mer viktiga än mindre.  
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4.1.2.3 Ikoner 

Att använda sig av ikoner i gränssnitt mellan människa och datasystem har visat 

sig ge kortare svarstid och ger bättre igenkänning av systemet (Galitz 2002). Om 

man nu skall använda sig av ikoner är det viktigt att de ikoner man använder är 

välkända och ger en intuitiv bild av funktionen den utför. För att stödja inlärning 

av ikonernas betydelse skall de alltid understödjas av stödtext som aktiveras då 

musmarkören hålls över ikonen. 

 

Ett bättre förslag kan vara att byta ut utskriftsknappen och hjälptextlänken mot 

välkända små ikoner.  Man skulle t.ex. kunna använda sig av liknande ikoner 

som Microsoft Windows använder sig av för att användaren skall känna igen sig. 

Ikonerna i detta sammanhang är att föredra eftersom de är mer ögonfallande än 

text. 
 

 �  
 �  
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BG Faktura har vid enstaka tillfällen använt en ikon för varningsmeddelanden. 

Idén är god och fångar uppmärksamhet, men eftersom ikonen är så liten samt att 

det inte är en standardikon kan användaren få svårt att uppfatta vad den 

illustrerar. Ett bättre alternativ är att använda mer kända och tydliga ikoner som i 

Figur 13. 
 

 �  
 �  
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4.1.2.4 Språket 

För att användaren skall känna sig trygg är det viktigt att språket som används är 

välbekant. För att användaren skall få en seriös uppfattning om ett system måste 

man använda rätt termer och ett korrekt språk. Man skall inte använda slang och 

man skall försöka minimera användning av förkortningar. Används förkortningar 

skall de användas på rätt sätt med rätt syntax.  



Att förbättra lärbarheten – en användbarhetsstudie på webbaserade system 

 
61 

 

I BG Faktura förekommer många felaktiga meningar, speciellt i felmeddelande. 

Vissa fel är grammatiska och andra rena slarvfel, se Figur 14 som påträffas i BG 

Faktura där mellanslag förekommer före skiljetecken samt att två utropstecken 

finns med. Fler felmeddelanden presenteras senare i detta kapitel. 
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Vissa termer i BG Faktura har man valt att använda på grund av att termerna har 

förekommit i tidigare versioner av faktureringssystem, men frågan är till vilken 

grad detta är en rimlig anledning att använda komplicerade uttryck. Hur väl insatt 

i systemet måste man t.ex. vara för att förstå vad ’gruppfrigräns’ betyder? Om 

påhittade ord som dessa skall vara med i systemet bör de förekomma som en 

vanlig term i bankväsendet, annars får man nog tänka om och byta ut uttrycket 

alternativt tydligt beskriva vad termen betyder. 

 

Detta gäller även då man använder sig av förkortningar. Har man beskrivande 

textstycken bör man undvika att använda sig av ovanliga förkortningar som 

prodid, vilken bör skrivas ut till produktidentiteter, så vida inte förkortningen är 

accepterad och känd bland användarna. 

 

4.1.3 Skärmdisposition 

Rent allmänt gäller att kommandoknappar som exempelvis ”Spara” och ”Ta bort” 

skall vara placerade så att ingen tvekan råder om vad som skall sparas 

respektive tas bort. För att uppfylla detta finns flera detaljer att ta hänsyn till. Dels 

bör knapparna ligga längst till höger, samt så långt ner som möjligt, detta 

eftersom undersökningar har visat att synfältet söker sig uppifrån nedåt samt från 

vänster till höger (Galitz 2002). Då man avslutat en sökning av en sida befinner 

sig fokus längst ner till höger på sidan. Det är där kommandoknapparna bör 
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återfinnas. Exempel på tillfällen då detta inte är uppfyllt kan ses i vänstra delen 

av Figur 15.  

 

Original Modifierad sida 
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En annan detalj som gör att synfältet flyter på som i den högra delen av Figur 15 

är att linjerna har tagits bort och ersatts med luft, på så sätt kan ögat friare söka 

av sidan. 

 

En förvirring som uppkommer i BG Faktura är att två Utförknappar finns på en 

och samma sida vilket gör att man inte vet vilken knapp som sparar vad. Detta 

förekommer bland annat i ’ändra kund’ och ’ändra bankens prislista’ som kan ses 

i Figur 15 och Figur 16. Förslag till ändring är att endast en kommandoknapp 

med samma namn finns tillgänglig på en sida. För läsarens förståelse av Figur 

16 sparar sparaknappen nya bankpriser, medan utförknappen sparar ändrade 

intervall. 
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I Figur 16 visas hur man har använt sig av de ostandadiserade ikonerna av en 

varningstriangel och en ’Ny’-ikon som diskuterats i avsnitt 4.1.2.3.   

 

4.1.4 Informationsdesign 

Det är viktigt att den information som presenteras på skärmen är relevant och 

tydlig. Ett exempel på svårläst datapresentation i BG Faktura är i ’Bankens 

standard gruppfrigräns’ där produktidentiteter bara är uppradade efter varandra, 

vilket gör det väldigt otydligt för ögat att söka igenom och se presenterad data, 

se Figur 17. Detta problem uppstår även då man klickar på en tjänst i ’ändra 

bankens prislista’. En lösning på problemet är att sortera produktidentiteter efter 

första bokstav, samt att gruppera och tabulera tydligare. 
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I ovanstående exempel på ’Bankens standard gruppfrigräns’ är presentationen 

av ’Gruppfrigräns’ och ’Ingående prodid och behandlingsprioritet’ inte 

konsekvent. Den ena representeras till höger om titeln medan den andra på 

raden under. Lösningsförslag är att lägga titlarna i en kolumn till vänster och data 

i tabeller i en högerkolumn. 
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Det är viktigt att den information man presenterar är relevant och ger någon 

slags information till användaren. På sidan mak/kred fakt verkar det omotiverat 
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att visa titelraden, raden med grå bakgrund i nedanstående Figur 19, eftersom 

man inte får upp några fakturor förrän man sökt på några. Titelrader försvårar 

överblicken och gör sökfältet otydligt. 
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En annan detalj som man bör tänka på är att förtydliga att status-alternativen 

påverkar sökresultatet, se Figur 18. Som det ser ut just nu är det inte intuitivt 

eftersom sökknappen ligger ovanför raden med statusalternativen. En lätt 

modifiering genom att byta plats på statusraden och faktnr-raden gör sökmotorn 

mycket tydligare, se Figur 20 nedan. 
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För att lätt kunna överblicka mycket information samt att kunna finna den 

information man söker är det viktigt att man kan sortera den. I BG Faktura skulle 

det vara till stor hjälp om man kan sortera presenterade fakturor med avseende 

på fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och belopp. På detta sätt skulle 

de uppgifter man söker erhållas effektivare. Exempel på hur detta skulle kunna 

se ut syns nedan i Figur 21. 
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Det är viktigt att inte röra ihop textflöden så att informationen blir otydlig. Att 

lämna luft mellan delar som inte hänger ihop, alternativt att skilja dem med en 

linje eller liknande, löser detta problem. I Figur 22 visas hur de båda delarna 

flyter ihop, vilket gör informationen svårläst. 
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4.1.5 Interaktionsdesign 

För att låta användare kunna nyttja systemet mer effektivt skall kortkommandon 

och snabbfunktioner tillhandahållas. Exempel på vad som kan åstadkommas för 

att förbättra detta är att man skall kunna tabulera sig fram i rätt ordning genom 

en sida, att markörens fokus är placerad på lämpligt objekt då en ny sida laddas 

och att inmatad text kan autokorrigeras. En autokorrigering kan t.ex. innebära att 

50 öre kan skrivas på flera olika sätt som ’0,50’, ’,50’, ’0,5’ eller att ett organisa-

tionsnummer, som brukar skrivas ’1234-123456’, accepteras av systemet om 

bindestreck utelämnas. 

 

4.1.6 Återkoppling  

I detta avsnitt kommer olika typer av återkoppling till användaren att tas upp. 

Exempel då återkoppling är viktigt är vid uppdaterande funktioner och vid 

förekomst av fel.  

4.1.6.1 Färdigladdning 

Raden ’©2003 BGC. All rights reserved.’, som kan ses längst ner i Figur 10 , ger 

en tydlig indikering på när en sida är färdigladdad, men eftersom denna rad 

saknas på ett flertal ställen medför det att användaren inte uppfattar att sidan 

laddat klart. Detta fel uppkommer vanligen efter visningar av tabeller i BG 

Faktura, t.ex. vid ’Bankens prislista’ och kan lätt lösas genom att tillföra raden i 

slutet av samtliga sidor. 

4.1.6.2 Felhantering 

Det är viktigt att användaren inte känner sig dum om han råkar göra fel eller om 

det är fel på systemet. Ett tydligt felmeddelande skall innehålla tre delar. En del 

som beskriver vad problemet är, en annan som meddelar orsaken till problemet 

och den sista som informerar om, eller ger exempel på, hur problemet kan lösas 

(Galitz 2002).  

