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Sammanfattning 
 
Denna B-uppsats utreder begreppet användbarhet och jämför olika yrkeskategoriers 
uppfattning om användbarhet. Arbetet fokuserar på användbarhet på hemsidor. Arbetet är 
avgränsat och behandlar användbarhet på hemsidor och hur intervjuade yrkeskategorier 
resonerar kring användbarhet.  
 
Arbetet innehåller kvalitativa intervjuer, en litteraturstudie, olika metoder för genomförande 
av intervjuer och resultatet från intervjuerna. 
 
Resultatet visade att användbarhet är viktigt för att hemsidor skall användas. Vidare är 
användbarhet viktigt för att användaren skall tycka om hemsidan. En tydlig design, bra 
färgsättning, enkla texter, rätt bilder och god struktur är a och o för att en användare skall 
återkomma till hemsidan. Med Internet är det lätt för användaren att klicka sig vidare till 
konkurrenternas hemsidor. På Internet har användaren makten över vilka sidor han eller hon 
vill besöka. Ett citat av Jakob Nielsen beskriver en av våra slutsatser på ett konkret sätt: 
 
”Usability rules the Web. Simply stated, if the customer can’t find a product, then he or she 
will not buy it.” 
 
Översättning av citatet ovan:  
 
“Användbarhet styr Nätet. Enkelt uttryckt, om kunden inte kan finna en produkt, då kommer 
han eller hon inte att köpa den.” 
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1 Inledning 
 
Vi vill titta på användbarhet och hemsidor då Internetanvändandet i världen ökat lavinartat de 
senaste åren. Allt fler människor har tillgång till Internet och fler företag lägger ut information 
på nätet. Det var det som väckte vårt intresse för ämnet denna uppsats behandlar. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att vi vill söka efter ett svar på frågan om användbarhet innebär samma 
sak för användaren, utvecklaren, universitetspersonalen och litteraturen. Med utvecklaren 
menas personer som arbetar på företag som producerar hemsidor för Internet. Med användare 
menas en person som någon gång använt Internet och hemsidor som media. Med 
universitetspersonal menas lärare och forskare. Med litteraturen menas böcker, c-uppsatser, d-
uppsatser, examensarbeten och avhandlingar mm.  
 
Vi har valt att avgränsa vårt syfte till att beröra användbarhet på hemsidor. Vi har delat upp 
det i olika delområden för att ge en tydlig bild av det vi vill undersöka.  
 
När vi talar om intervjupersoner i arbetet avser vi alla utvecklare, användare och 
universitetspersonal som ska intervjuas.
 

1.2 Frågeställningar 
Vi vill titta närmare på användbarhet och vad litteraturen säger om god användbarhet, hur det 
definieras och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att en hemsida skall anses ha god 
användbarhet.  
 
Vi vill se om definitionen av användbarhet på hemsidor i litteraturen är densamma som för 
studenter, de som undervisar och de som professionellt medverkar i produktionen av 
hemsidor.  
 
För att ni som läsare enkelt skall kunna följa frågeställningarna i uppsatsens olika kapitel har 
vi givit var och en av dem ett unikt nummer. Ibland kan numren förekomma i icke 
kronologisk ordning, vilket beror på att vi flyttat om frågeställningarna för att skapa bästa 
möjliga struktur. Om vi inte hade gett varje frågeställning ett unikt nummer, då hade vi haft 
svårt att se eventuella ändringar under arbetets gång. Vi motiverar detta sätt med att vi arbetat 
som om vi har följt en kravspecifikation. I vårt fall har kraven bestått av frågeställningar. 
Frågeställningarna ses då som krav som vi måste uppfylla med uppsatsen.     
 
Exempel på numrering: 
 
F1 
 
Förklaring: 
F =Frågeställning 
1=unikt nummer för frågeställningen 
 
Vi kommer att använda oss av följande frågeställningar för att utreda detta: 
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1.2.1 Användbarhet och hemsidor 
Vi vill se om det är möjligt att sätta upp gemensamma kriterier för vad som kan anses vara en 
hemsida med dålig respektive god användbarhet. Om svaret på frågan innan är ja, då vill vi se 
hur man kan ta hänsyn till användbarhet vid hemsideproduktion, och om svaret på frågan är 
nej, vill vi ha reda på varför man inte behöver ta hänsyn till användbarhet vid 
hemsideproduktion. 
 
• Vilka kriterier behöver uppfyllas för att en hemsida skall anses ha god respektive 

avsaknad av användbarhet? (F6, underkapitel 6.3.3) 
• Behövs användbarhet på hemsidor? (F8, kapitel 7) 
• Hur skapas en hemsida med god användbarhet? (F21, underkapitel 6.3.4) 

1.2.2 Användbarhetsbegreppet i litteraturen 
• Hur definieras användbarhet i litteraturen? (F9, underkapitel 5.1) 
• Finns det en gemensam nämnare för användbarhet i litteraturen? (F10, underkapitel 

5.2) 
• Vilka kriterier ska uppfyllas, enligt litteraturen, för att en hemsida skall anses ha god 

användbarhet? (F13, underkapitel 5.3) 
• Ger litteraturen förslag på användbarhetstester av hemsidor? (F14, underkapitel 5.5) 
• Måste användarna involveras i användbarhetstesterna av hemsidorna? (F22, 

underkapitel 5.6) 
• Vad kan avsaknad av användbarhet på en hemsida, enligt litteraturen, ge för 

konsekvenser? (F19, underkapitel 5.4) 
 

1.2.3 Användbarhetsbegreppet för intervjupersonerna 
 
• Betyder användbarhet samma sak för användaren, utvecklaren och 

universitetspersonalen? (F18, underkapitel 6.3.1) 
• Är användbarhet på hemsidor samma sak för litteraturen som intervjupersonerna? 

(F11, kapitel 7) 
• Vad är hemsidor med god användbarhet enligt användarna, utvecklarna, 

universitetspersonalen och litteraturen? (F20, underkapitel 6.3.2) 
• Är användbarhet på hemsidor viktigt för intervjupersonerna? (F25, kapitel 7) 
• Tycker utvecklarna att användbarhetstester av hemsidor är viktiga? (F23, kapitel 6.4) 
• Gör utvecklarna användbarhetstester på hemsidor? (F24, kapitel 6.4) 

2 Metod 
Vi kommer att göra en omfattande litteraturstudie. I litteraturstudien kommer vi att leta efter 
definitioner på användbarhet och fakta om användbarhet på hemsidor. Sedan kommer vi att 
genomföra 15 kvalitativa intervjuer. 

2.1 Översikt 
I följande kapitel kommer ni att få bekanta er med de metoder som vi kommer att använda oss 
av vid skrivningen av denna uppsats. 
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2.2 Litteraturstudie 
En litteratursökning kommer att göras i två bibliotekskataloger vid Linköpings 
Universitetsbibliotek, Horizon och Libris. Horizon är Linköpings Universitetsbiblioteks 
lokala katalog och Libris är en nationell bibliotekskatalog. 
Vi kommer först att söka på begreppen Usability och Användbarhet. Vi vill söka på det 
engelska begreppet Usability utöver svenska begreppet Användbarhet för att täcka in utländsk 
litteratur och forskning inom ämnet. Vi kommer att söka litteratur i form av böcker, 
examensarbeten, c-uppsatser, d-uppsatser, avhandlingar mm. Att först göra en bred sökning 
kan hjälpa oss hitta rätt inom området. 
Efter den breda sökningen kommer vi att sålla ut litteratur som behandlar vårt uppsatsområde. 
 
Vidare kommer vi att göra en enklare sökning på sökmotorn  www.google.com för att se vad 
vi kommer att få för träffar på sökorden Usability och Användbarhet, längre fram i uppsatsen 
kommer vi att nämna vilken typ av träffar vi får vid denna typ av sökning. 

2.2.1 Urval 
Vi kommer att begränsa våra sökningar i bibliotekskataloger och sökmotorer på Internet. 
Koncentrationen kommer ej att ske på hemsidesökningar, utan mer till de olika bibliotekens 
kataloger. I bibliotekskatalogerna kommer vi bara att gå igenom de 4 första sidorna i 
sökningen, eftersom vi av erfarenhet vet att Google är en vetenskaplig sökmotor och att rätt 
sökord ger relevanta sökresultat. Varje sökning kommer att gås igenom noggrant. Det som 
verkar handla om det vi skriver om kommer vi att beställa hem för läsning. I 
bibliotekskatalogerna ger de fyra första sidorna cirka 60 stycken titlar. Då vi kommer att 
använda sökorden användbarhet och usability och kommer att söka i två bibliotekskataloger 
räknar vi med att vi får cirka 240 träffar att gå igenom.  
 
Vid sökning av hemsidor på sökmotorn Google kommer vi att gå igenom de två första sidorna 
i vår sökning, vilket kommer att innebära ca 20 träffar per sökord. Totalt får vi cirka 40 
stycken träffar att gå igenom. Sökorden användbarhet och usability på Internet kan få upp till 
1,7 miljoner träffar, därför är det viktigt att vi från början avgränsar oss i vårt urval. 
 
Att arbeta metodiskt kommer att hjälpa oss att fokusera och inte få för mycket material att gå 
igenom. Det material som återstår att gå igenom kan gås igenom mer fokuserat och noggrant. 
Vi kommer att uppnå kvalitativa sökresultat genom att vi lättare kan hitta de hemsidor som 
behandlar vårt uppsatsområde.  
 
Vidare kommer vi att intervjua fem utvecklare, fem användare och fem st personer som 
arbetar vid universitetet för att se vad användbarhet innebär för dem. Resultatet kommer att 
presenteras i vår uppsats. Dessa personer kommer vi att välja genom slumpen. Utvecklarna 
kommer vi välja genom att söka på www.gulasidorna.se på sökordet hemsida. Vi kommer att 
ringa till företagen i Norrköping och Linköping i bokstavsordning. Vi kommer att välja ut de 
fem första företagen som kan ställa upp den vecka som vi kommer att utföra våra intervjuer. 
Varje företag kommer själva att få välja ut den person som ska intervjuas. Vi finner detta 
urvalssätt lämpligt då vi vill fånga upp en bredd bland våra intervjupersoner. Användarna 
kommer att väljas från Norrköping och Linköping, dels från vår utbildning, men även andra 
utbildningar. Vi kommer helt enkelt fråga runt och ta ”första bästa student”. Vi anser att detta 
urvalssätt kommer att ge oss en bra spridning på användarna. Användarna kommer då inte att 
ha samma bakgrund eller förutsättningar. 
Vi har kravet att universitetspersonalen måste jobba med användbarhet eller data i någon 
form. Vi kommer att gå på rekommendationer från våra egna lärare för att hitta rätt personer. 
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2.3 Källor 
Koncentrationen i detta arbete kommer att läggas på litteratur i form av böcker, uppsatser och 
avhandlingar. Vid en litteratursökning finns det enligt Närvänen1 en risk att den som söker 
litteratur använder sig utav forskare som har ”skapat sig ett namn”, istället för att referera till 
mindre kända forskare i sin närhet, exempelvis vid Linköpings Universitet. Vi är medvetna 
om detta problem, men tycker att deras forskning är mycket användbar i vårt uppsatsområde. 
Vi är medvetna om att statushierarkin existerar inom den akademiska världen, men då vi 
tycker att det som nämns i den litteraturen är viktig, så tycker vi inte att den går att lämna 
därhän. I enlighet med Strömquist2 så kommer vi att använda oss av den bästa metoden för 
källhänvisningar, nämligen Harvardsystemet. 
 
