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Abstract  

Denna studie syftar till att undersöka om det framkommer kvalitativa skillnader i de 

förväntade användbarhetsproblem som kommenteras på av olika grupper av utvärderare i en 

användbarhetsinspektion. Metoden som används för användbarhetsinspektionen är heuristik 

utvärdering, dock utan en sedvanlig problembedömning. De olika utvärderargrupperna som 

har undersökts är användbarhetsexperter och utvecklare. Den heuristiska utvärderingen har 

utförts på ett system utvecklat för att medborgare i Sverige ska kunna ansöka om tjänster hos 

socialtjänsten, administrera sina ärenden och kontakta socialtjänsten.  Utvärderarna har innan 

utvärderingen påbörjats informerats om användargrupper, användarscenarion och Nielsens tio 

heuristiker. Kommentarerna kring användbarhetsproblem har analyserats för att undersöka om 

de två grupperna av utvärderare fokuserar på olika aspekter i systemet, om de hittar olika 

slags användbarhetsproblem och om de tar olika användargruppers perspektiv i utvärderingen. 

Resultatet som har funnits är att utvärderarna till stor del fokuserar på olika delar av systemet. 

Det finns också en tendens till att grupperna hittar olika slags användbarhetsproblem i form av 

allvarlighetsgrad och de tar till stor del olika användargruppers perspektiv vid utvärderingen.  

  



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning .................................................................................................................................................. 1 

Syfte ........................................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 1 

Användbarhetsinspektion .................................................................................................................... 2 

Utförande ............................................................................................................................................. 3 

Utvärderaren ........................................................................................................................................ 4 

Tidigare forskning om skillnader mellan olika utvärderare ................................................................ 4 

Kontexten för utvärderingen ............................................................................................................... 5 

Bakgrundssammanfattning .................................................................................................................. 7 

Frågeställning .......................................................................................................................................... 8 

Avgränsningar ......................................................................................................................................... 8 

Metod ...................................................................................................................................................... 8 

Urval .................................................................................................................................................... 8 

Material ............................................................................................................................................... 9 

Genomförande ................................................................................................................................... 12 

Utrustning .......................................................................................................................................... 13 

Analys av data ................................................................................................................................... 13 

Resultat .................................................................................................................................................. 13 

Utvärderarnas fokus på olika aspekter .............................................................................................. 15 

Skillnader i användbarhetsproblem som tas upp ............................................................................... 18 

Utvärderarnas perspektivtagande ...................................................................................................... 20 

Diskussion ............................................................................................................................................. 22 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 22 

Resultatdiskussion ............................................................................................................................. 24 

Teoridiskussion ................................................................................................................................. 25 

Slutsats .................................................................................................................................................. 26 

Källor: .................................................................................................................................................... 28 

Bilaga 1: Instruktioner till utvärderare .................................................................................................. 30 

Bilaga 2: Sammanställning av data användbarhetsexperter .................................................................. 32 

Bilaga 3: Sammanställning av data utvecklare ...................................................................................... 41 

Bilaga 4 Sammanställning av data, individuellt procentantal ............................................................... 52 



 

1 

 

Inledning  

Tidigare studier har visat att en användbarhetsinspektion och användbarhetstester på samma 

system ger olika resultat, man hittar alltså olika sorters användbarhetsproblem med de olika 

metoderna, dock med ett visst överlapp (Nielsen & Mack, 1994; Aitta et al, 2008; Yen & 

Bakken, 2009). En användbarhetsinspektion av ett system görs för att hitta 

användbarhetsproblem utan att behöva anlita användare. Detta kan man göra exempelvis för 

att det är mer kostnadseffektivt eller för att eliminera användbarhetsproblem innan man 

genomför slutgiltiga användbarhetstester. Vid ett användbarhetstest anlitar man människor 

som kan tänkas använda systemet i färdigt skick, man ger dem oftast olika uppgifter att 

genomföra i systemet och observerar beteende och upptäcker användbarhetsproblem. En 

användbarhetsinspektion låter en person leta efter användbarhetsproblem som denna person 

anser kan komma att bli problem för en slutanvändare.  

Eventuella kvalitativa skillnader i resultatet av utvärderingarna kan spela en stor roll vid 

utveckling av system där man använder användbarhetsinspektionsmetoder för att finna 

användbarhetsproblem, exempelvis om utvärderaren kan ta användarens perspektiv och hitta 

problem som den specifika slutanvändaren kommer ha problem med i sin användning. Det 

kan alltså spela en stor roll vem man använder som utvärderare av systemet, då resultatet kan 

ha en direkt effekt på användbarheten för slutanvändaren.  