 

Skulle det vara användaren som gjort något felaktigt måste detta framgå på ett 

tydligt och på ett vänligt sätt. T.ex. så säger inte ’7 Okänd felkod i RK = 7’ så 
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mycket som man får som felmeddelande då man söker på felaktigt intervall i 

’Makulera och kreditera fakturor’. Ett bättre felmeddelande vore något i stil med 

’Fel intervall på fakturanummer, fakturanummer skrivs med endast siffror utan 

mellanslag’.  

 

Det är viktigt att man har en konsekvent metod för att visa felmeddelanden. I BG 

Faktura får man ibland upp ett extrafönster (eng. pop-up window) ibland visas ett 

felmeddelande i navigationsfönstret eller också får man båda samtidigt. De 

meddelanden som visas måste ha ett konsekvent utseende vad det gäller 

typsnitt struktur och dialog. I Tabell 2 nedan visas flera felmeddelanden som 

återfinns i BG Faktura och där kan man tydligt se att en hel del arbete finns att 

göra. 
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�������������� 	
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Ett fel har uppstått.  
���������	
����	��	

Vid sökning av ”--” som 
organisationsnummer. 

Inte så bra. Visserligen framgår vad 
problemet är men inte vad som kan 
göras för att lösa problemet. Ett 
bättre alternativ vore, ”Felaktigt 
format --. Organisationsnummer 
skall exempelvis vara på form 
456543-2332.” 

Upplysning.  
Inget organisationsnummer 
angivet eller så har tiden för 
er session tagit slut och ni 
måste göra en ny sökning !! 

Vid val av ”” utan att 
matat in ett organisations-
nummer. 

Bra, ger användaren en god 
föreställning av vad som har hänt 
och hur problemet kan lösas. Slutet 
av meningen bör dock ordnas till då 
mellanslag och två utropstecken inte 
är rätt grammatiskt. 

Fel: ANVÄNDARE ID EJ 
I FYLLT 

Vid val av ”” utan att 
matat in ett organisations-
nummer. 

Inte bra. Man inser att fel uppstått 
och kan förstå varför, men språket 
som används är inte bra. Inte heller 
konsekvent med bara versaler, 
eftersom det inte förekommer för 
andra felmeddelanden. 

This web page uses frames, 
but your browser doesn't 
support them. Bad Luck. 

Vid öppnande av BG 
Faktura med en Internet-
läsare som inte stödjer 
ramar (eng. frames). 

Inte bra eftersom felmeddelandet 
helt plötsligt byter språk. Attityden 
”Bad Luck” ger användaren en 
uppfattning om stöddighet. Kom 
ihåg det är inte användaren som 
gjort fel. Felet ligger hos den som 
inte programmerat systemet för alla 
Internetläsare! 

Invalid procedure call or 
argument 

Sökning av faktura mellan 
intervall *8 till 999999 

Ej bra. För en novis användare säger 
felmeddelandet ingenting. Dessutom 
är felmeddelandet på eng. 

7 Okänd felkod i RK = 7 Sökning av faktura mellan 
-8 och 4444, eller ^4 och 
4444 samt 32222 och 
4222. 

Ej bra. Felmeddelandet säger 
användaren ingenting. En felinmat-
ning bör inte ge denna typ av 
återkoppling. 

Ett fel har uppstått. 
vid uppdateringen av 
Bankvilkor : DB2-
PROBLEM.PROBLEMET 
LOGGAT I AVBROTTS-
TABELLEN 

Vid ändring av 
bankvillkor till *8 
månader. 

Ej bra. Vad säger DB2 till 
användaren? Förklaring på vad för 
problem som uppkommit saknas. 
Grammatiskt fel; börja mening med 
stor bokstav. Dessutom stavfel på 
villkor och versaler. 

REGISTRET ÄR 
ÄNDRADE 

Vid uppdatering av 
bankpris, då summan först 
ges utan en decimal och 
sedan med. 

Ej bra. Varför endast versaler? 
Dessutom är språket felaktigt. Det 
bör vara antingen ”Registret är 
ändrat” eller ”Registren är ändrade”. 

����������6$��*���*"�#��������������

Vid uppdatering av uppgifter ska man få återkoppling på att ändring har gjorts, 

men man kan lätt bli förvirrad om två motstridande meddelanden visas samtidigt. 
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Detta sker t.ex. då man gör en ändring på bankens prislista. Man får 

meddelande att uppdateringen misslyckades samtidigt som det i bakre fönstret 

står att uppdateringen är gjord, se Figur 23 nedan. Detta är snarare ett systemfel 

än ett användbarhetsfel, men den som får lida för felet är i slutändan ändå 

användaren. För upplysnings skull ändrades inte uppgiften. 

 

�

��
���!��6$��*���*"�#����������#�������������

4.1.6.3 Undvika fel 

Det är alltid bättre att försöka förhindra problem att uppkomma än att lösa dem. 

Många problem kan undvikas genom att förutsäga vad användaren vill göra, eller 

genom att konstruera gränssnittet så att inmatningsfel undviks (Berkun 2000). 

Råkar man t.ex. skriva ett mellanslag för mycket efter inmatning av ett organisa-

tionsnummer uppstår ett fel och ett felmeddelande visas. Detta problem skulle 

lätt kunna lösas genom att analysera (eng. parse) strängen eller genom att 
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automatiskt trimma5 den. Andra exempel på hur problem kan förhindras är att 

låta användaren val begränsas. Exempelvis verkar det osannolikt att ställa in 99 

månader som avtalstid för bankvillkor. Här bör en rullningslista (eng. scroll bar) 

med valbart antal månader finnas istället. 

 

4.1.7 Sammanställning 

Den heuristiska undersökningen gav en fyllig inblick i vad man kan utföra i BG 

Faktura och hur systemet fungerar. Under undersökningens gång bemöttes 

många både större och mindre användbarhetsproblem. Av resultaten från 

undersökningen kan man se att det finns en hel del problem med systemet och 

att lärbarheten i systemet troligtvis kan förbättras en hel del. Några av resultaten 

från undersökningen kommer stå till grund för framtagning av scenarier i de 

empiriska användartesterna.  

 

Förhoppningarna är att förslagen som givits i utvärderingen skall kunna förbättra 

lärbarheten på gränssnittet. Det fortsätta arbetet övergick till att genomföra en 

kontextanalys. 

 

4.2 Kontextanalys 
Nedan presenteras de resultat som kontextanalysen, bankbesöken, gav. 

Resultaten från de båda besöken har sammanställts och innefattar en beskriv-

ning av användarnas miljö, hur ofta de använder BG Faktura och vilken 

kunskapsnivå användarna har. Vid varje bankbesök intervjuades två personer, 

dvs. totalt fyra personer. 

 

4.2.1 Miljö 

Användarna som arbetar med BG Faktura på banken befinner sig ofta i en 

relativt lugn miljö under sin arbetstid. På de olika bankerna fanns dock olika 

arbetsmiljöer. I den mindre banken, Danske bank, satt banktjänstemännen i ett 

                                            
5 Trimma – ’trim()’ är en ASP funktion som eliminerar eventuella mellanslag före och efter en sträng. 
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öppet landskap, där man lätt kunde kommunicera och fråga sina kollegor om 

hjälp. På den större banken, Nordea, hade varje enskild användare sitt eget rum. 

I den omgivande miljön fanns inga speciellt störande ljud förutom några skrivare 

som då och då arbetade. 

 

Hos både bankerna framhöll användarna att de ofta blir avbrutna i sitt arbete 

med telefonsamtal, kollegor som kommer med oväntade arbetsuppgifter eller 

liknande. Ingen av användarna såg dock detta som ett hinder i arbetet utan som 

en normal arbetssituation. 

 

4.2.2 Användarfrekvens 

Den mindre banken kände till BG Faktura, men sa sig aldrig använt systemet på 

grund av att den verkade för krånglig att lära sig! På den större banken 

användes dock systemet dagligen. 

 

4.2.3 Utbildning 

Ingen av användarna hade fått någon direkt utbildning eller information om BG 

Faktura. De nämnde att de fått ett informationsmejl om att BG Faktura 

existerade, men någon ytterligare skriftlig information om hur systemet fungerar 

hade inte skickats. 

 

Önskemål från användarna är att få tillgång till en broschyr som beskriver den 

faktiska nyttan och de större funktionerna som finns i BG Faktura. En användare 

menade att det skulle väcka intresset för BG Faktura bland banktjänstemännen 

om de bättre kände till nyttan. 

 

4.2.4 Funktionalitet 

De funktioner som användarna vid Nordea verkar använda mest är att kontrollera 

kundens fakturor och att ändra kundunika priser. Även funktionerna makulera 

och kreditera fakturor används.  
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Funktioner, eller menyalternativ, som används mycket sällan eller aldrig är 

gruppfrigräns och förhandsgranska. En orsak till detta tror en av användarna är 

att det saknas en tidsaxel som beskriver när man kan göra vad i systemet. Hon 

menar att det är svårt att komma ihåg när man kan förhandsgranska, kreditera 

eller makulera fakturor osv.  