Vi väljer att göra vår egen tolkning av denna metod och modifiera den något genom att 
använda den i kombination med ett fotnotssystem. Anledning till att vi vill använda oss av 
detta är att vi kan använda oss av det inbyggda fotnotssystem som finns inbyggt i Microsoft 
Word, vilket gör det enklare för oss att skriva våra källhänvisningar, ytterligare en anledning 
är att Strömquist3 talar om att metoden med att placera noten längst ned på den sida som 
källhänvisningen finns, är den som är den mest läsarvänliga. För att ge ett exempel på hur vår 
metod ser ut så låtsas vi att följande text är tagen ur boken skriven av Strömquist: 
 
Denna text har inget vettigt att säga utan används bara för att visa hur vår källhänvisnings-
metod ser ut, denna text är inte tagen från någon egentlig bok utan är bara ett egenhändigt 
komponerat exempel. Hänvisningen i texten ser ut så här att författarnamnet Strömquist står i 
den löpande texten. Vår fotnot innehåller författarens efternamn, samt utgivningsår:sidnr, 
fotnoten får då detta utseende:  
 
 Strömquist, 1996:205 

2.3.1 Källförteckning 
När det gäller källförteckningen eller som den också kan kallas litteraturlistan eller 
litteraturförteckningen, enl. Strömquist4  så används ordet källförteckning som rubriktext när 
hänvisningarna i texten är till annat än tryckta texter, referenser är ett ord som också kan 
väljas som rubrik och att referenserna sedan delas in i litteratur och andra källor, vi kommer 
att använda ordet källförteckning med en uppdelning i Tryckta källor, Elektroniska tidskrifter 
samt Elektroniska sökmotorer.  
 
Exempel på hur vår förteckning kommer att se ut är följande: 
 
Tryckta källor: 
 
Allwood, Carl Martin (1991). Människa-datorinteraktion: ett psykologiskt perspektiv. Lund, 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-32671-8. 
 
 
Elektroniska tidsskifter: 
 
Google 
                                                 
1 Närvänen, 1999:57 
2 Strömquist, 1996:205 
3 Strömquist, 1996:205 
4 Strömquist, 1996:200 
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http://www.google.com/ [2003-01-29 till 2003-04-29] 
 
I övrigt kommer vi att hålla oss till de förordningar som Strömquist5 talar om att en 
källförteckning ska innehålla, nämligen de att källorna ska ställas upp i bokstavsordning efter 
författarens namn. Skulle det vara så att författare saknas så placeras källan i alfabetisk 
ordning efter titelns första ord och inte efter till exempel vilken organisation som har givit ut 
den. Hon talar också om att varje källa bör innehålla följande uppgifter: Författarnamn, 
utgivningsår, textens titel, upplaga om den är senare än den första samt slutligen förlagsort. 

2.4 Intervjuer 
Vi kommer att använda oss av, enligt Carlsson6, ostrukturerade intervjuer i denna uppsats. 
Vid sådana intervjuer så arbetar intervjuaren efter ett särskilt tema. Ett ämnesområde täcks in 
av ett antal intervjufrågor. Denna form av intervju ger enligt Carlsson7 möjlighet att börja 
med övergripande frågor och sedan med hjälp av trattekniken avgränsa området till en 
smalare frågeställning. 
 
Kvalitativa studier kommer att brukas vid intervjuerna med utvecklare, användare och 
universitetspersonal. Detta kan enligt Närvänen8 ändra metodval, frågeställningar och 
problemformuleringar med tiden. Närvänen nämner att det är naturligt att: 
”forskningsdesignen kontinuerligt skapas och omskapas i samspel med – eller rättare uttryckt 
– utifrån vad som sker på fältet”9. 
 
Vid genomförandet av en intervju finns alltid en risk att intervjuaren påverkar genom sitt sätt 
att ställa frågor, med samtalston, tempo och frågeställningar. Vi kommer att banda våra 
intervjuer, så att alla intervjuade personer kommer att citeras korrekt. Vidare kommer vi att 
genomföra hälften av intervjuerna vardera och vi kommer båda att närvara vid varje intervju. 
Vi har för avsikt att föra en dialog med de som intervjuas, det innebär att vi växelvis ställer 
frågor och dessa besvaras av de personer som intervjuas. Det finns en problematik i detta, när 
har den som intervjuas avslutat sin mening? För att minimera risken att avbryta kommer vi att 
ställa lite större öppna frågor, vi kommer bara att lägga till frågor som stöd för den intervjuade 
att komma vidare i sitt resonemang. Ett lugnare tempo, ger längre svar enligt Strömquist10. Vi 
kommer därför att boka intervjuerna så att vi har gott om tid att genomföra alla frågor. För att 
inte ödsla tid på irrelevanta konversationer kommer vi försöka avbryta med frågor som för in 
oss på området igen. Vi vill att den intervjuade skall dominera intervjun.  
 
Vi kommer att låta våra intervjupersoner jämföra två hemsidor för att se deras uppfattningar 
om dessa två hemsidor. 

3 Litteraturstudie 
Till denna uppsats kommer en omfattande litteraturstudie att genomföras. I litteraturstudien 
ingår böcker, uppsatser, avhandlingar, elektroniska tidskrifter, hemsidor mm. Denna 
litteraturstudie kommer att genomföras för att söka svar på våra frågeställningar. 
 
Vi kommer att titta på litteraturen ur följande synvinklar:  
                                                 
5 Strömquist, 1996:200 
6 Carlsson, 1997 
7 Carlsson, 1997:81-82 
8 Närvänen, 1999 
9 Närvänen, 1999:38 
10 Strömquist, 1992:135-137 

 8



• Hur definieras användbarhet i litteraturen? (F9, underkapitel 5.1) 
• Finns det en gemensam nämnare för användbarhet i litteraturen? (F10, underkapitel 

5.2) 
• Vilka kriterier ska uppfyllas, enligt litteraturen, för att en hemsida skall anses ha god 

användbarhet? (F13, underkapitel 5.3) 
• Ger litteraturen förslag på användbarhetstester av hemsidor? (F14, underkapitel 5.5) 
• Vad kan avsaknad av användbarhet på en hemsida, enligt litteraturen, ge för 

konsekvenser? (F19, underkapitel 5.4) 
 
Vi kommer i detta avsnitt ge referat och citat ur litteraturstudien på vad författarna menar med 
användbarhet i applikationer och på hemsidor och hur det mäts. 

3.1 Hur definieras användbarhet i litteraturen?(F9) 
I följande kapitel tittar vi på hur litteraturen definierar användbarhet. 

3.1.1 Användbarhet i praktiken 
Ottersten11 beskriver användbarhet som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Om 
en produkt uppfyller beställarens och målgruppernas syfte sägs den ha hög användbarhet. 
Samspelet mellan produkten och dess användare under en viss tidsperiod visar vilken 
användbarhet en produkt har. För att erhålla en användbar produkt bör den utformas med 
hänsyn till följande punkter: 
 

1. Det mänskliga systemet – dvs. vilka egenskaper som bärs av produktens användare. 
2. Det sammanhang som produkten ska användas i. 
3. Den nytta som förväntas ges av produkten. 

 
Enligt Ottersten12 har begreppet användbarhet utvecklats från att först bara ha koncentrerat sig 
på det mänskliga systemet till att innefatta både produkten och dess användning i ett och 
samma sammanhang. Det nämns att för att en produkt ska kunna anses ha hög användbarhet  
måste den uppfylla den förväntade nyttan för produkten. Användbarhet är en egenskap som 
uppstår i användningen av en produkt och är alltså ingen sådan egenskap som t ex en produkts 
färg eller funktion. Begreppet quailty-in-use eller som det kallas på svenska -  användnings-
kvalitet och sätter fokus på produktens användning istället för själva produkten. Då blir det 
tydligt att användbarhet är en dimension för kvalitet och att produktens användbarhet beror på 
det sammanhang som den används i. 

3.1.2 Vad användbarhet inte är 
” Usability is not: 
 
• Quality assurance 
• Zero defects. 
• Utility of design features. 
• Intrinsic in products.”13 
 
Användbarhet är enligt Barnum alltså inte en felfri produkt, kvalitetsutveckling och design, 
utan termerna ovan reflekterar enbart produkten utan samspel med användaren. 
                                                 
11 Ottersten & Berndtsson, 2002:14 – 15 
12 Ottersten & Berndtsson, 2002:15 – 16 
13 Barnum, 2002:5-6 
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Barnum hänvisar till ISO standard, Nielsen, Dumas och Redish för att förklara vad 
användbarhet är: 
” 
• ”The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 

in a specified context of use with effectiveness, efficiency, and satisfaction” (ISO 9241-11 
International Organization for Standardization) 

• ”The measure of the quality of the user experience when interacting with something – 
whether a Web site, a traditional software application, or any other device the user can 
operate in some way or another” (Nielsen, ”What is ’Usability’”?) 

• ”Usability means that the people who use the product can do so quickly and easily to 
accomplish their own tasks” (Dumas and Redish, 4; italics in original).  

” 

3.1.3 Människa-Dator interaktion 
Löwgren14 beskriver användbarhet som ett resultat av Relevans, Effektivitet, Attityd och 
Inlärningsmöjlighet15. För att förklara detta lite närmare ska det nämnas att med ett systems 
relevans menas hur väl det tillgodoser användarnas behov, med effektivitet avses hur effektivt 
användarna kan utföra sina arbetsuppgifter vid användning av systemet, attityd åsyftar 
användarnas subjektiva känslor för systemet och inlärningsmöjligheten är ett mått på hur lätt 
systemet är att lära för dess inledande användning samt hur väl användaren minns sina 
kunskaper/färdigheter i systemet över tiden. 

3.1.4 Människa-datorinteraktion: Ett psykologiskt perspektiv 
Allwood16 beskriver i likhet med Ottersten användbarhet som en interaktiv egenskap och att 
den bestäms av diverse egenskaper i användningssituationen. Det är i första hand egenskaper 
hos själva programmet eller hos användarna som avgör. För att en applikation ska kunna 
anses ha hög användbarhet krävs det åtminstone 3 faktorer och dessa faktorer är:  
 
• Användarvänlighet  
• Användarkompetens  
• Användaracceptans. 

3.2 Finns det en gemensam nämnare för användbarhet i litteraturen? (F10) 
Tittar vi överskådligt på hur författarna beskrivit vad användbarhet är så kan man se att det 
finns en gemensam nämnare, nämligen den att användbarhet beskriver hur väl ett system eller 
en produkt tillgodoser användarnas behov. Den beskriver också hur effektivt användarna kan 
utföra sina arbetsuppgifter i systemet eller med produkten. Användbarhet anses av författarna 
som en interaktiv egenskap och att det är användningssituationen som bestämmer graden av 
användbarhet i ett system eller en produkt. 

3.3 Vilka kriterier, enligt litteraturen, ska uppfyllas för att en hemsida skall 
anses ha god användbarhet?(F13) 

I detta kapitel tittar vi på faktorer man skall ta hänsyn till vid hemsideutveckling. Med 
hemsidor menar vi elektroniska sidor på Internet. Med sajt menar vi en komplett hemsida 
inklusive alla underlänkar. Med navigationsverktyg avses en så kallad webbrowser som 
exempelvis Opera, Internet Explorer, Netscape med flera.  

                                                 
14 Löwgren, 1993:52 
15 Fritt översatt från Löwgren, 1993:52 
16 Allwood, 1991:10. 
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3.3.1 Manders användbarhetskriterier 
Användbarhet på Internet är enligt Mander17 konsten och vetenskapen att skapa hemsidor som 
är lätta att använda.  
 