I denna studie har ett webbaserat system för socialtjänsten utvärderats med metoden heuristisk 

utvärdering som är en variant av en användbarhetsinspektion. Systemet är skapat av företaget 

Pulsen Application AB, som agerar beställare av denna utvärdering som är tänkt att användas 

för vidareutveckling av systemet. Systemet riktar sig mot medborgare i Sverige som på något 

sätt har kontakt med socialtjänsten.  I systemet kan man exempelvis ansöka om diverse 

tjänster så som färdtjänst, personlig assistent, hemtjänst och ekonomiskt bistånd. Man kan 

också använda sidan för att exempelvis kontakta socialtjänsten, hålla koll på sitt ärende och 

administrera personuppgifter.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att jämföra olika grupper av utvärderares resultat från en 

användbarhetsinspektion för att undersöka om det finns kvalitativa skillnader i de förväntade 

användbarhetsproblem som har lyfts av respektive grupp. Användbarhetsinspektionsmetoden 

som används är en heuristisk utvärdering, dock med vissa modifieringar för att passa studiens 

syfte.  

Bakgrund 

I detta stycke redovisas de delar som anses vara relevanta för att läsaren ska få en god 

uppfattning om metod och teori som har legat till grund för denna studie.  
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Användbarhetsinspektion 

Användbarhetsinspektioner är ett samlingsnamn för olika metoder som är baserade på att ha 

utvärderare som inspekterar användbarhetsrelaterade aspekter i ett användargränssnitt. 

Utvärderarna ska försöka predicera användbarhetsproblem som kan uppstå för användaren. 

Den heuristiska utvärderingen är en form av användbarhetsinspektion där utvärderaren 

utvärderar ett system främst utefter ett antal regler som kallas heuristiker (Nielsen & Mack, 

1994). 

Heuristikerna som används i en heuristisk utvärdering är främst utvecklade av Jacob Nielsen, 

alla heuristiska utvärderingar baseras på samma heuristiker (Nielsen & Mack, 1994). Namnet 

på dessa heuristiker listas nedan tillsammans med en förklaring av heuristiken (egen 

översättning av originalet). Heuristikerna är hämtade från webbsidan www.useit.com 

(Nielsen, 2005). 

Visibility of system status innebär att systemet alltid ska hålla användarna informerade om vad 

som händer genom lämplig återkoppling inom en rimlig tid.  

Match between system and the real world innebär att systemet ska tala användarens språk 

med ord, fraser och koncept som är familjära för användaren istället för att använda 

systemorienterade termer. Följ vedertagna och allmängiltiga konventioner som gör att 

information visas i en naturlig och logisk ordning.   

User control and freedom innebär att användare som har valt fel funktion av misstag alltid 

måste ha en tydlig utväg för att kunna lämna den felaktiga funktionen utan att behöva gå 

igenom extensiva steg.  

Consistency and standards innebär att användare ska behöva fundera over om olika ord, 

situationer och handlingar betyder samma sak. Följ vedertagna konventioner.  

Error prevention innebär att man ska implementera en design som förhindrar problem, 

antingen genom att eliminera tillstånd där fel ofta uppstår eller leta efter problem och 

presentera  konfirmationsalternativ innan användaren går in i det problemfyllda tillståndet.  

Recognition rather than recall innebär att man ska minimera användarens minnesbelastning 

genom att göra objekt, handlingar och alternativ synliga. Användaren ska inte behöva minnas 

information från en del av systemet till en annan. Instruktioner för att använda systemet ska 

finnas synliga eller ska vara enkla att hämta när det är lämpligt. 

Flexibility and efficiency of use innebär att systemet ska vara anpassat både för nybörjare och 

erfarna användare. Tillåt användaren att anpassa frekventa handlingar efter sina egna behov.  

Aesthetic and minimalist design innebär att systemet inte ska visa upp information som sällan 

är relevant eller sällan behövd. Varje extra bit av information i gränssnittet tävlar med den 

relevanta informationen och förminskar dennas relativa synlighet.  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors innebär att felmeddelanden ska vara 

uttryckta i vanligt språk, alltså ingen kod, som indikerar vad som är felet och visar på en 

lösning.  

Help and documentation innebär att systemet ska tillhandahålla hjälp och dokumentation om 

detta är nödvändigt. Det ska vara enkelt att söka och lista konkreta steg som ska utföras. 