 

På frågan om något känns speciellt svårt svarar en användare att för många 

menyalternativ gör systemet rörigt och svårt att hitta i. På grund av tidsbrist blir 

man lätt lite irriterad om man inte hittar rätt, menar hon. En annan användare 

påpekar att funktioner som finns presenterade i menyn bör kunna sammanfattas, 

t.ex. skulle hon vilja kunna göra ändringar av priser i både procent och i 

enhetliga priser på samma sida. Hon nämner även att det interna priset som 

banken måste betala för en tjänst skulle vara bra att kunna se i kundens prislista 

för att kunna jämföra med priset som kunden har. 

 

På den större banken som ofta makulerar och krediterar fakturor känner dom sig 

osäkra på systemet och litar inte på att det fungerar som det ska. De saknar en 

bekräftelse på att information är ändrat. Ett förslag att få fram en utskriftsvänlig 

bekräftelse vid makuleringar av fakturor.  

 

4.2.5 Hjälp 

Då problem uppkommer som de inte vet hur de skall lösa säger sig alla 

användarna ringa BGCs kundstöd. Bara en av de fyra användarna har vid något 

tillfälle använt sig av manualen i BG Faktura, de andra hade inte ens reagerat på 

att det fanns en integrerad hjälp. Den användare som använde hjälpen saknade 

dock en sökfunktion för att effektivisera sökandet i hjälpmanualen. 

 

4.2.6 Sammanställning 

Fältstudien gav en god bild på i vilken miljö slutanvändarna sitter och vilken 

attityd de har till BG Faktura. Generellt kan man säga att de intervjuade 

användarna inte är fullt tillfredställda med systemet, men är positiva till ytterligare 

arbete med applikationen för att få den bättre. 
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Intresset för systemet uppfattades som högt och en god indikation på detta var 

att användarna kom med egna idéer och förslag till förbättringar. Användarna 

uppskattade att de fick vara med och uttrycka sina behov och krav. 

 

4.3 Empirisk undersökning 
Nedan presenteras resultaten från de empiriska undersökningarna, användar-

testerna. Resultaten från samtliga scenarier kommer att diskuteras och en 

sammanställning av vad som kommit fram under intervjuerna följer.  

 

4.3.1 Testanvändare 

För att få en klar bild över typen av användare som utfört användartesterna 

ställdes några frågor om arbetsuppgifter och kännedom om BG Faktura. 

Resultatet redovisas i �������3 samt i nedanstående text. 

 

Användare Datum/tid Typ  Arbetskategori Kön 

A. 13/10 – 08:00 Intern Kundstöd K 

B. 13/10 – 09:30 Intern Kundstöd K 

C. 13/10 – 15:00 Intern Kundstöd K 

D. 24/10 – 08:00 Intern Kundstöd K 

E. 28/10 – 10:00 Intern Kundstöd K 

F. 28/10 – 13:00 Extern Företagskontakter – SEB  M 

G. 30/10 – 09:00 Extern Företagskontakter – Handelsbanken K 

H. 23/10 – 09:00 Extern Företagskontakter – Danske bank  M 

����������8�����������������������������

Bland de interna användarna används BG Faktura mycket frekvent, nästan 

dagligen, men bland de externa användarna var det bara några gånger per 

vecka. Samtliga användare har känt till systemet i över ett år, alltså så länge det 

funnits i produktion. Utbildningen som skett för de interna användarna verkar 

vara tillfredställande, de har fått både skriftliga instruktioner och personlig 

utbildning på området. På bankerna har däremot ingen utbildning givits utan 
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användarna säger sig ha lärt sig själva eller frågat kollegor för att förstå 

systemet. Någon speciell hänsyn till ålder har inte tagits, då det var viktigare att 

få en bild av användarens tidigare kunskaper istället för åldersskillnad. 

  

På det hela taget har de deltagande användarna ha haft en god inblick i vad BG 

Faktura är och vad det kan användas till. 

 

4.3.2 Testlokal 

Som tidigare nämnts inrättades ett testrum på BGC för samtliga användartester. 

Vid varje testtillfälle fanns tre personer i rummet, en testanvändare, en testledare 

och en observatör som beskrivet i avsnitt 3.2.3.6.  

 

4.3.3 Scenarier 

Nedan följer en sammanfattning av de resultat som kommit fram vid användar-

testerna. Scenarierna är presenterade i den ordning de utfördes. För att lättare 

följa med på resonemanget av testresultaten är det en fördel att ha tagit del av 

lösningen till varje scenario som finns beskrivet i avsnitt 3.2.3.3. I analysen till 

varje scenario beskrivs även förslag till hur man kan lösa de användbarhets-

problem som uppkom. 
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Resultat 

Hälften av användarna utnyttjar enter-knappen efter att ha 
skrivit in ett organisationsnummer, de andra navigerade med 
musen. Alla klarade av uppgiften.  

 
Analys  

Användarna verkar klara denna uppgift relativt lätt. Då denna 
uppgift mer var tänkt som en inledningsuppgift är resultaten 
inte speciellt förvånande. Utöver att alla användare verkade 
ha lärt sig hitta i menyn, fanns inte några märkbara 
noteringar att göra om lärbarheten i detta scenario. 
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�
Resultat 

Två av användarna försökte utföra uppgiften genom att 
markera ett bankgironummer och sedan trycka på utför-
knappen. Då ingen återkoppling eller respons gavs av 
systemet trodde användarna att uppgiften var avklarad och 
fortsatte med nästa scenario. 
 
Övriga användare klickade på länken för att ändra 
debiteringsbankgironummer. Alla utom en användare marke-
rade det nya numret korrekt, men klickade sedan på fel 
utförknapp, vilket gjorde att de inte klarade av uppgiften. Två 
av dessa användare märkte inte att de gjort fel utan fortsatte 
till nästa scenario, övriga användare försökte igen utan att 
klara av uppgiften. 

 
Analys 

Uppgiften uppfattas från börjar inte som svår för användaren, 
men denne märker snart att det inte är så lätt att utföra. Att 
bara en av åtta användare klarar av uppgiften utan problem 
är anmärkningsvärt. Den som klarade denna uppgift sa sig 
utföra denna typ av uppgift som en vanlig del av sina arbets-
uppgifter, vilket kan betyda att han lärt sig hur funktionen 
fungerar. Fem av de åtta användarna blev så pass förlägna 
över att inte klarade uppgiften att testledaren var tvungen att 
visa hur uppgiften skulle lösas. 
 
Det största problemet med uppgiften var att det förekom flera 
utförknappar i ett och samma fönster och att dessutom en av 
dem, den som man bör klicka på, försvinner då man väljer 
ett nytt debiteringsbankgironummer. Som man kan se av 
Figur 24 försvinner knappen ’utför’ om man rullar ner fönstret 
ytterligare för att byta till ett nytt debiteringsbankgironummer. 
Den enda utförknapp som då syns är den under titeln 
Faktureringsinformation, som i detta fall genererar ett fel om 
man klickar på den, se inringade knappar i Figur 24. 
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Ett annat problem som dök upp tidigare och som vissa 
”luras” av är att den presenterade listan med tillhörande 
debiteringsbankgironumren var valbar, se Figur 10. 
 
För att undvika denna typ av fel bör man införa standard att 
endast en utförknapp får presenteras på en sida. Presenterat 
data som inte går att välja bör vara inaktiva, dvs. att man inte 
kan markera presenterad information med musmarkören.  
 
I detta scenario var det intressant att följa hur användaren 
själv försökte lära sig hur man skulle gå till väga för att lösa 
uppgiften. Detta scenario avslöjade stora brister i lärbarheten 
i systemet, eftersom nästan alla användare misslyckades 
med självinlärningen. 
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Resultat 

Denna uppgift verkar användarna tycka är enkel. De flesta 
har inga problem med att utföra den, men några stannar upp 
för de tycker att återkopplingen i extrafönster (eng. pop-up 
window) är otydlig, eftersom extrafönstret inte ger tillräcklig 
information om vad som uppdaterats.  
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Samtliga användare skriver in beloppet med ett komma-
tecken, som ”0,50”. 

 
Analys  

Inga speciella anmärkningar på denna uppgift uppmärk-
sammades. Önskemål som kommit upp har dock varit att 
man endast skulle vilja se kundens tjänster i prislistan eller 
på något sätt markera de tjänster som berör kunden. I 
dagens system visas alla bankens tjänster vare sig kunden 
har dem eller inte. 
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Resultat 

Flera av användarna blir lite förvirrade och säger sig sakna 
en logg där man kan se de senaste ändringarna. Nästan alla 
användare använder sig till sist av kryssrutan för att ta bort 
prisuppgiften. En användare skriver in 0,00kr som nytt pris 
och sparar och en annan letar länge i hjälpen om det finns 
någon ångrafunktion. 
 

Analys  
Det verkar som om användarna inte har några större 
bekymmer med denna uppgift även om flertalet av 
användarna känner avsaknad av ett loggningssystem som 
visar när, av vem och vad som är gjort den senaste tiden. 
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Att använda kryssrutor verkar dock inte vara det mest 
intuitiva sättet att ångra och ta bort en prisändring. Uppgiften 
bör kanske omdesignas så att man tar bort med en väl 
illustrerande ikon, som i tilläggsfaktura. Det bör endast finnas 
ett sätt att utföra funktionen. Figur 25 visar de två olika 
sätten som förekommer idag. 
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Resultat 

Användarna tycker inte att uppgiften är svår, men det är bara 
hälften av dem som väljer rätt menyalternativ för att klara 
uppgiften. En användare var dock lite osäker på vad det var 
man frågade.  
 