Konsten med användbarhet på Internet kommer med designprocessen, Mander nämner att 
vissa utvecklare verkar skapa enklare hemsidor än andra utan att anstränga sig. De som skapar 
hemsidor med hög användbarhet är inte samma personer som skapar komplexa, intressanta, 
slöa och förvirrande sajter. Hemsidorna som är enkla och lätta att använda är populära hos 
användarna, men hemsidorna av den andra sorten är de som säljs till management.  
 
Vetenskapen med användbarhet på Internet kommer från användbarhetstester med 
användarna, vilket enligt Mander innebär att man har tittat hur användarna betett sig framför 
datorn. 
 
Vissa hemsidor klarar enkelt minimikraven för användbarhet på Internet, medan andra 
hemsidor måste omvärderas och eventuellt göras om helt.18

3.3.2 Design cykel för användbarhet 
Mander har utvecklat en metod som heter Usability Design Cycle, för utveckling av hemsidor 
med god användbarhet. Stegen är som följer: 
 
1 Studera användaren. En förutsättning för att skapa en hemsida som användaren kan få ut 

det mesta utav är att känna användaren. 
2 Sätt upp mål. Vad skall hemsidan förmedla? 
3 Design. Bestäm struktur och innehåll på hemsidan. 
4 Utveckla. Nu skapar man hemsidor som användarna kan se. 
5 Testa. Genomföra systemtest och användbarhetstest. 
6 Leverera produkten. Man skall inte leverera produkten förrän man har testat den 

ordentligt. Uppdateringar bör annonseras på hemsidan. 
 
Ni kan läsa mer om metoden i boken Web Usability for Dummies19. 

3.3.3 Användbara hemsidor 
Vid skapandet av användbara hemsidor är det flera faktorer som bör beaktas. Enligt Brink 20 
kan användarna inte få nog av snabbhet. Allt som tar längre tid än en tiondels sekund är 
märkbart för användaren. Brink säger att många utvecklare gör större o slöare applikationer, 
vilket är ett problem med användbarhet på Internet. Ett annat problem med hemsidor på 
Internet är att olika delar på en och samma hemsida kan vara skrivna av flera utvecklare, 
vilket gör att implementeringarna kan skilja sig åt rätt så mycket. Detta skapar sidor som är 
”mardrömslika”21 att underhålla.  
 
Många problem med användbarhet på hemsidor härrör i att användarna har olika 
förutsättningar, exempelvis olika navigationsverktyg, operativsystem, uppkopplingshastighet 
med mera. De olika verktygen tolkar inte HTML, Javascript med mera på samma sätt och de 
olika uppkopplingshastigheterna skapar olika nedladdningstider hos användarna.  
                                                 
17 Mander, 2002:11 
18 Mander, 2002:11 
19 Mander, 2002:11-13. 
20 Brink, 2002:340 
21 Brink, 2002:341 

 11



 
Dokumentation är en faktor som gärna glöms bort vid hemsideutveckling. Dokumentationen 
kan hantera frågor som: Hur ska systemet brukas? Hur skall systemet uppdateras och 
underhållas? Dessa frågor är viktiga att besvara vid skapandet av hemsidor, för att hemsidorna 
enkelt skall kunna användas, underhållas och expanderas.22

3.3.4 Kravspecificering enligt Brink 
Kravspecificering bör ske efter en uppgiftsanalys och med hänsyn till olika användbarhets-
faktorer. Det finns många metoder som tar upp hur man kravspecificerar vid mjukvaru-
utveckling, men dessa metoder har sällan några bra kopplingar till användbarhet. Det 
vanligaste är att man specificerar hur funktionerna skall byggas och hur de skall fungera, men 
metoderna tar inte upp frågan om varför funktionen skall finnas och hur den skall användas. 
Detta resulterar i att många system har helt oanvändbara inbyggda funktioner efter 
specifikation.  
 
Hur ska man göra då? 
Vid skapandet av hemsidor skall man enligt Brink23 följa följande steg: 
• Skapa en uppgiftsanalys. Med hjälp av en uppgiftsanalys kan systemets beteende 

klargöras. 
• Komplett design av varje funktion i systemet. Detta steg innehåller en beskrivning av vad 

funktionen gör, hur den skall implementeras, ett spektrum av ”inputs”24 och ”outputs”25, 
en lista på saker som kan gå fel och vad som kan göras vid varje händelse.  
Det är viktigt att specificera vad som skall kunna matas in och ut ur systemet. Om 
användaren skall få felmeddelanden vid fel användarnamn och lösenord osv. Alla dessa 
aspekter handlar om användbarhet. Saker som egentligen inte är nödvändiga för att 
systemet skall fungera, men desto mer nödvändiga för att användarna skall förstå vad som 
händer. 

3.3.5 Viktiga faktorer enligt Brink 
Brink26 menar alltså att man skall ta hänsyn till flera faktorer vid skapandet av hemsidor.  
 
Hemsidor ska: 
• Vara snabba att ladda ned. 
• Ha god dokumentation. 
• Vara noggrant specificerade innan implementering. 
• Noggrant specificera hur användarna kommer använda hemsidan och vilka förkunskaper 

som skall krävas för att lära sig navigera på hemsidan. 
• Beakta framtida expansion av hemsidan, så att den är enkel att bygga vidare på. 
• Vara skapade med rätt verktyg för syftet. Då blir koden lätt att ändra och överblicka. 

Oftast räcker inte bara ett verktyg, utan man måste använda flera verktyg. 
• Ha versionskontroll. 
• Specificera vad hemsidan skall ha för teknik vad gäller style sheets, XML, HTML, 

Javascript, databaser med mera. 

                                                 
22 Brink, 2002:340 
23 Brink, 2002:343-345 
24 Input – information användaren kan mata in i systemet. 
25 Output – information som användaren får från systemet. 
26 Brink, 2002:340-364 
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• Specificera vilka systemkrav som ställs på användaren. Ska denne ha bredband, Netscape, 
Internet Explorer med mera. 

3.3.6 Viktiga faktorer enligt Wroblewski 
Vidare är det viktigt att veta vilka hemsidan vänder sig till. Med hjälp av en specificerad 
målgrupp kan man lättare komma fram till hemsidans struktur. Några vanliga problem för 
utvecklaren är, enligt Wroblewski, att de börjar se samband som en vanlig användare inte gör 
och att de inte ser samband som en vanlig användare gör. Ett bra sätt att undvika detta under 
utvecklingen är att be andra rangordna strukturen för hemsidan. 
 
Navigationen är minst lika viktig som ett bra organisationsschema. Ska man använda vertikala 
menyer, horisontella menyer, hypertextlänkar osv.? Det viktiga med navigationen är att 
användaren vet var han eller hon befinner sig. Om användaren känner sig bortkommen är 
navigationen felaktig. De bästa navigationssystemen innehåller visuella hjälpmedel som 
underlättar orienteringen på hemsidan. Hjälpmedlen kan vara texter, bilder med mera. 
Wroblewski påpekar att navigationen bara är ett hjälpmedel och skall inte dominera innehållet 
på resten av hemsidan. Menysystem, sökfunktioner, relaterade länkar och annonser kan 
snabbt dominera en hemsida. För mycket element tar upp viktigt utrymme och gör hemsidan 
rörig. Det är viktigt att hitta den rätta balansen mellan för mycket och för lite innehåll. I och 
med utvecklingen av Internet har vissa standarder uppkommit, navigationen är antingen högst 
upp, längst ned eller på höger eller vänster sida.  
 
Utrymmesbesparande funktioner såsom ”drop-down”-menyer, dynamiska menyer med mera 
är exempel på nya utrymmesbesparande menysystem. Alla användare är olika, vissa behöver 
mer handledning än andra, ett bra sätt att tillfredsställa många olika användares behov är att 
erbjuda flexibla hemsidor.27

Något mer som tål att tänkas på är att användarna lär sig av att surfa 28på Internet. Om 
majoriteten av all hemsidor har en sökfunktion i övre högra hörnet, förväntar användaren sig 
inte att finna din sökfunktion i nedre vänstra hörnet.29

 
En bild säger mer än tusen ord, bilderna på hemsidan skall väljas med omsorg. Bilder sänder 
snabbt ut ett budskap. Det viktiga vid valet av bilder är att rikta sig till rätt användare. Färger 
kan också hjälpa till att visualisera olika delar av hemsidan. Rött kan påminna om obetalda 
räkningar på en banks hemsida. Bilder och färger är inte ensamma om att spela en stor roll i 
uppfattningen av hemsidan, placeringen av objekten är också viktig.30

Informationen på en hemsida är minst lika viktig. Genom att gruppera informationen i 
”sjöar”31 kan användaren snabbt hitta sina ”fiskeställen”32/rätt information. 
 
Vid utvecklingen av hemsidor är det viktigt att man har rätt balans. Färger och placering på 
hemsidan avgör om något blir mer dominant. Ex en grå färg blir mindre dominant bredvid en 
röd färg. Den röda färgen dominerar då lätt hemsidan.33

 

                                                 
27 Wroblewski, 2002:44-53 
28 Surfa innebär att en användare tittar på hemsidor på Internet 
29 Wroblewski, 2002:44-53. 
30 Wroblewski, 2002:132-133 
31 Fritt översatt från ”one area is a lake”. Wroblewski, 2002:134-135 
32 Fritt översatt från ”possible fishingspots near us”. Wroblewski, 2002:135 
33 Wroblewski, 2002:144-145 
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Wroblewski påpekar att det är viktigt att ha ett konsekvent grafiskt språk. Det grafiska 
utseendet skall vara enhetligt. Att vara konsekvent i designen på hela hemsidan skapar en 
säkerhet hos användaren, användaren vet att den är kvar på hemsidan. Att ge handledning till 
användaren om var den befinner sig är bra. Det kan göras genom att det grafiska utseendet 
ändrar sig något när användaren befinner sig på underlänkar på sajten. Att gruppera med hjälp 
av färger är ett enkelt sätt att underlätta för användaren.34 Att presentera information på en 
hemsida handlar mycket om utseendet på hur informationen presenteras. Samma information 
kan uppfattas på olika sätt beroende på hur den presenteras.35

 

3.3.7 Riktlinjer för att skapa hemsidor med god användbarhet 
Precis som Wroblewski säger Nielsen att navigationen skall ta minimal plats av skärmens 
storlek. Nielsen betonar betydelsen av tomrum och poängterar att allt för kompakta hemsidor 
inte är att föredra. Han säger att innehållet på hemsidan bör dominera halva innehållet, gärna 
80 procent.36

 
Ur användbarhetsperspektivet bör reklam undvikas helt och man skall alltid eftersträva 
enkelhet framför design. Navigationen skall helst kunna bestämmas av användaren. 37

 
De olika storlekarna på skärmarna innebär att användarna får olika utseende på hemsidorna, 
på grund av det nämner Nielsen att utvecklarna skall skapa hemsidor oberoende av 
skärmstorlek, det innebär att hemsidorna inte får ha fixerade antal pixlar för tabeller, fönster 
osv. Vidare bör ikoner designas så att de fungerar för alla upplösningar.38

 
Att fokusera enbart på tekniker som Photoshop och HTML vid byggandet av hemsidor är fel 
och Nielsen poängterar att de hemsidorna ofta är helt oanvändbara.39

 
Det är svårt att veta hur det ser ut hos användaren vad det gäller typsnitt och dylikt. Tekniken 
har dock gått framåt och fler möjligheter ges. Att använda HTML kodning som <H2> osv. för 
att definiera storlek på typsnitt är en osäker metod, eftersom användarna har olika 
skärmupplösning och skärmstorlek.40