Hjälpavsnittet och dokumentationen ska inte vara för stor.  
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En heuristisk utvärdering ska användas, enligt Nielsen (1994), i en tidig fas i designarbetet. 

Det behövs inga användare och generellt hittar man användbarhetsproblem som åtgärdas 

innan ett användbarhetstest med användare genomförs. Den största nackdelen med att 

använda sig utav en heuristisk utvärdering är att man inte involverar riktiga användare, man 

hittar därför inte ”överraskningar” som är kopplade till användarens behov.  

Utförande 

Det finns olika sätt att utforma en heuristisk utvärdering på, i form av instruktioner givna till 

utvärderare, vilka experter man väljer att inkludera, hur utvärderarna antecknar de problem de 

finner och vilken introduktion de får till kontexten som systemet används i. I detta stycke 

beskrivs olika tillvägagångssätt för att utföra en heuristisk utvärdering.  

En heuristisk utvärdering utförs normalt sett genom att låta varje utvärderare inspektera 

gränssnittet ensam (Nielsen & Mack, 1994).  Aitta et al (2008) lät utvärderarna i deras studie 

utvärdera det aktuella systemet i grupp, totalt 4 utvärderare utförde den heuristiska 

utvärderingen tillsammans. Det finns dock en risk för att utvärderarna då blir påverkade av 

varandra. Resultatet av inspektionen dokumenteras antingen via en skriftlig rapport av 

utvärderaren eller genom att utvärderaren verbalt uttrycker de kommentarer som personen har 

under tiden för inspektionen till observatören. (Nielsen & Mack, 1994) 

Utvärderaren går normalt sett igenom gränssnittet ett flertal gånger för att inspektera olika 

dialogelement (ex. olika funktioner i gränssnittet där användaren får information från 

systemet) för att jämföra dem med heuristikerna. Utöver dessa heuristiker kan utvärderaren 

givetvis även ta hänsyn till andra användbarhetsprinciper som kan komma upp vid inspektion 

av något specifikt dialogelement. (Nielsen & Mack, 1994)  

Problembedömning används i samband med en heuristisk utvärdering. Detta används för att 

avgöra vart man bör lägga mest resurser för att fixa de allvarligaste problemen. Utvärderaren 

får sätta betyg på användbarhetsproblemet. Det är ofta svårt för utvärderaren att bedöma 

allvarlighetsgraden för ett problem under tiden för inspektionen eftersom utvärderaren då är 

fokuserad på att hitta nya problem. Nielsen rekommenderar därför att man skickar ut en enkät 

eller liknande med en sammanställning av alla användbarhetsproblem som har uppkommit 

under samtliga inspektioner. Alla utvärderare får då betygsätta allvarlighetsgraden i samtliga 

problem som uppkommit efter en skala. (Nielsen & Mack, 1994)  

Resultatet från en heuristisk utvärdering ska vara en lista av användbarhetsproblem med 

referens till de användbarhetsprinciper som inte följts enligt utvärderaren. Det är inte 

tillräckligt för utvärderaren att säga att de inte gillar något, de bör förklara varför de inte gillar 

det med en referens till en heuristik eller till andra användbarhetsresultat (Nielsen & Mack, 

1994). Jeffries et al (1991) har i sin studie av utvärdering av ett system utformat instruktioner 

till de heuristiska utvärderarna att notera allting som har en inverkan på enkelhet i 

användningen, problem som sträcker sig från en systemkrasch till ett felstavat ord. De 

uppmuntrades att notera problem även om de inte fann problemet genom den heuristiska 

utvärderingen och även att notera hur de fann problemet och att i korthet beskriva problemet.  



 

4 

Utvärderaren 

Virzi (1997) menar att metoden heuristisk utvärdering är utformad för att en icke-expert (icke-

användbarhetsexpert) ska kunna utföra utvärderingen. Utvärderaren måste alltså inte ha någon 

kunskap om användbarhet eller om slutanvändaren. Detta är något som anses vara en styrka i 

metoden då det oftast är lättare att få tag i och billigare att anlita en person utan 

användbarhetsexpertis. Hvannberg et al (2007) har utfört en studie där man har använt 

studenter på en datavetenskaplig utbildning som utvärderare av ett system med metoden 

heuristisk utvärdering. Dessa utvärderare hade god kunskap om användbarhetsutvärdering, 

men lite praktisk erfarenhet.  I en annan studie av Jeffries et al (1991) där man har utvärderat 

ett system med metoden heuristisk utvärdering har man använt användbarhetsexperter som 

utvärderare istället, detta för att försöka skapa en realistisk utvärdering eftersom författarna av 

artikeln anser att användbarhetsexperter ofta kallas in för att agera utvärderare. (Jeffries et al, 

1991) 

Følstad et al (2010) skriver att även domänexperter kan användas som utvärderare, de innehar 

kunskap som användbarhetsexperter vanligtvis inte har. En domänexpert är en potentiell 

slutanvändare med direkt erfarenhet från domänen eller en person med extensiv sekundär 

kunskap inom domänen (Følstad et al, 2010). I denna studie skulle en domänexpert kunna 

vara en socionom, eller en socialarbetare.  