De användare som gick fel gick till faktura i menyn. När de 
inte kunde se någon faktura trodde de att uppgiften var av-
klarad. De som gick till mak/kred för att finna svaret tyckte 
det kändes onaturlig att söka på fakturorna för att kunna få 
se dem. För några användare var detta en ny uppgift. 

 
Analys 

Det verkar som att ordet faktura väger starkare än kreditera 
och att det är därför som flera användare väljer faktura i 
menyn istället för mak/kred. Då menyn verkade uppfattas 
som rörig kanske problemet med att välja rätt i menyn skulle 
kunna lösas om menyn grupperades om.  
 
De användare som gick till rätt menyalternativ, mak/kred, 
såg direkt efter att ha sökt på samtliga fakturor om de var 
krediterbara eller inte. Detta på grund av det statusfält som 
beskriver fakturans aktuella status. Olika status är betalt, 
makulerad, definitivsatt och preliminär. 
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Resultat 

Uppgiften uppfattas som enkel och samtliga användare 
väljer rätt menyalternativ, nämligen faktura. Det är dock 
endast hälften av användarna som förstår att man måste 
använda sig av rullningslistan för att få fram den önskade 
informationen. Två av dessa användare var inte säkra på att 
det var där man kunde finna ytterligare information om 
fakturan, men fick en ”aha”-upplevelse då de använde rull-
ningslistan. 
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Analys 
Tyvärr var det inte alla som förstod vad ’typ’ betydde i frågan 
och dessa användare ansåg sig klara när de tittat lite på den 
presenterade fakturan.  
 
Då rullningslistan saknar titel och då det inte finns något 
initialt värde relaterat till menyn gör att den blir svår att upp-
täcka. Ändrar man på dessa två punkter bör det bli tydligare. 
 
Tyvärr verkar frågan varit lite luddigt formulerad. Om nya 
tester skulle göras bör man omformulera frågan. 
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Resultat 

Flera av användarna var osäkra på var man kunde utföra 
uppgiften. Många valde rätt menyalternativ på en gång även 
om de inte var helt säkra på vad de letade efter, medan 
andra hade svårt att veta var man kunde betalningsbefria en 
kund.  

 
Många användare hade en klick-och-försök metod för att 
försöka få fram var man skulle ändra. På sidan ändra kund 
finns en rullningslistan med titeln betalningssätt, som många 
trodde var svaret på frågan, men de ångrade sig så snart de 
sett vad det fanns för alternativ. Tyvärr hjälpte inte systemets 
stödtexter, som kommer fram då musmarkören hålls över en 
titel, till att förklara vad betalningssätt betyder.  
 
De användare som hittade rullningslistan med de två 
alternativen Faktureras vid BG Faktura och Faktureras ej via 
BG Faktura kände att detta kunde vara rätt, men de var inte 
helt säkra. En användare som testledaren var tvungen att 
visa hur man skulle gå till väga sa spontant ”Nu har jag lärt 
mig något nytt!”. 
 
En användare tänkte nollställa alla priser i prislistan för att 
lösa problemet, men insåg snart att detta inte kunde vara rätt 
lösning. 

 
Analys 

Tyvärr var det inte alla användare som kunde lösa uppgiften. 
Det kan ha berott på att rullningslistan som man skulle välja 
saknade titel. Det skulle nog vara lättare att se alternativet 
om det presenterades med två radioknappar (eng. radio 
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button) med titeln Faktureras vid BG Faktura och 
alternativen ’Ja’ respektive ’Nej’, se Figur 26. 
 
Original 

 
Förslag 
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Det var olyckligt att systemets stödtexter inte fungerade till-
fredställande eftersom många användare tycktes använda 
sig av dem omedvetet, se Figur 27. Om dessa stödtexter 
skulle vara mer förklarande skulle uppgiften säkert ha varit 
lättare. 
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Resultat 

För det första var det inte självklart för användaren var man 
skulle kunna skapa en tilläggsfaktura. Även om det finns ett 
separat menyalternativ som heter tilläggsfaktura var det 
några som gick in på faktura och ändra kund innan de såg 
det rätta menyalternativet.  
 
När rätt alternativ var valt, klickade alla på den lilla gula 
ikonen ’Ny’ då det verkade vara det enda man kunde göra 
på sidan. En spontan kommentar från en testperson när hon 
klickade på ikonen var ”Nu vet jag inte vad jag gör, men jag 
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gör det ändå” och en annan sa ”I min ålder är man rädd att 
klicka på saker”. 
 
När väl användarna klickat på ikonen var det inte alla som 
såg att det kom upp inmatningsfält längst ner på sidan. De 
som såg det kände det dock intuitivt att fylla i uppgifterna om 
fakturaraderna.  
 
Trots att funktionen var helt främmande för samtliga 
användare gick det bra att fylla i alla fakturaraderna när de 
väl kom igång. Alla kom ihåg att avsluta inmatningen av 
fakturaraderna med att klicka på sparaknappen. 

 
Analys 

Den gula ikonen ville många byta ut. Dels för att den helt 
skiljde sig från systemets form och färger, samt att det inte 
gav någon information om vad den gjorde, se Figur 28 
nedan. Det fanns dock två användare som tyckte att den var 
bra.  
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Anledningen till att några användare inte upptäckte 
inmatningsfälten verkade vara för att fälten var placerade 
alldeles för långt ner på sidan, se Figur 28, och därmed allt 
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för långt ifrån ögats fokus, som troligtvis fanns där man 
klickade. 
 
För att undvika dessa två problem bör man redan från början 
presentera tomma inmatningsfält för att lägga till 
fakturarader. 
 
Detta scenario visade användarens lärbarhetsförmåga när 
han stöter på nya funktioner. Här märktes att gränssnittet 
måste omstruktureras för att förbättra lärbarheten annars 
kommer inte alla användare kunna utföra scenariot.  

 
�

��������	��	 -�����������$����.1����������������!�������� ���#"�!&��
����������������

�
Resultat 

Uppgiften uppfattades som enkel för samtliga användare och 
de fann svaret under menyalternativet faktura. Två säger sig 
veta att svaret även finns att se någon annanstans men kan 
inte säga exakt var. Endast en användare kunde visa att 
informationen fanns i både faktura och kundhistorik.  

 
Analys 

Informationen på startsidan, som man dirigeras till 
automatiskt när man loggar in på en kund, uppfyller inte 
riktigt sina mål om det bara är en av åtta användare som vet 
att man där kan se uppgifter från senaste fakturan. Första-
sidan måste göras tydligare om man vill att användarna skall 
ha någon nytta av informationen som visas. 
 
Lärbarhetsaspekten i detta scenario ligger i att några 
användare lärt sig att informationen finns på flera ställen i 
systemet, men på grund av otydlig design kan de inte säga 
var informationen finns. Tydligare gränssnitt skulle medverka 
till att användarna lättare lär sig var informationen finns att 
hitta. 
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Resultat 

Samtliga användare går till tilläggsfaktura, även om det var 
en användare som övervägde att gå in på faktura först.  
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De flesta användare förstår att soptunnan används för att ta 
bort en rad. En användare trodde dock att man skulle klicka 
på fakturaraden och radera samtliga inmatningsfält för att 
radera raden. En spontan kommentar från en användare var 
att soptunnan såg ut som ett muffin. 
 
Att redigera en fakturarad klarade nästan alla. Två 
användare tyckte dock att uppgiften skulle lösas genom att 
ta bort aktuell rad och infoga en ny rad med de nya siffrorna. 
Detta fungerar ju, men är kanske inte optimalt. 

 
 
Analys 

Nästan alla användare klarade av uppgiften utan några 
större svårigheter, även om det fanns lite olika sätt att göra 
det på. Det verkar som att det är lite otydligt för användaren 
att redigera och radera utförs på olika sätt, dvs. redigera som 
utförs genom att klicka på en länkad fakturarad respektive 
radera som utförs genom att klicka på en ikon likt en 
soptunna. Det är nog inte utförandet i sig som är problemet 
utan det är funktionerna som måste göras tydligare. Sop-
tunnan skulle kunna vara kvar men redigeringsfunktionen 
bör göras om så att fakturaradens information blir direkt 
redigerbar då man klickar på länken.  
 
Det som gör att det inte var några större problem för 
användare att förstå att soptunnan indikerade en borttagning 
av en rad var troligtvis för att ikonen förekommer i många 
andra webbaserade system plus att ikonen stöds av hjälp-
text. Ikonen av soptunnan kan ses i Figur 25 på sidan 78. 
 