 
Både Nielsen och Brink poängterar poängen med snabba nedladdningstider. Nielsen säger att 
det är svårt att avgöra hur lång nedladdningstid en användare har. Många faktorer påverkar, 
Internetuppkopplingens kontakt med server osv. Man skall tänka på att storleken på bilder, 
ikoner och dylikt komprimeras så mycket som möjligt. Style Sheets kan få hemsidan att få 
snabbare nedladdningstid.41

 
Att ha vägledande titlar på länkarna underlättar för användaren att hitta rätt. Nielsen har tagit 
fram riktlinjer för hur länkar skall döpas. Mer om detta finner ni i hans bok Designing Web 
Usability på sid 60.42

 
                                                 
34 Wroblewski, 2002:148-151 
35 Wroblewski, 2002:176-178 
36 Nielsen, 1999:10-29 
37 Nielsen, 1999:10-29 
38 Nielsen, 1999:.10-29 
39 Nielsen, 1999:29 
40 Nielsen, 1999:36-39 
41 Nielsen, 1999:44-47 
42 Nielsen, 1999:60 
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Riktlinjer för att skriva text för hemsidor: 
 
- Var konkret. Använd hälften av det material du skulle ha använt för en skriftlig 

publikation. 
- Skriv texter som stödjer skumläsning. Använd korta stycken, paragrafer, undertitlar och 

punktlistor.  
- Använd hypertextlänkar för att dela upp information på flera sidor. 
- Håll texterna kortfattade. Forskning visar att det tar 25 procent längre tid att läsa på skärm 

än i tryckt format. Forskning visar att användare tycker det är ansträngande att läsa 
mycket text på skärmen, därför bör man minska texten med 50 procent. 43 

 

3.4 Vad kan avsaknad av användbarhet på en hemsida, enligt litteraturen, ge 
för konsekvenser? (F19) 

3.4.1 Användbarhet som konkurrensmedel 
Låt oss börja med ett citat av Jakob Nielsen: 
 
”Usability rules the Web. Simply stated, if the customer can’t find a product, then he or she 
will not buy it. 
 
The Web is the ultimate customer-empowering environment. He or she who clicks on the 
mouse gets to decide everything. It is so easy to go elsewhere; all the competitors in the world 
are but a mouse click away.”44

 
År 2000 fanns det 10 miljoner hemsidor på Internet, ett antal som Nielsen estimerat ökat till 
100 miljoner hemsidor år 2002.45 Med sådan konkurrens är det viktigt att sätta användaren i 
fokus. Hemsidan har bara en liten stund på sig att fånga användarens intresse. Nielsen påpekar 
att det därför är viktigt att hemsidan är enkel och snabb att navigera sig på. Är den inte det 
söker sig användaren vidare. Om man talar om andra produkter som en video, är det inte lika 
lätt för användaren att söka sig vidare. Nielsen säger, om man som användare upptäcker att 
videon är omöjlig att ställa klockan på, kan tillverkaren skratta hela vägen till banken och 
användaren kan inte göra så mycket. Med hemsidor är situationen en helt annan. Användaren 
har makten. Nielsen säger att användaren kan uppleva användbarheten på hemsidan innan de 
bestämmer sig för att använda hemsidan för att exempelvis köpa produkter.46

 
Exempel47: 
 
- Vid köp av mjukvara betalar användaren först och upplever sen. 
- På hemsidor upplever användaren först och betalar sen. 
 
Nielsen anser att detta klart deklarerar att användbarhet på Internet är mycket betydelsefullt 
för webbdesign. 
 

                                                 
43 Nielsen, 1999:101 
44 Nielsen, 1999:9 
45 Nielsen, 1999:10 
46 Nielsen, 1999:10 
47 Nielsen, 1999:10-11 
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3.5 Litteraturens förslag på användbarhetstester (F14) 
I följande kapitel har vi tittat närmare på om det går att mäta användbarhet och hur man i så 
fall mäter användbarhet. 

3.5.1 Användbarhet i praktiken 
För att testa användbarhet används användningstest, dessa test ska enligt Ottersten48 i 
möjligaste mån användas i så realistisk miljö som möjligt, helst i användarens vardag, men 
detta är oftast inte möjligt på grund av diverse hinder som ofta är av tekniska skäl. Det finns 
en rad olika sätt för att genomföra användningstester, Ottersten49 nämner följande sätt:  
 
* Strukturerat användningstest – det går till så att användaren ges ett antal realistiska 
uppgifter som denne ska lösa, uppgifterna ska lösas och användaren ska då förklara sina 
tankar under tiden för lösningen. Testet upprepas vid minst 5 sessioner och med samma 
uppgifter, med en användare vid varje session. Denna form av test innehåller tre till fyra olika 
roller, först har vi den person som har kunskap om tillämpningsområdet, nämligen 
användaren, sedan har vi en handledare som ställer frågor för att klargöra användarens bild 
samt ansvarar för att användaren känner sig till freds under sessionen, vidare finns det en 
observatör vars uppgift är att notera allt som händer, till sist finns det ett vittne, detta kan t ex 
vara beställaren av produkten eller någon annan person som har intresse för utvärderingen. 
 
* Partest – Här får användarna jobba i par och diskutera med varandra för att lösa ett antal 
uppgifter. En handledare följer användarnas diskussion och leder dem rätt om det behövs. 
 
* Walk-up-and-use test – I denna form av test är det användaren som definierar uppgiften 
samt utför den. Handledaren har till uppgift att uppmuntra användaren till att ställa frågor 
samt att ”tänka högt”. De problem som finns med denna typ av test är att användarna utför 
olika uppgifter och att det därför är svårare att erhålla generella slutsatser. 

3.5.2 Strukturens betydelse 
Graham50 nämner olika former av tester. Bland annat finns möjligheten att ha väl 
strukturerade tester i laboratoriemiljö. Dessa kostar dock mycket pengar. Man kan ha 
automatiserade tester, som testar att alla länkar, bilder med mera fungerar. Användarna kan ha 
gammal mjukvara och därför bör tester ske på även äldre versioner av navigationsverktyg. Att 
klassificera sin sajt kan hjälpa till att bestämma vilken design den skall få. Ska hemsidan vara 
statisk, dynamisk osv. Man bör göra en sajt-karta i designfasen, det underlättar arbetet med en 
klar struktur. Att använda en Matrisorganisation för en hemsida innebär att man delar upp en 
sida i olika ämnesområden. Exempel på en hemsida som använder Matrisindelning är 
www.yahoo.com. Man kan ha hierarkisk organisation på en hemsida. Exempel på en hemsida 
med hierarkisk indelning är www.snap.com.   
 
För att få reda på en bra design för din hemsida ska du ha gjort en sajt-karta och skrivit 
användarscenarion och klassificerat din hemsida.51

 

                                                 
48 Ottersten & Berndtsson, 2002:99. 
49 Ottersten & Berndtsson, 2002:99 – 100. 
50 Graham, 2003:86-105 
51 Graham, 2003:86-105 
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3.5.3 Navigationens betydelse 
Wroblewski52 säger precis som Graham att användarscenarion skall användas vid skapandet 
av hemsidor. Wroblewski talar precis som Graham om att sajt-kartor skall användas, 
Wroblewski använder dock termen ”Walkthroughs” om organisationsscheman. Med hjälp av 
dessa scheman kan utvecklaren föreställa sig hur användaren skall orientera sig på sajten. 
Med hjälp av ”Walkthroughs” kan utvecklaren få svar på frågor som: Kan användaren hitta 
det han eller hon söker? Är det lätt att byta vy? 

3.5.4 Att skapa hemsidor som fungerar 
Att testa en hemsidas användbarhet går snabbt och enkelt. På ungefär fem minuter kan man 
testa användbarheten enligt Brink53. En användbarhetsinspektion går ut på att man tittar om 
man hittar några problem vid navigeringen på hemsidan. Det bästa sättet att testa en hemsida 
är att använda en checklista med riktlinjer. Brink vill använda sig av en heuristisk metod 
(heristic evaluation) för användbarhetsinspektion. För att göra det behövs inga vanliga 
användare.  
 
Enligt Brink kan man använda sig av vissa kriterier när man gör en användbarhetsinspektion. 
Brink ger följande kriterier som exempel: 
 
• Innehåll och riktning. 

Har hemsidan rätt innehåll? Uppfyller innehållet användarens önskemål? Är 
informationen användbar? Är innehållet tillräckligt? 

 
• Hastighet. 

Det skall ta kort tid att ladda ned hemsidan. Designa kompakt. 
 
• Navigation. 

Uppfyller strukturen på sidan syftet? Är navigationsschemat enkelt att navigera efter? Vet 
du var du befinner dig på sajten? Hur hittar du det du vill hitta? Finns det tillräckligt med 
menyval? Finns sök funktion? Finns Hem-knapp? Osv. 

 
• Funktion uppfyller syfte. 

När du klickar på något händer det du förväntar dig? Användarna måste förstå var de 
befinner sig och vad de kan göra vid den funktionen, osv. 

 
• Visuell design. 

Får hemsidan plats i fönstret? Är layouten konsekvent på alla sidor? Fungerar layouten 
rent visuellt? Används grupperingar på ett bra sätt? Är kontrasten tydlig? Är layouten 
otydlig? Är hemsidan tilltalande? Osv. 

 
• Kompabilitet. 

Fungerar hemsidan på flera olika datorer? Fungerar den för olika kulturer? Osv. 
 
• Enkelhet. 

Är allt lätt att förstå. Är texten enkel? Är ikonerna logiska? Finns det för många 
undersidor? Är språket enkelt och tydligt? Osv. 

 
                                                 
52 Wroblewski, 2002:44-45 
53 Brink, 2002:408-415 
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• Konsekvens och kontrast. 
Har sidorna samma struktur och layout rakt igenom, både mellan sidor och inom sidorna? 
Osv. 

 
• Felhantering. 

Hittar systemet fel tidigt?  I transaktionssystem – säger systemet till i ett tidigt skede om 
fel värde matas in? 

 
• Respekt för användaren. 

Tar man hänsyn till användarens säkerhet? Leder hemsidan in användaren på rätt sidor? 

3.5.5 Tester av användbarhet på Internet 
Graham säger att den första delen i att genomföra användbarhetstester är att skapa 
användarscenarion. Användarna måste kunna genomföra uppgifterna utan frustration, långa 
pauser eller ”tortyrlik”54 navigation. På detta sätt kan vi få reda på om användarna lyckades 
genomföra sina uppgifter på ett enkelt sätt. 
Fokusgrupper är ett bra sätt att ta reda på vad en hemsida ska innehålla innan man påbörjar 
utvecklingsarbetet.  
Graham rekommenderar användbarhetstester kontinuerligt under utvecklingsarbetet, annars 
riskeras sent påkomna fel att inte åtgärdas.  
 
Graham rekommenderar videofilmade tester, där man ser skärmen och användarens rörelser. 
Han rekommenderar att man har öppna frågor och spelar in kommentarer. Utvecklarna bör få 
ta del av resultaten. Enligt Graham är det allra bäst att genomföra användartester på riktiga 
användare, men för hemsidor kan det vara svårt att veta vilka de riktiga användarna är. För att 
se vad riktiga användare gör finns olika verktyg, bland annat Prophet55. Prophet är en applet 
som laddas ned i användarens navigationsverktyg, med hjälp av den kan utvecklaren få reda 
på hur användarna beter sig på sajten. Prophet spelar in användarens musrörelser och klick 
med musen56. Med hjälp av detta verktyg får utvecklaren reda på hur lång tid det tar att 
genomföra olika åtgärder, exempelvis att fylla i en blankett. Om det tar mycket lång tid att 
fylla i en blankett, då finns ett användbarhetsproblem som bör utredas. 