Nielsen rekommenderar att man använder sig utav cirka 3-5 utvärderare vid en heuristisk 

utvärdering, han menar dock fler utvärderare ska användas i sådana fall där användbarhet är 

en kritisk faktor eller då man kan förvänta sig stor utdelning då systemet används på rätt sätt, 

detta eftersom fler utvärderare hittar fler potentiella användbarhetsproblem. (Nielsen & Mack, 

1994) 

Tidigare forskning om skillnader mellan olika utvärderare 

Nielsen (1994b) och Virzi (1997) menar att man i en heuristisk utvärdering kan låta icke-

experter vara utvärderare eftersom metoden är upplagt på ett sådant sätt att vem utvärderaren 

är och vilken bakgrund denna person har inte ska spela någon roll. Nielsen (1994) fortsätter 

dock med att säga att resultatet blir bättre då en användbarhetsexpert agerar utvärderare.  

Levi och Conrad (1996) har utfört en studie där man jämför resultaten från en heuristisk 

utvärdering utförd med användbarhetsexperter och utvecklare. Resultatet man fann var att 

resultaten blev oväntat lika. Man kunde dock finna vissa skillnader i resultatet, bland annat att 

användbarhetsexperterna i större grad kommenterade kring problem rörande konsekvent 

informationspresentation och utvecklarna kommenterade i större grad kring problem rörande 

progressiv nivå av detaljer (att organisera information hierarkiskt, att inte ge användaren för 

mycket detaljinformation i ett första steg).  Slutsatsen som Levi och Conrad drar utifrån denna 

studie är att utvecklare inte är fullt lika bra som användbarhetsexperter, men att utvecklare 

kan vara effektiva i att hitta användbarhetsproblem i en heuristisk utvärdering.  

Desurvire, Kondziela och Atwood (1991) har utfört en studie där man har låtit 

användbarhetsexperter och icke-experter utvärderat ett system och låtit betygsätta detta i form 

av en 10 gradig skala över hur väl de 10 heuristikerna uppfylls.  Man har också utfört 
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användbarhetstester i laboratoriemiljö med användare som ges ett antal uppgifter att 

genomföra i systemet för att kunna jämföra resultatet från den heuristiska utvärderingen mot. 

Utvärderarna har i sin utvärdering låtits gissa hur många procent av användarna som kommer 

att klara av att genomföra de uppgifter som ges till dem. Resultatet av denna studie var att 

användbarhetsexperterna lyckades mycket bra med att förutsäga hur många procent av 

användarna som skulle klara av uppgifterna. Icke-experterna lyckades inte alls förutsäga hur 

många procent av användarna som skulle klara av uppgifterna.  I användbarhetstesterna fann 

man gränssnittet bröt mot sex heuristiker, experterna fann att systemet bröt mot en heuristik. 

Det ska dock tilläggas att utvärderarna inte har utvärderat själva användargränssnittet, de har 

istället utvärderat utvecklarnas pappersspecifikation.  Användbarhetstesterna har dock 

genomförts i användargränssnittet.  

Kontexten för utvärderingen 

En användbarhetsutvärdering ska utföras med hänsyn till kontexten för att inte resultera i 

felaktiga data (Bødker & Madsen, 1998).  Enligt Følstad (2010) ger dock inte metoder så som 

heuristisk utvärdering tillräckligt med kontextkunskapsresurser, vilket gör det svårt för en 

utvärderare utan domänkunskap att utföra utvärderingen. Følstad (2010) menar att en 

utvärderare utan domänkuskap ofta måste utbildas inom den specifika domänen.  Detta kan 

verka avskräckande för utvärderaren menar Følstad (2010). Ottersten och Berndtsson (2002) 

menar att det är viktigt att den som ska göra utvärderingen är insatt i vilken målgrupp som 

produkten riktar sig mot, vilka användningssituationer som kan uppstå, vilka uppgifter som en 

användare kan tänkas utföra och produktens syfte.  Nielsen och Mack (1994) rekommenderar 

att om utvärderaren är relativt okunnig inom den specifika domänen för systemet kan det vara 

fördelaktigt att ge utvärderaren ett användarscenario där man listar de olika stegen som en 

användare skulle kunna ta för att kunna utföra ett visst antal uppgifter. Ett sådant scenario ska 

vara baserat på en analys av uppgifter som utförs av verkliga användare och deras verkliga 

arbete för att vara så representativt som möjligt för möjliga användningar av systemet.  