Trots att denna funktion var ny för användarna så lärde de 
sig snabbt hur man skulle ta bort rader och ändra i dem. 
Lärbarheten var alltså relativt god just i detta scenario. 
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Resultat 

Denna uppgift uppfattades som lätt bland användarna och 
de hittade alla informationen i bankens eller kundens pris-
lista. Användarna tyckte att det var lättöverskådligt att söka 
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bland tjänsterna, även om det inte finns någon sökfunktion 
som hjälper användaren i detta avseende. 
 

Analys 
Då alla användare klarade av uppgiften finns inte så mycket 
att diskutera i detta scenario. Inga speciella lärbarhets-
aspekter finns att nämna heller. 

 
Samtliga scenarier utom det sista har givit resultat och förslag på förbättringar för 

användargränssnittet. Många problem som påvisades vid den heuristiska 

utvärderingen har bekräftats av användartesterna, t.ex. om att förstasidan visar 

kundhistorik. 

 

4.3.4 Intervju 

I intervjun och den fria diskussionen som följde användartesterna redovisade 

användarna sin tidigare kunskap om systemet och hur de uppfattar systemet.  

 

Intervjuerna visade att samtliga interna användare har fått någon slags utbildning 

på BG Faktura, medan de externa användarna inte fått någon utbildning alls. 

Tydligen har det varit meningen att de externa användarna själva skall lära sig 

systemet med de grundkunskaper de redan har. De externa användarna säger 

sig få hjälp från kollegor om det är något de inte förstår. Kan inte kollegorna 

hjälpa till ringer de BGCs kundstöd. 

 

På frågan om vilka funktioner som användarna mest använder fanns det tre 

menyalternativ som dominerade svaren, faktura, prislista och ändra kund. Även 

på motsatt fråga om vilka menyalternativ som mycket sällan används verkade 

användarna vara överens, förhandsgranska och gruppfrigräns. Av dessa svar 

kan man få en bättre bild över hur menyn bör omorganiseras för att få ett 

effektivare system. 

 

På frågan om vilka funktioner som kändes speciellt svåra svarade flera att 

makulera fakturor var en uppgift där tveksamheter råder. Antagligen beror det på 

bristande återkoppling från systemet, enligt en av användarna.  
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Att söka information i BG Faktura uppfattades inte som svårt av användarna. De 

ansåg att det är bättre än förut. Tre användare ansåg dock att menyn är rörig 

och svåröversiktlig. De menade att antalet alternativ bör reduceras. En annan 

användare framhöll att man lär sig hitta i systemet när man ”hållit på ett tag”. 

 

Då användarna fick tala öppet om funktioner som saknas i systemet kom flera 

intressanta idéer upp. Flera av användarna kände en avsaknad av ett loggnings-

system där man kan se vem som gjort vad och när. T.ex. skulle det vara bra att 

kunna se prisändringar som gjorts, nämnde en användare. 

 

En annan användare, som använder både BG Faktura och BG Avtal6 mycket, 

skulle vilja slå ihop båda systemen. Hon menade att detta skulle underlätta 

arbetet för att slippa bläddra mellan de olika systemen så mycket. Slår man inte 

ihop applikationerna ansåg hon att de i alla fall bör se lika ut, eftersom 

användargruppen är den samma. 

 

Flera av användarna irriterade sig över att BG Faktura inte ger någon varnings-

signal när man loggas ut ur systemet. De menade att man bör få någon slags 

indikation automatiskt när tiden gått ut, istället för att bli utloggad när man klickar 

på någon knapp i systemet. En användare beskrev scenariot när hon ändrade 

prisuppgifter, diskuterade med en kollega och sen tryckte på sparaknappen. Hon 

blev då utloggad eftersom tiden tagit slut och informationen om prisuppgifterna 

försvann. Problem uppstod när hon inte exakt kom ihåg vilka prisuppgifter hon 

ville ändra.  

 

Många användare ville ha fler utskrivningsmöjligheter på sidorna, och vid 

uppdaterande funktioner skulle en utskrivbar bekräftelse på ändringen vara 

berättigad. 

 

                                            
6 BG Avtal – ett närbesläktat system till BG Faktura, som möjliggör banker att skapa avtal för 

tjänster.  
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I intervjun framgick att endast tre av åtta användare har sett hjälpen som finns 

integrerat i BG Faktura och att bara två av dessa har använt sig av den. Dessa 

två har dock tyckt att hjälpen varit mycket bra och rekommenderat den till 

kollegor. Anledningen till att så få använt sig av hjälpen sägs vara att de inte haft 

tid, men de medgav att de nog behövt läsa igenom hjälpen för att bättre förstå 

systemet.  

 

Samtliga användare tyckte att stödtexten som aktiveras då musen förs över 

titlarna är bra. Några av användarna hade inte tänkt på att stödtexten fanns, 

även om det i testerna framgick att de omedvetet använde sig av dem.  

 

Ingen av användarna tyckte det var svårt att utföra scenarierna även om en del 

medgav att vissa scenarier var lite problematiska att lösa, som exempelvis 

scenario 2 och 8. 

 

Många scenarier hade användarna utfört tidigare men några delar var nya. 

Tilläggsfaktura var det endast en användare som sett tidigare, men han hade 

aldrig provat funktionen. Samtliga användare kände att de lärt sig något under 

användartesterna. 

 

4.4 Summering 
Samtliga tre metoder för bedömning av användbarheten och lärbarheten av BG 

Faktura som används har påvisat olika brister i användargränssnittet. Det har 

också givit uppslag till en rad förbättringar av systemet. Många av problemen 

som upptäcktes vid den heuristiska utvärderingen har stärkts av användar-

testerna där man tydligt kunde se användarnas reaktion, t.ex. noterades för-

virring av att det fanns flera utför-knappar på en och samma sida.  

 

För att kunna tillfredställa användaren behöver systemet vara mer konsekvent 

byggt. Som systemet ser ut idag finns det flera sätt att utföra en och samma 

funktion, t.ex. om man skall radera något använder man i vissa fall en kryssruta, 

och i andra fall en ikon. För att ändra en uppgift använder man ibland rullnings-
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listor och ibland länkar. Dessa olika sätt att utföra en och samma funktion gör att 

det inte räcker för användare att lära sig ett sätt utan det krävs flera.  

 

Önskemål om att ha tillgång till loggning av uppdateringar och ändringar på 

kunderna har också framförts. T.ex. så vill användarna ha tillgång till loggning på 

när, vem och vad som uppdaterats i kundens prislista.  

 

Användarna vill ha någon slags automatisk utloggning. Som det fungerar idag 

loggas användarna ut automatisk efter tio minuter av inaktivitet, men det syns 

inte i systemet att man är utloggade förrän man klickat på någon meny eller 

kommandknapp. Detta medför att en användare kan knappa in uppgifter som 

sedan går förlorade på grund av att tiden gått ut. Förslag på lösning till problemet 

skulle kunna vara att systemet genererar ett extrafönster då användaren 

automatisk blir utloggad. Det bör även framgå varför utloggning skett så att 

användare kan lära sig hur man undviker att oönskat bli utloggad. 

 

Stödtexter som aktiveras då musmarkören förs över ett objekt skall fortfarande 

finnas kvar, men de skall fungera tillfredställande och ge relevant information. De 

skall även förekomma konsekvent för alla titlar, ikoner och objekt. 

 

För att kunna bekräfta att dessa delar i gränssnittet skulle förbättra användbar-

heten behövs en prototyp med en ny design som skall användartestas. 
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5 Ny design 
I detta kapitel kommer tillvägagångssätt för framtagning av prototypen av BG 

Faktura att presenteras. Kapitlet ger en motivering till varför och hur prototypen 

tagits fram samt vilka delar som arbetet fokuserats kring och varför dessa delar 

är intressanta. 

 

5.1 Motivering 
Av resultaten från undersökningarna sammanställdes många förslag på förbätt-

ringar för BG Fakturas gränssnitt. För att kunna bekräfta om dessa verkligen 

förbättrar gränssnittet skapades en prototyp och nya användbarhetstester 

utfördes.  

 

För att få så rättvisa resultat som möjligt vid de nya användartesterna skulle 

prototypen klara av samtliga scenarier som tidigare testats, se avsnitt 3.2.3.3. 

Prototypen skulle inneha samtliga funktioner som det befintliga systemet har, 

men ha ett nytt gränssnitt. Funktioner som inte berörs i scenarier tillhandahölls 

inte av prototypen. Däremot implementerades hjälpfunktioner och inloggnings-

system. 

 

Syftet med prototypen är att försöka visa hur relativt enkla modifieringar i 

gränssnittet skapar ett mer lättinlärt och intuitivare gränssnitt. Då samtliga 

scenarier är identiska med de tidigare kan skillnader lätt noteras. 

 

Vid färdigställandet av prototypen undveks medvetet att gå allt för långt ifrån 

systemets grundläggande struktur, som exempelvis var menyn finns placerad 

och hur man valt att presentera information. Prototypen försöker följa samma 

grundstruktur i gränssnittet som tidigare. Då relativt små förändringar gjorts så 

bör användaren fortfarande känna igen sig i systemet. Vad som visas med detta 

är att man med relativt små medel kan förbättra användbarheten och underlätta 

lärbarheten betydligt.  
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5.2 Modifieringar 
Det finns ett flertal förändringar som skiljer den existerande versionen av BG 

Faktura från den nya prototypen. För att överskådligt kunna se ändringarna visas 

nedan originalet och prototypen av BG Faktura.  