3.5.6 Testa olika tekniker 
Nielsen, Wroblewski, Brink säger allihop att det är viktigt att testa så att hemsidan fungerar 
med olika navigationsverktyg. Att skriva en ledtext på hemsidan där man rekommenderar 
enbart ett navigationsverktyg är ett slött sätt att slippa testa hemsidans kompatibilitet enligt 
Nielsen. Ett gott råd från Nielsen är att inte använda de allra senaste betaversionerna ev. 
tekniken.57

3.5.7 Koncepttest 
När det gäller testning av användbarhet tar Löwgren58 upp ett antal utvärderingsmetoder som 
är användbara i olika faser på ett projekt, dessa testningsmetoder är inte desamma som 
Ottersten nämner, Otterstens metoder är tester medan de metoder som Löwgren nämner mera 
är i utvärderingsform eller studieform än i testform. Om vi återigen tittar på Löwgrens 
metoder talas det först om Koncepttest, ett Koncepttest görs för att utvärdera resultatet för en 
                                                 
54 Fritt översatt från ”tortuos navigation”. Graham, 2003:87 
55 Prophet är ett verktyg i form av en applet. Mer om detta på http://www.speed-trap.com. 
56 Med musen menas datormusen. 
57 Nielsen, 1999:34-35 
58 Löwgren, 1993:53 
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användar- och arbetsstudie, varför ska då detta test utföras? Jo, för att meningen med en sådan 
utvärdering är att testa om terminologin samt de identifierade domänobjekten och uppgifterna 
är lämpliga. Koncepttestet görs vanligtvis innan detaljerad prototyping sker. 
 
En annan metod är Heuristisk Utvärdering och den består av att en liten grupp av 
användbarhetsexperter (ca 3-5 st är tillräckligt) som utvärderar en design genom att använda 
sig av en serie riktlinjer för design. Denna utvärdering görs för att finna användbarhets 
problem i designen.  
 
Ytterligare en metod är att använda sig av Checklistor, dessa är långa listor med synpunkter 
på vad som ska tänkas på i en användar-interface-design59. Metoden kan användas för att 
utvärdera en specifik typ av design.  
 
Strukturerad ”walkthrough” är en annan metod som nämns av Löwgren och den är tänkt att 
användas av ett utvecklingsteam och/eller användbarhetsexperter, ett exempel på en sådan 
walkthrough är Kognitiv walkthrough som i sin tur är baserad på teorin om mänsklig 
inlärning och handling. Eftersom dessa walkthroughs kräver uppmärksamhet in i minsta detalj 
för användarens uppgifter anses de av Löwgren60 att vara tråkiga att utföra. Metoden som 
innefattar Empirisk testning är ytterligare en metod och också den som är den mest uppenbara 
formen av användbarhetstestning, för det är i denna metod som man testar designen på 
användarna. Löwgren talar här om att de mest giltiga resultaten fås genom testning med 
riktiga användare från målarbetsplatsen, något som Ottersten tidigare också påpekade genom 
att prata om testning i så realistisk miljö som möjligt när det gäller användbarhetstestning. 
Löwgren talar om precis som Ottersten att detta oftast är svårt att utföra, Löwgren anser att 
svårigheterna ligger i att det är problem med att få tillgång till användarna. Detta kan lösas 
genom att en god användarstudie utförs, då är det ibland möjligt att sätta samman en 
testpopulation av simulerade användare för tidiga empiriska tester. Något som är viktigt när 
det gäller empiriska tester är att testuppgifterna formuleras noggrant, för om användarna bara 
instrueras att leka lite med systemet kommer man inte att få några användbara utvärderings-
resultat.  
 
Fältprov är ytterligare en metod som Löwgren tar upp, ett fältprov är ett slags empiriskt test 
med riktiga användare, det skiljer sig från ett vanligt empiriskt test eftersom systemet som ska 
testas förs till arbetsplatsen istället för att föra användarna till ett laboratorium för att testa 
systemet. 
 
En Följa-upp-studie är även det en metod som kan användas, och den består av en utvärdering 
av systemet ute på arbetsplatsen vid någon tidpunkt efter den första installationen.  
 
Sist men inte minst nämns metoden med Fältstudier och den typ av fältstudie som heter 
längdmässig fältstudie61 är den som kommer närmast den av Löwgren62 nämnda definitionen 
av användbarhet som gjorts av Eason nämligen den att: 
 ”a system is usable if it is in fact used in practice”, dvs. att ett system är användbart om det i 
faktum används i praktiken. Den längdmässiga fältstudien inbegriper en studie av systemets 
användning på arbetsplatsen över en längre tidsperiod. 
 
                                                 
59 Fritt översatt från ”user interface design. Löwgren, 1993:53 
60 Löwgren, 1993:54 
61 Fritt översatt från ”longitudinal field study”. Löwgren, 1993:54 
62 Löwgren, 1993:52 
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Vilken metod är bäst då? Ja, enligt Löwgren63 så har forskare försökt att jämföra de olika 
metoderna och den enda säkra slutledning som man har kommit fram till är att de är bra på 
olika saker, med det menas att de tenderar att hitta olika klasser av användbarhetsproblem. 
Det finns troligtvis ingen som kan kallas den bästa metoden utan det verkar istället som om 
det beror på vad man är ute efter, hur mycket som kan spenderas och vad man ska göra med 
resultatet. 
 
För att komma fram till vilken metod som är lämpligast att använda sig av för ett visst projekt  
kan följande faktorer hållas i åtanke: en faktor är objektet som ska testas och det gäller då att 
komma fram till vad som ska utvärderas, är det en arbetsstudie, ett design förslag, en 
detaljerad prototyp eller större eller mindre delar av systemet. Ytterligare frågor som kan 
reflekteras för ett avgörande är: Vilka resurser kan tillgås i projektet? Finns där en väl 
identifierad användarpopulation och har vi tillgång till den? Hur många arbetstimmar har vi 
möjlighet att avsätta för användbarhetstestning?  

3.5.8 Dummies.com walk-trough 
Mander har skapat en checklista för att enkelt kontrollera användbarheten på en sajt. Mander 
har använt sin egen hemsida www.dummies.com som utvärderingsmaterial. De faktorer som 
de tittat på vid utvärderingen är: 
 
• Hemsidans uppdelning.  
• Hemsidans mål. 
• Hemsidans stil/utseende. 
• Nyckelinformation. 
• Hur man handlar varor. 
• Hur man registrerar sig. 
• Andra funktioner och möjligheter på hemsidan. 
 
Mander finner i sin utvärdering att hemsidan är välstrukturerad, enkel att använda och har hög 
kapacitet. Kritiken mot hemsidan är att det är svårt att hitta vilket företag som driver sajten. 
 
Mander anser att de viktiga med att kontrollera sin hemsida är att klargöra följande: 
 
• Identifiera dina användare. 
• Identifiera målen för hemsidan. 
• Identifiera konkurrensen. 
• Gå igenom hemsidan enligt checklistan ovan. 
• Skriv ned vad du finner för det är lätt att glömma. 
• Skapa en plan för att fixa till det du hittat. 
 

                                                 
63 Löwgren, 1993:55 
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3.5.9 Måste användarna involveras i användbarhetstesterna av hemsidorna? 
(F22) 

Det finns tester där användarna inte behöver involveras som exempelvis vid en 
användbarhetsinspektion, se Brinks beskrivning av denna under rubrik 5.5.4, där används 
checklistor med riktlinjer istället för användare.  
Vidare finns det tester där användarna måste involveras exempelvis i användarscenarion, se 
Grahams beskrivning under rubrik 5.5.5. I Grahams beskrivning måste användarna kunna 
genomföra uppgifter utan frustration, långa pauser med mera.  
Ett annat test där användare måste involveras är fältprov med riktiga användare som testas ute 
på arbetsplatsen där systemet ska användas, istället för i ett laboratorium.   
 

4 Analys 

4.1 Metodanalys  
I vår intervjustudie använde vi oss av tre kategorier av personer. Vi intervjuade användare 
med olika bakgrund, universitetspersonal med olika befattningar och utvecklare inom området 
Internet, dock alla med olika yrken inom området. Med detta mångfacetterade urval hoppades 
vi att vi skulle fånga in olika synpunkter på användbarhet på hemsidor.  
 
Vi tycker oss ha fått ett varierat urval av intervjupersoner. Vi lyckades få svar på många av 
våra frågor. 
 
Emellanåt uppfattades våra frågeställningar olika av våra intervjupersoner. Vi följde den 
teknik som vi tidigare nämnt i metodkapitlet. Denna metod anses tillförlitlig. Att 
intervjupersoner uppfattar frågor på olika sätt beror på erfarenhet, utbildning, social bakgrund 
och förståelsen för ämnet. Att få olika typer av svar ger en variation på resultatet som inte 
bara är av ondo, utan även av godo, då vi får ett för befolkningen mer representativt urval, det 
vill säga, vi är alla unika. Vi är medvetna om att deras olika tolkningar kan orsaka olika svar, 
men vi motiverar vårt val genom att de intervjuade hade mer frihet till egna svar och 
funderingar med så lite påverkan från oss, som intervjuare, som möjligt. Vi har följt vår 
metod i detta fall. Att frågeställningarna uppfattades olika kan bero på många olika saker: 
-Vem som intervjuar. 
-Tempo på intervjun. 
-Intervjupersonens bakgrund 
-Hur väl intervjupersonen är insatt i ämnet. 
Dessa olika faktorer kan påverka svaren, enligt Strömquist64. Vad den exakta anledningen till 
olika tolkningar av våra svar är kan vi inte svara på och vi kan inte heller söka orsakerna till 
det, då detta ligger utanför ramarna för vår undersökning. Vidare har vi gjort hälften av 
intervjuerna vardera eftersom vi ville undvika att personerna påverkades av intervjuaren. 
Även det kan kritiseras eftersom man kunde ha fått en mer likformig intervjusituation vid 
varje intervjutillfälle om samma intervjuare hade används.  
 
Vi har båda närvarat vid intervjuerna, detta gav oss båda en helhetssyn av hela  
Intervjuarbetet samt att det har underlättat vid sammanställningen av materialet. Vi motiverar 
vårt val med att båda skulle få prova på rollen som intervjuare. Vi ville båda också lära oss att 
intervjua utan att påverka intervjupersonen och dennes svar. Alla intervjuer genomfördes 
inom loppet av en tvåveckorsperiod. Detta motiverar vi med att hemsidor lever i en 
                                                 
64 Strömquist1996:200 
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föränderlig värld och uppdateringar snabbt kan ske. Intervjuarbetet komprimerades till en 
tvåveckorsperiod för att undvika att intervjupersonerna pratade om olika hemsidor med 
samma hemsideadress. 
 
Vårt sätt att hitta källor kan kritiseras, men vi vidhåller att vårt arbetssätt har varit bra, då vi 
funnit mycket framstående forskare och författare inom ämnet användbarhet. 
 