Eftersom systemet som har utvärderats i denna studie är lite speciellt, inte alla människor har 

eller kommer att komma i kontakt med systemet eller med socialtjänsten, så har 

användarscenarion och användargrupper tagits fram för att ge utvärderaren en bakgrund till 

vilka människor som kan komma i kontakt med socialtjänsten och vilket slags ärende som de 

kan tänkas ha.   

För att ta fram användargrupper har jag först och främst tittat på vilka som kan tänkas söka 

hjälp hos socialtjänsten och vilken slags hjälp socialtjänsten kan stå till tjänst med. 

Socialtjänstens verksamhet är till stor del reglerad genom socialtjänstlagen (SOL 2001:453)i 

Svensk författningssamling (Socialdepartementet, 2001)(nedan refereras till denna lag med 

lagnamn, kapitel och paragraf). I kapitel 5 i denna lag regleras att socialtjänsten ska stå till 

tjänst för alla människor i samhället, men har speciellt ansvar för vissa grupper. Dessa 

grupper är:  

 Barn och ungdomar  

 Människor med missbruksproblem  

 Äldre människor  

 Människor med funktionshinder  
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 Anhörigvårdare  

 Brottsoffer 

Socialtjänsten ska erbjuda och hjälpa till med tjänster som berör de ovan listade grupperna. 

Dessa tjänster kan röra exempelvis familjerådgivning, hemtjänst, stöd- och hjälpinsatser med 

behandlingskaraktär, dagverksamhet, bostad i särskilt boende och föräldrautbildning. 

Socialtjänsten har ytterligare ansvarsområden utöver de som listats, exempelvis att göra en 

bedömning för att ge eller avslå medgivande för adoption till adoptionssökande, (SOL 5:12).  

Till socialtjänsten kan man även göra en anmälan om missförhållanden. Detta rör främst barn, 

funktionshindrade och äldre människor som på något sätt är offer för missförhållanden. I SOL 

14:1 bestäms att var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.  Arbetar man inom en 

verksamhet som berör barn och ungdom, hälso- och sjukvården, rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten eller kriminalvården så är man skyldig att anmäla till 

socialnämnden om man genom verksamheten får kännedom om missförhållanden som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. I SOL 14:2 regleras 

anmälningsskyldigheten för personer som är verksamma inom omsorg om äldre personer eller 

personer med funktionshinder. Personer som är verksamma inom omsorgen ska vaka över att 

omsorgstagaren får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den som 

uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i omsorgerna ska genast 

anmäla detta till socialnämnden.  

Utöver de grupper som socialtjänsten har ett större ansvar för så finns även andra grupper som 

troligtvis kommer att använda socialtjänstens webbtjänst, en sådan grupp är 

biståndsmottagare, alltså personer som mottar ekonomiskt bistånd från socialtjänsten. 

Biståndsmottagare är en bred grupp med många olika människor med olika bakgrund, därför 

har mer specifika grupper tagits fram och grundats i statistik över vilka grupper som har 

mottagit ekonomiskt bistånd år 2008 från Socialstyrelsen. Enligt denna statistik fick 20 % av 

alla ensamstående mammor med barn ekonomiskt bistånd. 39 % av alla bidragstagare är 

mellan 18-29 år. En del av det ekonomiska biståndet som betalas ut går som 

introduktionsersättning till nyanlända flyktingar (Socialstyrelsen, 2009). 

En annan grupp som troligtvis kommer att komma i kontakt med Socialtjänsten är 

adoptionssökande. Detta då adoptionssökande först måste få ett adoptionsmedgivande från 

Socialtjänsten innan de kan gå vidare med att adoptera ett barn.  

Nedan listas alla de användargrupper som utvärderarna har blivit informerade om. För att ge 

ytterligare en bakgrund och mer djup åt grupperna har ett scenario utformats för varje grupp 

utifrån information om vad grupperna har möjlighet att söka hjälp för hos socialtjänsten och 

vilka egenskaper som anses rimliga för att denna grupp ska använda webbtjänsten. Detta 

scenario beskrivs under användargruppen.  