 

De viktigaste skillnaderna mellan originalet och prototypen beskrivs nedan. 

Modifieringarna presenteras i samma ordning som kraven i avsnitt 2.6.4. 

 

5.2.1 Navigationsstruktur 

Menyn har modifierats både med avseende på den ordningsföljd alternativen 

presenteras och genom gruppering av alternativen. Ordningsföljden år sådan att 

de mest frekvent använda funktionerna visas överst. Gruppering av meny-

alternativen har gjorts så att man tydligt ser vilka funktioner som tillhör vad och 

vilka funktioner som kan vara viktigare än andra. I ��
��29 åskådliggörs den 

gamla menyn i jämförelse med den nya. Man kan även se att den nya menyn har 

en tydlig gruppering genom att huvudtitlarna inom varje grupp är fetstilta. Av 

��
��29 framgår även att vissa menyalternativ är borttagna då deras funktioner 

är inbakade på andra sidor. Exempelvis så finns bara en ’ändra prislista’, då 

både ändra pris i fast och i procent presenteras på samma sida. Funktionen 

registrering av fakturor har lagts in i menyalternativet ’faktura’. 

 

Original Prototyp 
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För att underlätta navigeringen har en länkad sökväg (bread crumb) 

implementerats i översta delen av fönstret. Detta visade tydligt användaren 
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djupet i systemet. I prototypen i ��
��29 ser man hur den länkade sökvägen ser 

ut när man valt ’tilläggsfaktura’ som är grupperad efter faktura och kund.  

 

I enlighet med vad som sagts i avsnitt 4.1.1.1 om att följa Fitts lag, kan man på 

menyns hela rad klicka för att göra sitt val, se Figur 7. 

 

5.2.2 Dialoger 

Eftersom användare omedvetet verkar använda sig av stödtext, enligt resultat 

från användartesterna, har knappar, länkar och bilder försetts med stödtext som 

aktiveras då musmarkören förs över objekten.  

 

Benämningar på knappar har ändrats från utför till spara i enlighet med vad som 

diskuterats i avsnitt 4.1.2.2. I prototypen förekommer endast en knapp med 

samma namn på varje sida.  

 

Sparaknappar visas som inaktiva så länge man inte har ändrat något på en sida, 

ändras något aktiveras knappen. Detta är ett försök att tydliggöra för användaren 

när man måste spara ändringar. 

 

Hjälplänkar och knappar för att skriva ut sidor har bytts ut mot illustrerande 

ikoner i förhoppning om att systemet blir mer lättförståeligt och trevligare att 

arbeta med. Ikoner för att skriva ut förekommer på fler ställen än tidigare, då 

detta var ett önskemål av användarna. 

 

Ta-bort-funktioner har gjorts på ett konsekvent sätt. Istället för att i vissa 

sammanhang använda sig av kryssrutor och i andra sammanhang ikoner, 

använder prototypen alltid ikoner, en bild på en soptunna som i Figur 25. 
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5.2.3 Skärmdisposition 

För att tillfredställande uppfylla kraven från avsnitt 4.1.3 gällande ögats sök-

metod, är samtliga kommandoknappar som spara och tillbaka placerade längst 

ner till höger på sidan, jämför original med prototyp i Figur 30 och  

Figur 31.  
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5.2.4 Informationsdesign 

För att få systemen på BGC så lika som möjligt, vilken är en av företagets 

önskan, byttes färgschemat i prototypen ut mot den utformningsmall (eng. style 

sheet) som finns angiven i de existerande riktlinjerna. Utformningsmallen 

används redan idag av andra produkter på företaget. I Figur 30 och Figur 31 kan 

man jämföra hur de olika färgschemana skiljer sig ifrån varandra. 

 

Avskiljande linjer som tidigare fanns för att markera olika typer av data har bytts 

ut mot ”luft”, dvs. mellanrum istället för linjer. För att tydligare presentera data 

används tabulering och gruppering på ett effektivare sätt. Skillnaderna kan ses i 

Figur 30 och Figur 31 ovan. 

 

Även om konvertering av siffror inte har varit några problem i användartesterna 

så har en automatisk konvertering implementerats i prototypen som resultat från 
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den heuristiska utvärderingen, se avsnitt 4.1.4. Detta betyder t.ex. att priset på 

en tjänst konverteras automatiskt från ”5” till ”5,00” då prisändringen sparas.  

 

 

��
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Något nytt som implementerats av användarnas önskemål är en tidsaxel som 

visar när man kan kreditera och makulera fakturor. Tidsaxeln visas på två ställen 

i systemet, där man kan makulera och kreditera fakturor och där den senaste 

fakturan visas. Då tidsaxel var en helt ny funktionalitet har den ingått som en 

extra fråga i intervjun för att se hur väl användaren lärt sig förstå vad den visar. I 

Figur 32 visas hur tidsaxeln ser ut. Det rödmarkerade numret, inringad i Figur 32, 

är dagens datum. Den grå linjen visar när fakturor kan makuleras och den blå 

linjen visar när fakturor kan krediteras. Det svarta delen visar när inget kan göras 

med fakturorna. 

 

5.2.5 Interaktionsdesign 

För funktionen tilläggsfaktura har gränssnittet gjorts om så att den inte visar 

några otydliga ikoner. Då man väljer detta menyalternativ flyttas markören direkt 

till ett inmatningsfält för att lägga till en ny fakturarad. Inmatningsfälten har flyttats 

upp så att de presenteras direkt efter titelraden, se Figur 28 och Figur 33. 
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Automatisk fokusering på inmatningsfält som troligtvis är de som användare 

kommer att använda sig av har implementerats och aktiveras då användaren 

klickar på ett nytt menyalternativ, se t.ex. Figur 33. 

 

Ikonen med soptunnan finns fortfarande kvar som tidigare. Den klickbara 

fakturaraden är dock ändrad så att den aktiverar och byter ut radens alla fält till 

inmatningsfält, samt att soptunnan byts ut mot en ändraknapp, se Figur 34 

nedan.  
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För att underlätta för användaren att lära sig utföra uppgifter har två objekt på 

sidan ’ändra kund’ ändrats. Funktionen för att betalningsbefria en kund har 

ändrats från en rullningslista till radioknappar enligt förslag i avsnitt 4.3.3 

scenario 7. Länken för att ändra debiteringsbankgironummer har ändrats till en 

rullningslista för att undvika att bläddra mellan olika sidor. Även uppdatering av 

namn och adress på kunden kan göras direkt på ändrasidan. Jämför Figur 30 

och Figur 31 för att se dessa modifieringar. 

 

5.2.6 Återkoppling 

Varje presenterad sida avslutas med BGCs copyright markering för att indikera 

att sidan är färdigladdad, i enlighet med vad som diskuterats i avsnitt 4.1.6.1. 

 

Då man använder uppdaterande funktioner eller raderingsfunktioner i prototypen 

tillfrågas alltid användaren om han vill gå vidare genom ett extrafönster (eng. 

pop-up window) innan funktionen utförs. Detta medför förhoppningsvis att 

användaren blir medveten och känner bättre kontroll över systemet.  

 

Då användarna, enligt intervjun i avsnitt 4.3.4, ville få återkoppling på, och kunna 

se vem som gjort vad i, systemet har ett loggningssystem kopplats till prislistan. 

Där kan man se vilken tjänst som ändrats, gammalt pris, nytt pris, av vem och 

när uppgiften ändrats. 

 

5.3 Prototyp 
För att skapa en prototyp som det skulle fungera att utföra användartester på 

kändes det nödvändigt att göra den så dynamisk som möjligt. Skulle endast 

statiska html-sidor användas skulle systemet inte kännas som ett riktigt system, 

då användarens information inte kan sparas.  
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Prototypen är skapad med PHP, ett programspråk som används för att skapa 

dynamiska html-dokument7. Det dynamiska html-språket, PHP, gjorde det lätt att 

knyta prototypen till en underliggande databas. Databasen låter prototypen 

kunna spara information som senare kan återges. Då man aldrig vet vad 

användaren skriver in i inmatningsfält kändes det nödvändigt att spara 

användarens inmatningar i databasen. Som databas användes My-SQL. För att 

lätt kunna hantera och använda databasen installerades phpMyAdmin som på 

ett grafiskt hjälpmedel för administration av databasen. Samtliga system kördes 

lokalt vilket befriade prototypen från störningar och beroende av andra system.  
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Prototypen bestod alltså av fyra delar; ett flertal php-sidor, en Apache webb-

server, ett gränssnitt mot databasen i form av phpMyAdmin och en My-SQL 

databas, se Figur 35. 

                                            
7 Html – Hyper text markup language, är ett språk som webbläsare använder för att generera 

visningsbara Internetsidor. 

PHP 
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6 Utvärdering av prototyp 
Detta kapitel beskriver hur utvärderingen av prototypen gått till och vilka resultat 

som erhållits.  