Ibland har det varit svårt att hitta böcker som bara tar upp användbarhet på hemsidor, så i 
många fall har vi fått titta igenom böcker som handlar om enbart användbarhet. Att bara 
förlita sig på tryckt information har sina nackdelar. Vi riskerar att få gammal information, då 
processen för att trycka en bok kan vara över en lång period. Vi tycker dock att de hemsidor 
vi fann på Internet i ämnet var svåra att ta till sig och saknade ironiskt nog god användbarhet 
enligt av Brink65 uppställda kriterier. Vi kunde helt enkelt inte hitta informationen vi sökte på 
Internet med hjälp av våra sökmotorer. Mer om våra sökmetoder kan ni läsa i kapitlet Metod.  
Urvalet av våra källor kan kritiseras, då vi i många fall valt framstående namn. Vi motiverar 
vårt val genom att vi tycker att exempelvis de examensarbeten vi läste igenom inte tillförde 
något nytt, utan mest hänvisade till våra redan valda författare.  
Vi har som sagt, letat igenom hemsidor på Internet, tittat på andras examensarbeten, läst 
artiklar, men tycker oss ha hittat den viktigaste informationen via våra författare och 
intervjupersoner. Även om vi haft den här informationen på förhand hade vi nog ändå valt 
denna metod, eftersom Internet ständigt förändras. 
 

4.2 Intervjumetod 
 
Genom att använda bandspelare slapp vi anteckna och kunde istället aktivt lyssna på 
intervjupersonen. Kritik som kan riktas mot denna typ av intervjumetod är att folk försöker 
tillrättalägga sina svar och vara "politiskt korrekta". Vi försökte kompensera detta genom att 
ha en lugn intervjumiljö. Vi informerade varje intervjuperson om att intervjun skulle ta en 
timme. Denna tid var väl tilltagen även för de intervjupersoner som gillar att ge långa svar. I 
genomsnitt kunde en intervju ta 30-45 minuter. Vissa intervjuer gick snabbt och vissa tog en 
hel timme. Det var bra att vi hade bokat gott om tid så att intervjuerna kunde, som vi önskade, 
genomföras i ett lugnt tempo, med gott om tid för utförliga svar. Vi är nöjda med vårt val av 
metod och vår tidsestimering var korrekt. 
 
Tyvärr har en intervjuperson ramlat bort från sammanställningen på grund av den dåliga 
ljudkvalitén på bandet. Vi har valt bort den, då renskrivningen av intervjun riskerade felcitat. 
Vi ville inte riskera felaktiga fakta i vår vetenskapliga intervjustudie. Vi tycker att 14 
intervjuer räcker för att ge vår studie ett värdigt innehåll. Vi har tillräckligt med intressanta 
svar som vi kan jämföra.  
 

4.3 Sammanställning av svaren 
 

4.3.1 Betyder användbarhet samma sak för användaren, utvecklaren, 
universitetspersonalen och litteraturen? (F18) 

 

                                                 
65 Brink 2002:408-415 
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Svaren var många. Vi har plockat ut representativa svar för att kunna få en överskådlig bild av 
intervjupersonernas uppfattning om användbarhet. Här nedan följer de svar vi fick: 
 
Utvalda delar av våra svar: 
• Det är ett kvalitetsbegrepp, ett vitt begrepp. 
• När något är lätt att se vad man skall använda det till. 
• Det ska vara vänligt mot användaren, lätt att hantera, lätt att förstå hur man skall jobba 

med det. 
• Lätt och snabbt att hitta även för en ovan användare. 
• Att man förstår det utan att fundera på hur det fungerar. 
• Användbarhet är effektiva datorsystem. 
• Tittar på vad som är viktigt för dem som skall använda det. 
• Det är något som jag förstår, som jag kan använda. 
• Att produkten gör det som användaren vill att den skall göra. 
• Det är när det är smidigt och enkelt och när jag förstår vad det är jag skall göra. 
• Systemet skall tala om för användaren hur det fungerar och inte tvärtom. 
• Användarens upplevelse av systemet och att systemet är effektivt, dvs. resurssnålt och 

att man kan uppnå sina mål med systemet överhuvudtaget. 
• Jag använder inte termen användbarhet överhuvudtaget, eftersom jag anser att det är 

att säga att något är ätbart. Användbarhet är en basal kvalité, grundläggande som 
handlar om att det ska vara manövrerbart och att det skall vara hanterbart. Det skall 
vara lätt att lära, att man skall ha en effektivitet och produktivitet i användningen av 
det. 

• Att saker och ting ska fungera som man förväntar sig att det ska.  
• Att kunna ta del av ändamålsenliga gränssnitt. Ett användbart gränssnitt. 
 
Kontentorna av dessa svar tycks ha en tydlig röd tråd. Intervjupersonerna talar om att 
användbarhet är när något är lätt att förstå och därigenom enkelt att använda. De talar även 
om hemsidors effektivitet och snabbhet. Några användare pratade om att man måste förstå 
vad hemsidans olika funktioner skall användas till. Vissa personer gav långa svar, men vi har 
lyckats hitta dessa delar av svaren ovan som tycks följa en röd tråd. De flesta intervjuade 
verkade vara rätt överens om vad användbarhet är. 
 
De intervjuades svar är inte allt för olika litteraturens svar. Ottersten nämner att för att en 
produkt skall anses ha hög användbarhet måste den uppfylla den förväntade nyttan för 
produkten66. Allwood beskriver användbarhet som en interaktiv egenskap och att den bestäms 
av diverse egenskaper i användningssituationen. Detta kan knytas samman med kommentarer 
som "Att saker och ting ska fungera som man förväntar sig att de ska”., ”Att man förstår det 
utan att fundera på hur det fungerar”., "Den ska vara vänlig mot användaren, lätt att hantera, 
lätt att förstå hur man skall jobba med den" osv.67 . 
 

4.3.2 Vad är hemsidor med god användbarhet för användaren, utvecklaren, 
universitetspersonalen och litteraturen? (F20) 

Nedan följer några valda kommentarer, på vad god användbarhet på hemsidor är, från våra 
intervjupersoners svar. 
 
                                                 
66 Ottersten, 2002:15-16 
67 Allwood, 1991:10 
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• Genomtänkt. Vet alltid var man befinner sig. Man har någon typ av referens att man 
får den information som man skall. Lättöverskådlig, lätt att navigera, tydlig att få fram 
informationsinnehållet. 

• Det skall vara ganska så enhetligt och väl synligt var man skall ta vägen. 
• Korta, konsista förklaringar på vad varje sida innehåller. 
• Den måste vara lätt att förstå. Lätt att kunna hantera. Ska inte ta så lång tid att reda ut 

hur man skall göra för att hamna på nästa sida. 
• Lättnavigerad. Inte för tung. Inte för mycket bilder.  
• Överskådlig och lättnavigerad. 
• Vara tilltalande. Dra uppmärksamhet till de väntliga delarna. Inte fördjupa sig i för 

mycket information på en gång. Lätt att navigera. Texten skall vara läsbar.  
• Enkel. Tycker om sådana här med ramar, så att man har basen kvar hela tiden. 
• Direkt. Överskådlig. Lättförståelig. Man fattar direkt vad det handlar om. 
• Fyller ett kundbehov.  
• Har uppenbara sökvägar. Väsentliga informationen ska jag få fram på en gång på 

första sidan. 
• Pratar vi om en handelssida så ska den ju ge förtroende. Det ska vara lätt att hitta på 

den. Det ska vara enkelt att köpa saker, medan en annan sajt ska vara underhållande. 
• Viktigt att veta vad man kan göra här näst. Veta vart man är i relation till annan 

information. Var man är och var man kan gå. 
• Ska vara lätt att förstå de menyer som finns på hemsidan. Det ska vara lätt att ta sig 

vidare via länkar till det som man är ute efter. 
• Den skall vara tillgänglig för alla. Användbart gränssnitt. Det är för mig ett gränssnitt 

som är samma gränssnitt, men som alla användare kan ta del av, utan att man behöver 
bygga speciella varianter på gränssnittet för att det skall passa alla. Enhetlighet, så 
enkelt som möjligt. Svårt för sådant där som man lägger dit för att det skall vara kul 
eller ballt. 

 
Sammanfattningsvis så tycker de flesta intervjuade att kärnan i en användbar hemsida är att 
den skall vara enkel och lättnavigerad. Litteraturen överensstämmer med våra 
intervjupersoners svar. Användbarhet på Internet är enligt Mander konsten och vetenskapen 
att skapa hemsidor som är lätta att använda68 . Enligt Ottersten69 ska en hemsida med god 
användbarhet uppfylla den, av användaren, förväntade nyttan.  
 

4.3.3 Vilka kriterier behöver uppfyllas för att en hemsida skall anses av god 
respektive avsaknad av användbarhet? (F6) 

Här följer en sammanfattning på vilka kriterier intervjupersonerna tycker en hemsida med 
dålig användbarhet uppfyller: 
 
• Hemsidan går emot användarens förmåga. Att den är skriven på så sätt att man måste 

komma ihåg saker. Att man måste kisa för att få fram informationen. Att man måste 
scrolla i en evighet. 

• Svårt att hitta var man ska söka någonstans. Svårt att få ut vad man menar. 
• Att man inte förstår sig på den här hemsidan, hur den är uppbyggd. 
• Krånglig. Hittar inte det man letar efter. Förstår inte hur sidan fungerar. 

                                                 
68 Mander, 2002:11 
69 Ottersten 2002:15-16 
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• Dåliga färgval. När länken inte fungerar. Ostrukturerade och röriga. Svårnavigerade 
överhuvud taget. 

• Mer en avsaknad av kriterier. Vissa hemsidor överlåter till användaren att ta reda på 
hur hemsidan fungerar och det är okej om man vet att man har en publik som är 
beredd att sitta och leka med den här hemsidan innan man kommer fram till något. Där 
huvudsidan skiljer sig väsentligt från undersidorna, man vet inte om man är kvar på 
samma sida eller inte. 

• Det gäller att se saker direkt och gör man inte det så använder man inte det här. Ser 
man inte efter 5 sekunder vad man ska göra så tappar man intresset och går därifrån. 
Att man inte störs av färger. Dålig funktionalitet.  

• Oklar och plottrig. Att man inte förstått vad man använder mediet till.  
• Om en stor del som kommer till den här hemsidan misslyckas med det dem skall göra 

eller är missnöjda helt enkelt med det dem gjorde. Man får utgå från dem som kommer 
till hemsidan och som ingår i den målgrupp som hemsidan är avsedd för. De som inte 
tillhör målgruppen är helt ointressant. 

• Rörigt, mycket text, mycket färger. 
• Beror på hur högt man ställer sina mål. Att man vill att i alla hälften av alla som 

besöker sidan skall komma därifrån med en vara, antingen den de hade tänkt sig eller 
en liknande. Man kan ju sätta ribban olika högt. 

• Talar inte om vad den är för en sida, vad den handlar om och vad jag kan uppnå 
genom att använda den. Talar inte om var jag kan gå här näst. Lovar mig ingenting 
nytt, utan lovar mig samma skit igen. 

• Otydlig struktur. Saker på hemsidan som gör att den inte fungerar. Länkar som inte 
fungerar och sådana saker. 

• Att man inte har någon röd tråd i gränssnittet. Man utvecklar saker som egentligen är 
väldigt lika varandra och så gör man det på två olika sätt, så att man har svårt att lära 
sig det från gång till gång. Funktionshindertillgänglighet tycker jag är en stor grej, att 
man använder sig av teknik som inte fungerar för funktionshindrade användare. Att 
man inte har möjlighet att navigera med tangentbordet exempelvis, utan att man måste 
använda mus på en hemsida.  

 
Ur detta känner vi att vi kan dra slutsatsen att man kan hitta gemensamma kriterier för vad 
som är en hemsida med dålig användbarhet. Det är en hemsida som är rörig, svårnavigerad, 
komplicerad och som har glömt bort sin målgrupp.  
 