Personer med funktionshinder 

Lättare handikapp, vill ansöka om personlig assistent, god datorvana eventuella svårigheter 

med social kontakt. Kan ha vissa lättare psykiska problem, såsom koncentrationssvårigheter. 
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Vuxna som vill ansöka om adoption 

God insyn i den svenska samhällsstrukturen, beredd att söka information, vill ansöka om 

medgivande för adoption, mellan 30-40 år, tryggt arbete med fast inkomst. Gift.  

Vuxna som vill söka stöd åt sina barn eller anhörigas barn 

Vill göra en anmälan om problem i en familj. Är släkt med den berörda familjen eller känner 

dem på något sätt (faster, granne eller liknande), det vill säga har insyn, och lever själv i en 

trygg tillvaro. Skulle även kunna vara en kurator, sjuksköterska eller arbeta inom skola eller 

barnomsorg. Minst grundläggande datorvana annars hade detta systemet som alternativ inte 

används. Känner oro och vill därför göra en anmälan. 

Anhöriga till äldre personer i behov av stöd 

Mellan 45-55 år gammal. God insyn i samhällsstrukturen – vet att det finns möjlighet för stöd.  

Grundläggande datorvana – internetvana. 

Äldre människor 

Äldre människa som vill ansöka om diverse hjälp, ex färdtjänst, hemtjänst, korttidsboende och 

liknande. Har relativt låg datorvana. Det kan exempelvis vara en människa som har vissa 

fysiska funktionshinder men som inte lider av några mentala nedsättningar. 

Vuxna i behov av ekonomiskt stöd 

Invandrare/flykting: Språksvårigheter, ingen eller lite insyn i den svenska samhällsstrukturen, 

har datorvana eller duktig med datorer, relativt ”nyinvandrad” och behöver ekonomiskt stöd 

på grund av detta. Kan tänkas söka introduktionsersättning. Flykting.  

Ungdom: Arbetslös ungdom, är troligtvis mellan 18- 29 år. Kan komma att använda tjänsten 1 

gång per månad.  Kan också vara långtids bidragstagare.  

Ensamstående med barn: Arbetslös ensamstående förälder, långtidsbidragstagare, använder 

tjänsten 1 gång per månad.  

Bakgrundssammanfattning 

Den heuristiska utvärderingen genomförs med olika utvärderare, i ett flertal olika studier har 

olika grupper av utvärderare använts, så som studenter på datavetenskaplig utbildning 

(Hvannberg et al, 2007) och användbarhetsexperter (Jeffries et al, 1991) och ett antal studier 

har studerat vilka skillnader som finns mellan grupperna (Desurvire et al,1991; Levi & 

Conrad, 1996). Det är alltså vanligt att man använder sig av olika grupper av utvärderare och 

de studier som har gjorts om skillnader mellan utvärderargrupper har i stor utsträckning 

jämfört kvantitativa data. Systemet som utvärderas i denna studie har många olika 

användargrupper att ta hänsyn till vid en utvärdering, alltså att kunna predicera 

användbarhetsproblem för dessa grupper. För att i resultatet kunna se om utvärderarna även 

har lyckats predicera användbarhetsproblem för användargrupperna, inte bara 

användbarhetsproblem som refereras till heuristikerna, så vill jag jämföra kvalitativ data 

istället för att jämföra heuristisk data. Det är på grund av dessa anledningar jag anser att det är 

intressant att studera om det föreligger kvalitativa skillnader mellan utvärderargrupper.   
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Frågeställning 

Denna rapport ämnar fokusera på att besvara följande frågor:  

1. Kan man identifiera skillnader i vilka olika typer av problem som lyfts av 

utvärderarna?   

2. Hur pratar man om de olika problemen som lyfts?  

3. Kan man identifiera skillnader i vilka slags användbarhetsproblem som hittas av 

användbarhetsexperter och utvecklare?  

4. Kan skillnader hittas i vilket perspektiv användbarhetsexperter och utvecklare tar i 

utvärderingarna.  

Avgränsningar 

I en utvärdering rekommenderas utvärderaren att gå igenom hela systemet två gånger. 

Avgränsningen gäller att inga uppgifter ges till utvärderaren för att säkerställa att denne går 

igenom hela systemet.  

Denna studie avgränsas till att enbart inkludera utvärderare med bakgrund i användbarhet och 

systemutveckling.  