 

6.1 Metod 
För att utvärdera prototypen utfördes användartester. De användare som proto-

typen testades på var två anställda från BGCs kundstöd. Anledningen till att 

prototypen inte testats på bankpersonal var dels för att det var mer komplicerat 

att ta in externa användare samt för att man på BGC inte ville visa banker nya 

lösningar som inte släppts ut i produktion.  

 

Kraven på testanvändarna var att de skulle inneha samma kunskaper som de 

som tidigare testat systemet, se Bilaga A. Användare som redan gjort användar-

tester ansågs vara förbrukade, då resultatet från dessa kan bli missvisande. Då 

det var svårt att få tag på testanvändare med de erforderliga kunskaperna 

begränsades antalet användare på vilka prototypen skulle testas till två personer. 

 

De empiriska testerna utfördes på samma sätt som tidigare, vilket innebar att 

samma testrum och samma tillvägagångssätt användes. Detta innebar att en 

intervju med samma frågor som tidigare också följde användartesterna, se  

Bilaga B.  

 

6.2 Resultat 
Användartesterna på prototypen gav en hel del intressanta resultat. Då proto-

typen var utformad så pass lika som originalet av BG Faktura samt för att 

användartesterna utfördes på samma sätt var det lätt att göra jämförelser mellan 

resultaten av testerna på de båda systemen.  

 

Då prototyp och original fungerade på liknande sätt var det inte vara några 

problem för användarna att sätta sig in i prototypen och utföra scenarier. Det 

verkade som att användarna inte tänkte på hur det gamla systemet såg ut, vilket 
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ses som positivt. Användarna tänkte exempelvis inte på var knapparna hade 

placerats, att det inte fanns några linjer och att färgerna hade ändrats. En 

användare sa dock när testerna var klara att ”-Jag skulle vilja att BG Faktura ser 

ut så här nästa gång jag startar upp systemet”. Hon menade att prototypen var 

mycket lättare att lära sig och att använda, dvs. att lärbarheten var bättre. 

  

Användarna tyckte att navigeringen var mycket lättare. De tyckte att grupp-

eringen gjorde det tydligare att förstå vilka funktioner som finns. Både 

testledaren och observatören noterade att det gick märkbart snabbare för 

användarna att navigera i menyn och att det inte fanns lika många tveksamheter 

som tidigare. 

 

Ett negativt resultat som kom fram var att användarna inte kände det intuitivt att 

klicka på grupptitlarna eftersom de var fetstilta, se ��
��29. Det verkar som att 

användarna endast uppfattade menyalternativ som inte var feta, att vara klick-

bara. Då användarna en gång klickat på ett fetstilt menyalternativ lärde de sig 

dock snabbt att även dessa var länkar.  

 

Samtliga scenarier gick nu snabbare att genomföra för användarna. Det fanns nu 

inget scenario som användarna inte kunde klara av. Att byta debiteringsbank-

gironummer som förut bara en av åtta klarade av, var inga problem för någon av 

användarna, som inte förstod varför det tidigare varit så krångligt att utföra denna 

uppgift. 

 

Tyvärr var det ingen som använde sig av den implementerade loggsidan för klara 

av scenario 4, men användarna klarade av uppgiften lättare den här gången 

eftersom alla ta-bortfunktioner i prototypen bestod av ikoner i form av en sop-

tunna, istället för kryssrutor. Det verkade som att användarna hade lättare att 

lära sig använda ikoner än att klicka på kryssrutor. 

 

Att betalningsbefria en kund, scenario 7, var nu inte några svårigheter eftersom 

titlarnas stödtext omedvetet hjälpte användaren att lära sig de olika objektens 

innebörd.  
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I scenario 8 där en tilläggsfaktura skall skapas förstod användaren genast hur 

och vad man skulle göra. Det rådde inga tveksamheter längre över funktion-

aliteten. Användarna tyckte det var lätt att ändra uppgifter och att lägga till nya 

fakturarader. Att radera en fakturarad var heller inga problem då soptunnan 

kändes intuitiv att klicka på. Testerna visade att användarna visste precis vad du 

skulle göra eftersom inmatningsfälten redan fanns presenterade på sidan när de 

kom in på den. Att mata in nya rader var heller inte svårt att förstå för dem, då 

nya inmatningsfält kom upp automatiskt. Soptunnan verkade användarna förstå 

direkt, dels av dess placering, längst till höger på fakturaraden och dels av att 

användaren tidigare sett ikonen. Detta scenario var det mest intressanta 

eftersom användarnas initiala lärande visades. 

 

Tidsaxeln som implementerades var lite svår för användaren att förstå, men de 

tyckte att idén var bra. Användarna menade att om man var medveten om vad 

tidsaxeln illustrerade kunde den vara till stor hjälp. Tyvärr uppkom inte de resultat 

som hoppats på med tidsaxeln, men om den görs tydligare tror användarna att 

den blir mer intuitiv och lättare att lära sig. 
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7 Diskussion 
I detta avslutande kapitlet diskuteras användningsmetoderna och de slutgiltiga 

resultaten. Vidare diskuteras vilka möjligheter det finns att använda resultaten 

från detta arbete. 

 

7.1 Metoder 
I stort sett fungerade hela tillvägagångssättet med de metoder som används 

enligt planerna. Det var intressant att se hur de olika metoderna faktisk fick fram 

olika typer av användbarhetsproblem. Det visade sig att den heuristiska under-

sökningen återgav många konkreta typer av problem, som att det finns två 

knappar med samma text o.s.v., medan de andra två metoderna belyste problem 

som var relaterade till den tilltänkte användarens tankesätt. Man kunde tydligt se 

när användarens tankebanor inte överensstämde med systemutvecklarens, som 

t.ex. då ta-bort-funktioner utfördes på två olika sätt.  

 

De tre metoderna som användes har kompletterat varandra bra och det har inte 

känts nödvändigt med att använda fler metoder. Möjligen skulle en kognitiv 

genomgång ha givit fler användbarhetsproblem, men de grövsta problemen 

uppfattas som fångade och därför anses den inte nödvändig. Inga fokusgrupper 

har använts av den enkla förklaringen att det var för svårt att få tag på lämpliga 

gruppmedlemmar som hade tid för gruppmöten.  

 

Att omdisponera Nielsens heuristiker för den heuristiska undersökningen hade 

troligen inte så stor inverkan på resultatet, eftersom alla heuristiker som Nielsen 

definierat ingick. Tyvärr utfördes den heuristiska undersökningen bara av en 

person, vilket kan ha medfört att alla användbarhetsproblem inte kom fram. Men 

då både kontextanalysen och den empiriska undersökningen utfördes fanns 

tillräckligt många användbarhetsproblem för att förbättra gränssnittet betydligt. 

 

De två bankbesöken räckte för att täcka behovet av att se i vilken miljö 

användarna sitter. Besöken gjorde undersökningen mer levande eftersom man 
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fick slutanvändarnas syn på systemet. Möjligen skulle mer information om 

användarnas spontana kommentarer erhållas om fler banker besöktes, men 

eftersom användartesterna också innehåller intervjuer med slutanvändare 

beslöts att det fick räcka med två bankbesök. Det kanske skulle ha varit en god 

idé att utföra kontextanalysen som första metod för att tidigt i projektet skaffa en 

uppfattning om de tilltänkta användarna. Men då bankbesöken kombinerades 

med en intervju föreföll det mer naturligt att ta kontextanalysen efter den 

heuristiska utvärderingen, eftersom denna metod hjälpte till att generera intervju-

frågorna. Det har dock inte uppkommit något som indikerar på att ordnings-

följden av de två metoderna hade någon större inverkan på resultatet. Möjligen 

skulle den heuristiska utvärderingen ha fokuserat mer kring de problem som 

användarna kommenterat i kontextanalysen om metoderna bytt ordning. 

 

Testlokalen som anrättades för att utföra användartester uppfyllde sin funktion, 

men man måste betänka eventuell attitydförändring som kan ha uppkommit på 

grund av den artificiella miljön som använts. Det verkade vara så att 

testanvändarna hade en positivare attityd till systemet än vad banktjänste-

männen ute på bankerna hade då de besöktes under kontextanalysen. Detta kan 

ha att göra med att användarna inbjudits till BGC och att de därför vill visa en 

trevligare attityd. Detta gällde speciellt de externa testanvändarna. Då 

användarna påbörjat testerna verkade de dock känna sig mer avslappnade och 

vågade säga vad de egentligen tyckte om systemet, så i slutändan hade inte 

testrummet någon större psykologisk effekt.  

 

Så här i efterhand märktes det att användartesterna skulle ha kompletterats med 

mätresultat på hur många klickningar och hur lång tid varje scenario tog. Detta 

hade underlättat för att kunna återge siffror på hur pass bra prototypen var i 

jämförelse med originalet. Om videofilmning skulle ha använts under testerna 

skulle dessa mätvärden kunnat iakttas i efterhand, men då inga sådana hjälp-

medel användes fick testledarens och observatörens iakttagelseförmåga räcka 

för att jämföra resultaten från användartesterna.  
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Att använda ”tänka högt”-metoden under användartesterna visade sig vara 

mycket effektivt. Dels underlättade det för testledaren att förstå hur användaren 

tänkte och vad han ville göra. Men det medförde även att användaren kände det 

mer naturlig att konversera öppet om problem och förvirringar som uppstod. 