Brink säger att många utvecklare gör större och slöare applikationer, vilket är ett problem med 
användbarhet på Internet. Vi tror att vissa problem med hemsidor på Internet är att olika delar 
på en och samma hemsida kan vara skrivna av flera utvecklare, vilket gör att implemen-
teringarna kan skilja sig åt rätt så mycket. Detta skapar sidor som är ”mardrömslika” att 
underhålla. Många problem med användbarhet på hemsidor härrör i att användarna har olika 
förutsättningar, exempelvis olika kunskapsnivå, navigationsverktyg, operativsystem, 
uppkopplingshastighet med mera. Vi kan konstatera att Brink talar om samma saker som våra 
intervjupersoner70 .  
 

                                                 
70 Brink, 2002:341 
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4.3.4 Hur skapas en hemsida med god användbarhet? (F21) 
Alla intervjupersoner var överens om att man ska ta hänsyn till användbarhet vid 
hemsideproduktion. Här följer ett sammandrag av de svar vi fick på frågan hur man tar 
hänsyn till användbarhet vid hemsideproduktion: 
 
• Det allra mest grundläggande är att man måste testa hemsidan på målgruppen, så att 

man märker att de får fram informationen som de behöver. 
• Tänka på vilka som skall använda den. Tänka på kundernas kunder och vilken 

datorvana dem har. 
• Med hjälp av en prototyp så kan man se om systemet kan klara av användarens 

önskningar. 
• Försöker styra kunderna till att få det användarvänligt. Försöka göra det så enkelt som 

möjligt så att även folk som inte är vana vid datorer kan gå in på den här sidan och 
hitta. Det beror på vem man vänder sig till. 

• Att man börjar från början med strukturen, med tanken, så att man hela tiden tänker på 
användaren och vem som är målgruppen. 

• Observera de blivande användarna. Ta kontakt med folk utifrån. Testa det med 
blivande användare. 

• Börja med att lägga upp ett gränssnitt som fungerar och sedan köra in funktionaliteten. 
• Dels ska man förstå vad det handlar om, om man klickar. Tänka på tydlighet. Inte 

ljuga och erbjuda mer än vad som finns. 
• Definiera målgrupp och tänka igenom vad det är för målgrupp och vad den 

målgruppen har för behov. 
• Borde ta reda på dem tilltänkta kunderna och dem tilltänkta användarna och vad dem 

ser som väsentligt och ha med det i designen. 
• Man bör beakta den som skall använda sidan.  
• Att fundera på vem är det som skall använda det här, för vilket syfte och i vilken 

situation. Kommer den här personen få ut något av det? 
• Räcker med att ha det i bakhuvudet. Fundera på vem är det som skall använda det här, 

för vilket syfte och i vilken situation. Vad kommer den här personen att göra? 
Kommer den här personen kunna få ut något av det? Det är oftast tillräckligt vid 
enklare webbdesign. Har man mer komplexare system får man ta och göra lite mer. 
Man får ställa upp ordentliga designmål. Sätta upp ordentliga användarprofiler som 
man kan relatera till. Väga funktioner mot varandra. Är den här användaren 
intresserad av att göra det här eller det här, så att man kan göra en 
funktionsprioritering. 

• Sidan ska väl vara strukturerad på något sätt, så att den är lättförståelig, så man förstår 
hemsidan. Vad man ska göra med de olika menyerna, det är det som är det viktiga för 
att uppnå målet. 

• Jobbar med en användbarhetsmodell. En ISO modell. Man går steg för steg. 
Användarinvolvering som en väldigt stor del. Involvera användarna väldigt tidigt i 
utvecklingsprocessen. Användartester, expertutvärderingar osv. Insamling av krav och 
önskemål från användarna. 

 
Vi kan genomgående se en tydlig trend i svaren, även om några poängterar andra saker. 
Kärnan i majoriteten av svaren är att utvecklarna måste involvera användarna i 
utvecklingsprocessen. Hur utvecklarna kan involvera användarna i utvecklingsprocessen 
skiljer sig åt. Här finns olika sätt och modeller att välja på. Viktigt är dock att formulera en 
målgrupp och ett syfte för hemsidan. Våra intervjupersoner får stöd av Manders modell 
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Usability Design Cycle. Enligt den modellen ska användaren studeras för att kunna skapa en 
hemsida som har god användbarhet71. Inblandningen av användare i utvecklingsprocessen 
stöds även av Ottersten. Ottersten säger att hemsideutvecklaren måste titta på vilka 
egenskaper som bärs av produktens användare för att erhålla en användbar produkt72. Även 
Brink säger att hemsideutvecklaren noggrant ska specificera hur användarna kommer att 
använda hemsidan och vilka förkunskaper som skall krävas för att lära sig navigera på 
hemsidan73. Wroblewski och Graham säger att användarscenarion skall användas vid 
skapandet av hemsidor74. Vi kan genom våra intervjupersoner konstatera att många anser att 
användartester skall genomföras på användare och att användartester behövs för att veta om 
en hemsida har god användbarhet. När vi frågade hur många som gjorde användartester på 
alla sina hemsidor så kunde vi snabbt konstatera att de flesta av företagen inte gör 
användartester alls. Något företag sade sig göra användartester på 30% av sina hemsidor. Inte 
konstigt att många av användarna tyckte att hemsidor generellt sett hade dålig användbarhet, 
utvecklarna använder sig inte av känd kunskap. Vi kan spekulera i varför utvecklarna inte gör 
något som de anser behövs, kan det vara ekonomiska faktorer som är bakomliggande orsak till 
avsaknaden av användartester? Vi har inte funnit några svar på denna fråga, kanske är det ett 
ämne för ett annat uppsatsarbete? Vi vill dock motivera användandet av användartester genom 
att säga att man får attraktiva, lättanvända sidor som når sin målgrupp. Det i slutändan kan 
resultera i nöjda kunder och fler arbeten för utvecklarna. Så är det inte dags att börja göra 
användartester? Uppdragsgivarna kanske behöver informeras om användartesternas nytta för 
att satsa pengar på det? 

4.3.5 Utvecklarnas syn och realisering av användartester (F23, F24) 
En intressant aspekt vi fick fram från våra intervjuer med utvecklare är att de anser att 
användartester är viktiga men att de sällan används vid skapandet av hemsidor. Några faktorer 
kan vara ekonomiska orsaker, tidsbrist eller okunskap om hur användartester utförs. 
 
Vi anser inte att man vinner ekonomiskt på att inte genomföra användartester, då 
konkurrenterna endast befinner sig ett musklick bort. Kunderna har allt att vinna på 
användarvänliga hemsidor och utvecklarna borde kunna motivera denna ökade kostnad med 
långsiktig ekonomisk vinning. En användarvänlig sida med rätt information för sin målgrupp 
torde locka många besökare och till slut har hemsidan fungerat som en effektiv marknads-
föring för företaget. Alla vet att reklam är dyrt. Vi anser att ett företag i längden tjänar på att 
låta dess hemsida vara en effektiv kanal för reklam. 

5 Slutsatser 
Vi har nu kommit fram till slutsatsen. Vi kan snabbt konstatera att vi nått syftet med vår 
uppsats och att vi funnit alla svar vi har sökt. 
 
Vi kan börja med att berätta att vi inte tyckte att de hemsidor som vi hittade behandlade vårt 
uppsatsområde och att de inte verkade vara tillräckligt professionella med källor tydligt 

                                                 
71 Mander, 2002:13-15 
72 Ottersten, 2002:14-15 
73 Brink, 2002:340-364 
74 Wroblewski, 2002:44-45, Graham, 2003:86-105 
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angivna. Därför strök vi alla träffar från vår Google-sökning ur vår studie. 
 
Vi kan dra följande slutsatser på våra frågeställningar: 
 
Användbarhet och hemsidor 
• För att hemsida skall anses ha god användbarhet måste den vara lätt att förstå, lätt att 

använda, enkel och lättnavigerad. (F6) 
• En hemsida med avsaknad av användbarhet är rörig, svårnavigerad, komplicerad och 

har glömt bort sin målgrupp. (F6) 
• God användbarhet på hemsidor behövs för att hemsidan skall uppfylla sitt syfte. (F8) 
• Användarna måste involveras i användbarhetstesterna av hemsidorna, annars kan man 

inte få reda på om hemsidan har god användbarhet. (F22) 
• För att få en hemsida med god användbarhet måste utvecklarna involvera användarna i 

utvecklingsprocessen. (F21) 
 
Användbarhetsbegreppet i litteraturen 
• God användbarhet, enligt litteraturen, är när produkten uppfyller den, av användaren, 

förväntade nyttan.(F9) 
• Det finns en gemensam nämnare för användbarhet i litteraturen, nämligen att en 

produkt måste uppfylla den, av användaren, förväntade nyttan på produkten. (F10) 
• Enligt litteraturen ska en hemsida med god användbarhet vara enkel, lättnavigerad, ha 

en tydlig målgrupp och ett tydligt syfte, den skall också ha skapats i samarbete med 
potentiella användare och kunder. (F13) 

• Litteraturen har flera olika förslag på användbarhetstester. (F14) 
• Litteraturen stipulerar att avsaknad av användbarhet kan ge konsekvensen att 

hemsidan inte får några användare. Användarna går istället till konkurrenter med 
bättre användbarhet. (F19) 

 
Användbarhetsbegreppet för intervjupersonerna 
• Användbarhetsbegreppet verkar i stort sett betyda samma sak för användaren 

utvecklaren och universitetspersonalen. (F18) 
• Litteraturens svar på vad som är användbarhet på hemsidor är inte allt för olika 

intervjupersonernas svar. (F11) 
• Litteraturen och intervjupersonerna konstaterar att god användbarhet på hemsidor är 

hemsidor som är enkla och lättnavigerade och uppfyller den, av användaren, 
förväntade nyttan. Däremot sättet att utrycka sig skiljde sig åt mellan 
intervjupersonerna och litteraturen men innebörden var som sagt densamma.(F20) 

• Intervjupersonerna tycker att användbarhet är viktigt att ta hänsyn till vid 
produktionen av hemsidor. (F25) 

• Utvecklarna tycker att användartester av hemsidor är viktiga. (F23) 
• Utvecklarna använder sällan riktiga användartester på sina hemsidor. (F24) 

6 Diskussion 
Under vårt arbete fann vi även andra intressanta fakta, som ligger utanför vårt syfte och våra 
frågeställningar, men som vi känner hör hemma i detta kapitel. Vi har tagit med en del av 
dessa resultat här i diskussionen, då vi känner att de är viktiga, kanske något för en annan 
student att skriva om. Det vore synd att bara låta dessa intressanta svar falla i glömska.  
 
• Användbarhet är ett levande begrepp, men vi tycker att många företag glömmer bort 
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användarna i utvecklingsprocessen. Med ett levande begrepp menas aktuellt begrepp, 
det vill säga inte ett förlegat och bortglömt begrepp. 
 

• De användbarhetstester företagen säger sig använda verkar inte vara verkliga 
användartester. De har inte involverat de riktiga slutanvändarna i användartesterna. De 
måste använda ett större antal användare med olika bakgrund för att testerna skall vara 
tillförlitliga. I vår litteraturstudie finner ni olika typer av användartester, dessa används 
inte av företagen. 
 

• Vi tror tack vare detta intervjuresultat att lösningen på framtagandet av användbara  
hemsidor inte ligger i utvärderingen av tyckandet, utan att man måste be användare att 
hitta och göra saker på hemsidan. 