Studien avgränsas till att handla enbart om skillnader i resultat utvärderargrupperna emellan, 

användbarhetsproblem gällande systemet tas inte upp i denna rapport. I denna studie dras inte 

heller någon slutsats om vilken grupp av utvärderare som utvärderar bäst/sämst.  

Metod 

I detta stycke redogörs för hur studien har genomförts, vilka som har deltagit och vilket 

material som har använts.  

Urval  

De sex utvärderare som deltog var alla män, mellan 21- 28. Tre utvärderare var studenter inne 

sin fjärde termin på kandidatprogrammet i Innovativ Programmering. Alla tre var också aktiva 

i systemutvecklingsprojekt där de hade rollen som utvecklare. Dessa kallas för utvecklare i 

denna uppsats. 

 Resterande tre utvärderare var studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet, två 

studenter var inne på termin 6 och den tredje läste termin 8. Alla tre var aktiva i 

systemutvecklingsprojekt där de hade rollen som interaktionsdesigner.  Dessa kallas för 

användbarhetsexperter. 

Socionomer har kontaktats genom e-post och gemensamma bekanta, tyvärr har ingen svarat 

på förfrågan om att delta, varpå ingen socionom har utvärderat systemet.  

Deltagarna i studien har kontaktats genom e-post och direkt personlig kontakt.  
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Material 

Som material för utvärderingen har ett system som kallas för Pulsen Combine använts. Detta 

system har nyligen utvecklats av företaget Pulsen Application AB. Systemet har inte släppts 

på marknaden än, det är fortfarande i utvecklingsstadiet. Vissa funktioner är inte helt 

färdigutvecklade, och andra har vissa brister. Systemet är dock fullt funktionsdugligt.  

Systemets uppbyggnad ligger i huvudsak kring fyra flikar; hem, mina sidor, hjälp mig med 

och blanketter. För att ge en översikt över systemet har ett antal bilder med förklaring lagts till 

nedan.  

 

Figur 1. Hem-fliken, den första sidan som möter användaren vid inloggning.  

I figur 1 visas hem-fliken, alltså den sida som möter användaren vid inloggning. Här möts 

man av en informationstext och har möjlighet att klicka på länkarna ”Kan jag få pengar?”, 

”Hur gör jag?” och ”Vad kostar det?”.  Dessa länkar är i dagsläget inte fullt färdiga, klickar 

man till exempel på ”Kan jag få pengar?” kommer man till en sida där socialstyrelsens 

webbsida är inklippt.  
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Figur 2. Mina sidor-fliken.  

Figur 2 visar mina sidor-fliken. På mina sidor kan man se pågående ärenden, man kan ändra 

personuppgifter (exempelvis adress, telefonnummer och liknande), man kan skicka ett 

meddelande till handläggare inom en kommun, man har en kalender som fylls på med 

händelser om sådana skulle vara inplanerade från socialtjänstens sida, man kan välja vilken 

utförare man vill ska utföra en insats (exempelvis hemtjänst, personlig assistent och liknande). 

I menyvalet ”samtycken” kan man titta på vilka man har gett samtycke till att få ta del av 

information rörande ens egna ärenden och se information om andra personer som har gett sitt 

samtycke till detta.  
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Figur 3. Hjälp mig med-fliken.  

Under hjälp mig med, som visas ovan i figur 3, gör man ansökningar och anmälningar. 

Sidomenyn är uppdelad först och främst efter vad ärendet gäller, antingen gäller ”mig” eller 

gäller ”annan”.  När det gäller mig så är det en ansökan som görs och om det gäller annan så 

gör man en anmälan. Den andra uppdelningen gäller vem det är som ansöker. Menyerna 

”gäller mig” och ”gäller annan” är uppdelad i äldre, barn och unga, funktionshinder och 

vuxna. När man expanderar ett menyval, i figur 2 har menyvalet ”gäller mig” – ”vuxen” 

expanderats, så visas alla de aktuella ansökningar/anmälningar man kan göra om det är en 

vuxen person som behöver hjälp.  
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Figur 4. Blanketter-fliken.  

Under menyvalet ”Blanketter” kan man göra tre saker; lämna fullmakt, lämna omdöme och 

lämna samtycke. I figur 4 visas blanketten för att lämna fullmakt.  Man skickar in det man har 

skrivit till en handläggare på socialtjänsten. I dagsläget skickas ansökningar, meddelanden 

och liknande inte till socialtjänsten, detta då systemet inte har tagits i bruk än.  