Många av de mest intressanta resultaten från testerna har kommit fram då 

användare öppet säger vad de tyckte om systemet. Många av dessa kommenta-

rer kommer användarna på när de använder systemet och att använda ”tänka 

högt”-metoden gjorde det lättare för användarna att formulera sina tankar i ord.  

 

7.2 Slutresultat 
I detta arbete har en hel del viktiga punkter tagits upp som kan åtgärdas för att 

förbättra lärbarheten av ett system för de tilltänkta användarna. De delar som 

anses vara viktigast är följande: 

 

• För att kunna förbättra lärbarheten i system är ett effektivt navigations-

verktyg en av de viktigaste delarna. Har man ett bra navigationsverktyg 

kan användare lätt navigera sig runt för att själv lära sig hur systemet 

fungerar och vilka funktioner som kan utföras. Navigationsverktyget skall 

även visa användaren var han är och hur man kan komma vidare.  
 

• Att system är konsekventa har enligt undersökningen varit en viktig punkt 

för att underlätta lärbarheten. Ikoner och knappar skall väl illustrera eller 

beskriva aktuell funktion. Ikoner som används skall i den mån det gå ge 

en association till användningsområden, och vara av standardiserad typ 

som användaren troligtvis sett förut. T.ex. att en soptunna illustrerar att 

radera något.  
 

• Konsekvens är även viktigt för utförandet av funktioner. Arbetet har t.ex. 

visat hur ta-bort funktionen fungerat olika i BG Faktura, vilket medförde 

förvirring. För att underlätta inlärning skall sådana operationer utföras på 

ett konsekvent sätt genom hela systemet så att användare bara behöver 

lära sig ett tillvägagångssätt.  
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• Att ge användare rätt hjälp och återkoppling förbättrar och snabbar upp 

inlärningsprocessen mycket. Med ”osynlig” hjälp som stödtexter verkar 

användaren snabbare lära sig vad objekt och information betyder, utan att 

tänka på det. Genom att ge en god återkoppling då fel uppkommer lär sig 

användare hur man gör rätt och minskar risken för fel nästa gång 

uppgiften utförs. 

 

Ovan presenterades de viktigaste resultaten som kommit fram och har man 

dessa riktlinjer i bakhuvudet när man skapar gränssnitt kommer många använd-

barhetsproblem att försvinna och användbarare system kan skapas. 

 

7.3 Slutord 
Om man ser till hela arbetet som utförts på BGC så tycker jag att det har varit ett 

spännande arbete där jag fått lära mig en hel del om användbarhet och hur det 

verkligen går till att utföra tester på ett företag. Resultaten som jag kom fram till 

har jag presenterat för företaget och det har mottagits med stort intresse och 

entusiasm.  

 

Jag tycker de användartester och resultat som kommit fram varit intressanta och 

jag tycker att man även i fortsättningen ska skapa prototyper som kan användar-

testas innan system går ut i produktion för att garantera att gränssnitt är använd-

bara. Användargränssnittsrådet på BGC tror sig efter de studier som gjorts 

kunna få en mycket bättre standard för sina gränssnitt och hoppas nu kunna 

spara både pengar och utvecklingstid och få nöjdare slutkunder om användar-

tester görs tidigare i utvecklingsprocessen.  

 

Jag tror att denna rapport kan ge gränssnittsutvecklare en tankeställare och 

hjälpa dem för att skapa användbarare webbaserade system.  
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Bilaga A. Specifikation av testanvändare 

Denna bilaga visar det dokument som har används för att få tag på rätt typ av 

användare. Specifikationen har hjälp bankchefer att förstå vilken typ av 

användare som söktes. 

 
Detta är en specifikation av den typ av användare som är tänkt vara lämplig för att utföra 
användbarhetstester på BG Faktura.  
 
En användbarhetstest är en utvärderingsmetod som görs på riktiga användarna under 
kontrollerade former. Användarna tilldelas specifika uppgifter, scenarier, som helst skall utföras i 
den riktiga miljön. Man försöker att göra testningen så nära verkligheten så möjligt.  
 
För att få ett så gott resultat som möjligt är det viktigt att användarna har någorlunda lika 
bakgrund, dvs. att de kan ungefär lika mycket om programvaran.  
 
Lämpliga kunskaper som bör innehas av testanvändarna är att: 

• känna till programvaran BG Faktura och veta vad applikationen kan utföra. 
• de använder BG Faktura som en del av arbetsuppgifterna. 
• de inte är super-user, då denne ofta kan programvaran för bra. 

 

Vid användbarhetstesterna kommer en testmiljö som kallas ”acceptanstestmiljön” att användas. 
Denna testmiljö är så nära den riktiga produktionsmiljön så möjligt, vilket gör att applikationen 
känns som på riktigt.  
 
Inloggning kommer att ske med hjälp av testledaren och användartesterna börjar först när 
testledaren hjälp användaren att logga in i systemet. Användaren behöver alltså inte ha någon 
kunskap om hur inloggningen sker. Den roll som inloggningen kommer att ske på är ”uppdatera” 
alltså den roll som har rätt att titta, ändra och uppdatera kunders information och som bara kan 
titta på bankernas uppgifter inte ändra dessa. 
 
Testerna kommer att genomföras i BGCs lokaler (vid T-stn. Globen Sthlm). En testledare och 
troligtvis en extra observatör från BGC kommer att vara med då testerna utförs. Varje användbar-
hetstest inleds med beskrivning av vad som kommer att göras och varför detta är viktigt. Därefter 
får användaren uppgifter som skall utföras. Slutligen avrundas testen med en intervju och en 
diskussion. 
 
Varje testanvändare bör reservera en halv arbetsdag för genomförandet av testen. Då intervjun 
och diskussionen är öppen, dvs. att alla frågor inte är fixt bestämda, kan testerna ta längre eller 
kortare tid. Troligtvis tar testerna och intervjun max 2 timmar. 
 
Viktigt att komma ihåg är att vi inte vill ha ”perfekta användare” utan vi vill testa systemet på de 
personer som verkligen använder det. Kom även ihåg att det inte är användarna som skall testas 
utan applikationen BG Faktura. 
 

Resultatet av testerna kommer att ligga till grund för nya riktlinjer för gränssnitt av linkande 
system hos BGC. De problem i gränssnittet som uppkommer under testfasen kommer givetvis att 
diskuteras och göras bättre för att få en mer användbar produkt.  
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Bilaga B. Intervjufrågor 

Bilagan presenterar de intervjufrågor som har använts för både bankbesök och 

användartester. Frågor som berör användartesterna har dock inte ställts på 

bankbesöken.  

 

Användare 

 Man / Kvinna 

 Intern / Extern 

 Namn:  ____________________ 

 Kontakt:  ____________________ 

 Övrigt:  ____________________ 

 

Före användbarhetstest 

Hur ofta använder du BG Faktura?  dagligen, 1ggr/vecka, 1ggn/mån, 1ggn/kvartal, 

1ggn/år 

Hur länge har du använt eller känt till programmet?  <1mån, 3mån, 6mån, >1år 

Hur lärde/lärdes du använda BG Faktura?  

 

Funktionalitet 

Vilka funktioner i BG Faktura använder du mest?  

Finns det några menyalternativ som du använder väldigt sällan?  

Vad känner du är bästa nyttan med BG Faktura?  

Känner du att några funktioner är speciellt svåra?  

Tycker du att det är lätt att hitta den information du söker i BG Faktura? 

 

Efter användbarhetstest 

Peka på den sida du tror man kommer till då man loggar in på en kund. 

Är det några funktioner eller någon information som du känner saknas?  

Förstår du vad ikonerna betyder? 

Har du gjort en tilläggsfaktura förut? Sett funktionen? 

Är det något som du skulle vilja ha bättre eller tydligare i systemet? 

Har du någonsin tittat i manualen? 
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Hur ofta använder du hjälpfunktioner? 

Tycker du att tillräcklig information ges om fel uppkommer? 

Förstår du alla begrepp du stött på i BG Faktura? 

 

Tyckte du att det var svårt att utföra scenarier?   

Hade du gjort alla testscenarier tidigare?  

Lärde du dig något nytt under testerna? 

 

Brukar du kunna bli avbruten av telefonsamtal eller annat då du arbetar med BG Faktura? 

Finns det något annat du vill tillägga som kan bidra till att användargränssnittet i BG 

Faktura blir bättre? 

 

Endast vid testning av prototyp 

Tycker du att det är lättare att hitta i Prototypen i jämförelse med BG Faktura idag?  

Vad tycker du om den länkade sökvägen (bread crumb)? Har du sett sådan förut? Brukar 

du använda den?  

Vad tycker du om tidsaxeln? Förstår du vad den visar?  

Vad tycker du om att visa priser i både % och fast på samma sida?  

Vad tycker du om att visa bankens interna pris i prislistan?  

Vad tycker du om att knappar görs diffusa om de inte fyller någon funktion att trycka på? 
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