 
Trots detta så hittar vi ständigt exempel på hemsidor med allt annat än tydlig struktur, lätt 
navigation och användarinvolvering vid produktionen. Vi bad våra intervjupersoner att ge 
exempel på hemsidor med dålig användbarhet och vi fick då följande exempel: 
 
Referenser från 2004, vecka 3-5, med antalet intervjupersoner som gett hemsidan som 
exempel angivet i parentesen: 
www.spray.se (2) 
www.wmdata.se (1) 
www.cei.se (1) 
www.svt.se (1) 
www.icq.com (1) 
www.mecompany.com (1) 
www.web-magic.com (1) 
www.lbflugfiske.se (1) 
www.lio.se (1) 
www.e.lst.se (1) 
www.warpaction.com (1) 
www.sj.se (2) 
www.dustin.se (1) 
www.cnn.com (1) 
www.dn.se (1) 
www.satssportsclub.se (1) 
 
Våra intervjupersoner gav oss följande exempel på hemsidor med god användbarhet, med 
antalet intervjupersoner som gett hemsidan som exempel angivet i parentesen: 
 
Referenser från 2004, vecka 3-5: 
www.adobe.com (1) 
www.blocket.se (1) 
www.tinas.se (1) 
www.jacobsson-webmedia.se (1) 
www.dn.se (1) 
www.gronalund.se (1) 
www.hm.se (1) 
www.sportsnet.se (1) 
www.idg.com (1) 
www.imdb.com (1) 
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www.eniro.se (1) 
www.resekanalen.se (1) 
www.itn.liu.se (1) 
www.dagensskiva.com (1) 
www.mac.se (1) 
www.mail.yahoo.com (1) 
www.nordea.se (1) 
www.foreningssparbanken.se (1) 
 
Det är sällan användarna ger samma exempel. Två intervjupersoner har tyckt att Spray och SJ 
har dålig användbarhet. Två användare har haft skilda åsikter om DN´s hemsida, en tyckte att 
den hade god användbarhet och den andra tyckte att den hade dålig användbarhet, utifrån 
deras egna respektive uppfattningar om god samt dålig användbarhet. Det är intressant att få 
användare som har tyckt olika om en och samma hemsida, endast två av våra intervjupersoner 
kolliderade i åsikt. Det skulle ha varit intressant att ha ett 20-tal hemsidor som exempel som 
intervjupersonerna skulle ha fått rangordna i god och dålig användbarhet. Vi har dock låtit 
nöja oss med att intervjupersonerna fått jämföra två hemsidors användbarhet. Vi valde ut två 
hemsidor med samma målgrupp och inom samma bransch. Vi valde hemsidorna för de två 
bankerna Föreningssparbanken och Nordea.  
 
Om Nordeas hemsida fick vi följande svar (www.nordea.se, 2004:januari), observera att vi 
kortat ned svaren: 
• Ser väldigt icke bankigt ut. Mitt generella intryck är att den är ganska så okej - 

formgivarmässigt. Grafiskt är den väl ganska okej. Inte allt för spretig utan enhetligt 
teckensnitt. Inte för mycket olika saker. Vi är ute efter renhet och enkelhet och den här 
är ju ganska så enkel. 

• Är lite osäker på vad man vill ha. Jag vet att det är en bank av något slag. Visst, det 
finns en Intertjänst och en logga in rad och jag tycker att det är alldeles för litet. Det är 
ganska så mycket saker på sidan. Vissa saker som är lite viktigare borde stå med större 
stil. Annars är den helt okej, det ser ungefär likadant ut på alla sidor man tittar på. Man 
ser var man är. 

• Den är rörig. Först så sitter jag och bara tittar runt hela tiden, innan jag överhuvudtaget 
vet var jag ska börja någonstans. 

• Jag känner det som att det är en bankhemsida och det första som jag tittar efter är var 
jag kan logga in som privat. Jag hittar den ganska så lätt och den var som jag 
förväntade mig, att mata in personnummer och personlig kod. Så den är godkänd. 
Tycker att navigationen på sidan är bra. 

• Den ser ju trevlig ut, den ser snygg ut när man ser på den. Lite mycket grejer kanske, 
fast å andra sidan, det är ju väldigt svårt att säga eftersom det ju är en väldigt stor sida 
med mycket så här, (intervjupersonen pekar på hemsidan) så den är nog inte så rörig 
ändå, som den skulle kunna vara. 

• Ja, det känns ju som en bank. Det vet jag genom upplägget. Jag hade Östgötabanken 
själv tidigare och den ser likadan ut. Så det känns bank, bara jag kommer in på den. 

• Det första jag ser är ganska så mjuka färger. En mjuk beige bakgrundsfärg, en trevlig 
vinterillustrativ grafik längst upp. Loggan tydligt längst upp till höger. 

• Lite rörigt. Nu vet jag ju vad det är för företag, men det hade jag inte förstått annars.  
• Det ser ut ungefär som min bank. Jag har SEB. Jag ser inte direkt vad det är för 

företag. Det står inte någonstans att detta är en bank. 
• Det är en bank känns det som. Alltså jag vill ju inte göra någonting här, så det är svårt 

att betygssätta användbarheten då. Om jag hade varit kund hos dem, då skulle jag nog 
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ha sett direkt och då hade jag tyckt att den här var bra. 
• Jag tycker inte att det ser ut som en banksida. Det är inte så mycket som får mig att 

tänka att det är en bank.  
• Det verkar vara någon sorts ekonomisajt som de har gjort. Det är oklart vad dem 

erbjuder för tjänster på den här sajten. De verkar ge råd om ekonomi här. Verkar ha 
någon inloggningsfunktion. 

• Jag har kommit till introsidan. Den säger mig att det här är en svensk bank. Här har vi 
snö och det är svenska bilder osv. Samtidigt ger den ett seriöst intryck i färgskalorna. 
Den börjar med en del information som folk möjligen kan vara intresserade av att veta, 
som ex plånboksfrågor för studenter (Notering: Finns en rubrik på sidan som heter 
"plånboksfrågor för studenter"). 

• Jag skulle definitivt gissa på att det var någon slags bankverksamhet. 
 
Om Föreningssparbankens hemsida fick vi följande svar (www.foreningssparbanken.se, 
2004:januari). Observera att vi kortat ned svaren: 
• Samma principer för alla webbplatser, interna och externa, vad gäller navigering, 

förflyttning och grundläggande utseende och funktion. 
• Den här hemsidan har jag använt mer än Nordeas så här har jag lite bättre koll. Det är 

lite problem när man skall logga in på banken via Internet. Nu har de satt den mitt i 
smeten här, men den är inte tydlig i alla fall. Jag vet var jag befinner mig, det får jag 
besked om i översta hörnet på sidan. Layouten var mer tydlig på Nordea. Här är allting 
i orange och dessutom ganska så svagt. Hade man en dator med sämre skärm så skulle 
det vara klurigt att se.  

• Den kändes mycket bättre att komma till. Den var lättöverskådlig och inte en massa 
rutor här och där. Så finns det en list på vänster sida. 

• Första sidan bryr jag mig inte om, eftersom jag vet vad jag ska göra. Den information 
jag söker finns under mitt privata. Där kan jag se hur mycket pengar jag har kvar och 
så. Jag gillar inte färgvalet på denna sida. Orange kan man bli lite trött av, färgen på 
Nordeas var bättre. Jag tycker den här hemsidan är bra strukturerad. 

• Den där är ju betydligt bättre tycker jag. Därför att du ser den här (Notering: hon pekar 
på loggan). Nu har ju jag den här banken själv, men här råder ju inga tvivel om vad det 
här är för något. Att det är en bank. 

• Ja, den här är jag inne på dagligen, så vad ska jag göra här? Jag har aldrig gått längre 
än till logga in. Det kan vara synd att man på många banksidor inte lockas in på andra 
sidor. 

• Loggan och bilderna är det första jag ser. Loggan är längst upp till vänster. Det är bra, 
det är en symbol man känner igen. Sedan ser jag bilderna och de säger ingenting om 
banken som sådan, utan det är estetisk grafik. Dessutom ser jag ett svagare länksystem 
längst upp på sidan, som jag inte lade märke till från början. 

• Det är ju min bank, så den har jag gått in på en miljard gånger. Jag hade inga problem 
med att förstå var jag skulle ta vägen första gången jag var inne på den här sidan. Här 
är det mitt i ansiktet. Inte en massa annan smörja som ligger runt, utan det är tydlig 
text. 

• Den här är ju renare och snyggare. Dels så är den enklare och här är logga in väldigt 
centralt och det är bra. Den är mitt i ansiktet så att säga. 

• Just för att det står banken via internet här, gör att det blir tydligare. Det kunde ha varit 
lite tydligare. Sen tycker jag aldrig om när det är flera olika menyer, det tycker jag är 
ganska förvirrande. Jag föredrar att det bara är en meny, så man ser vilket som är bäst. 

• Den tycker jag är rätt så bra. Till skillnad från den andra, så är det mera uppenbart att 

 31



det är en bank. Dels för att de har sin logga. Nu känner jag till Föreningssparbanken 
bättre än vad jag känner till Nordea, för dem är ju inte riktigt lika stora. Jag minns inte 
att stod välkommen till Nordbanken eller något sådant med namnet som det gör på den 
här. 

• Nu står det banken via Internet här, så det är väldigt tydligt att det är en bank i alla fall. 
Att det är någon slags Internetbank. 

• En avsevärt mycket ljusare sida än Nordea, men jag är osäker på vad den ger för 
intryck i jämförelse. Föreningssparbanken lutar sig också ganska mycket tillbaks på 
sitt varumärke, alla vet vad Föreningssparbanken är för något. 

• Stilren. Förstår vad det är för företag, eftersom det står välkommen till 
Föreningssparbanken och så står det banken via Internet. 

 
Resultatet vi fick från vår jämförelse av två företags hemsidor i bankvärlden gav oss insikten 
att det inte är lätt att göra en riktigt bra hemsida som passar en bred målgrupp. 
Föreningssparbanken får draghjälp av sitt namn som innehåller ordet bank, medan Nordea 
inte har den draghjälpen. Många tyckte att sidorna var tilltalande på ett eller annat sätt. Den 
blåa Nordea sidan gav ett mer rörigt intryck på fler användare än Föreningssparbankens 
orangea hemsida. Däremot tyckte fler om färgerna på Nordeas hemsida kontra 
Föreningssparbankens hemsida. 
När vi bad intervjupersonerna hitta information om räntan på ett billån på respektive sida blev 
många av intervjupersonerna ställda, de flesta hade problem att hitta fram till rätt sida på 
hemsidan. Vissa gav upp och vi fick till slut visa dem vägen fram till informationen. Många 
tyckte att informationen låg på en ologisk plats. Det tyder på att användbarheten på dessa två 
hemsidor inte är bra. Användbarhetstester är enda sättet att få fram användarvänliga hemsidor, 
enkätundersökningar talar inte om det faktiska resultatet - att användaren inte klarar av att 
hitta rätt information på ett enkelt och intuitivt sätt. Vi drar slutsatsen att man måste göra 
tester och inte enbart be användarna utvärdera hemsidan i enkätform. Resultaten av en enkät 
riskerar att bli missvisande.  
 
Företag som har hemsidor borde ta sig en funderare på vilket syftet är med att ha en hemsida. 
Vi har fått fram en kärna i våra studier och har fått fram ett antal viktiga frågor som måste 
besvaras för att man skall kunna skapa en hemsida med god användbarhet: 
 
• Vad vill företaget nå för mål med sin hemsida?  
• Har de nått sitt mål med sin hemsida?  
• Vem riktar sig hemsidan till?  
• Klarar målgruppen av att använda hemsidan på rätt sätt? 
 
Vi anser att enda sättet för att få svar på ovanstående frågor är att göra användartester. Man 
skall studera användarnas beteende. Först då kan man skapa en hemsida med god 
användbarhet. 
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