 

Genomförande 

Alla experter fick till en början instruktioner (se Bilaga 1) som lästes upp av försöksledaren 

och fanns tillgängligt på ett A4 som låg bredvid datorn. Utvärderarna instruerades om hur de 

skulle genomföra utvärderingen, bland annat att det inte är ett användbarhetstest, utan att de 

ska leta efter potentiella användbarhetsproblem, alltså företeelser i systemet som bryter mot 

någon av heuristikerna. Nielsens tio heuristiker fanns också utskrivna på ett A4 som 

utvärderaren hade tillgängligt under hela utvärderingen. Innan utvärderingen genomfördes 

frågades deltagaren om denna hade genomfört något liknande en heuristisk utvärdering 

tidigare och om de hade tidigare kunskap om heuristikerna. Detta är inget som har 

dokumenterats, men alla deltagare hade viss kunskap om heuristikerna och metoden heuristisk 

utvärdering. Utvärderaren fick information om huvudsakliga användargrupper, och ombads 

fokusera på problem som kan uppstå för personer ur dessa grupper och samtidigt ha 

heuristikerna i åtanke.  Utvärderarna instruerades om att först börja med att undersöka 

systemets övergripande struktur, och sedan gå in på mer specifika element så som att göra en 

ansökan eller ändra uppgifter i systemet. Försöksledaren och observatören antecknade alla 

kommentarer och problem som utvärderaren hittade.   
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Utvärderaren gavs vissa restriktioner kring vad som är relevant att titta på. Dessa restriktioner 

gavs muntligen under utvärderingstillfället då det ansågs nödvändigt. En restriktion var att 

inte fokusera på innehållet på sidorna ”Hur mycket kostar det”, ”Kan jag få pengar” och ”hur 

gör jag” som nås från hem-fliken (Figur 1) eftersom innehållet i dessa sidor inte alls är färdigt. 

Eftersom innehållet ska göras om, enligt information från beställare, var kommentarer på den 

delen inte nödvändigt.  Den andra restriktionen som gavs till utvärderarna vid behov var att 

inte fokusera på innehållet i ansökningar och anmälningar eftersom detta enbart är ett exempel 

för hur det kan se ut i slutändan. Varje kommun får själv lägga in egen information i 

ansökningarna/anmälningarna. Utvärderarna fick dock fritt kommentera på hur 

ansökningsflödet såg ut och hur de är uppbyggda.  

Ingen problembedömning har utförts efter att resultatet av utvärderingarna sammanställts.  

Alla deltagare erbjöds en biobiljett som ersättning för deltagandet. 

Utrustning 

Utvärderingen gjordes i ett avskilt kontor på en laptop med 15 tums skärm och med inkopplad 

mus. Alla utvärderingar spelades in med filmkamera. Kameran filmade en extern skärm som 

var inkopplad för att duplicera allt som hände på den primära skärmen. Kameran hade 

inbyggd mikrofon. 

Analys av data 

Vid analysen av data är det tänkt att kommentarerna från utvärderarna ska kategoriseras in i 

kategorier som representerar vilka aspekter av systemet de har tittat på. Dessa kategorier ska 

vara tagna ur data, alltså en abstrahering av vad kommentarerna handlar om. Detta för att få 

svar på vilka olika typer av problem som utvärderarna lyfter. När en kategorisering av 

kommentarerna har tagits fram ska de individuella kommentarerna analyseras för att få fram 

hur utvärderarna uttrycker och förklarar problemen inom varje kategori. Fokus ska läggas på 

att få fram vilka delar av systemet som man kommenterar på, hur dessa kommentarer förs 

fram och om det finns skillnader mellan grupperna. Kommentarerna analyseras också för att 

få fram om de två grupperna lyfter olika slags användbarhetsproblem med fokus på 

allvarlighetsgrad, alltså hur allvarliga konsekvenser ett problem får för vissa användargrupper. 

Kommentarerna ska också analyseras med fokus på ur vilket perspektiv utvärderarna 

kommentar på användbarhetsproblem, alltså om man refererar till en viss användargrupp vars 

användning av systemet störs av det aktuella användbarhetsproblemet.  

Resultat 

Data som framkom under utvärderingar är listor med kommentarer från utvärderarna. Dessa 

kommentarer har sammanställts i tabeller som har delats in efter område, exempelvis 

kommentarer på ansökningarna, utseendet, de olika delarna på mina sidor och så vidare (se 

bilaga 2 och 3). Utifrån data har kategorier skapats som är abstraherade utifrån de mönster 

som har hittats i kommentarerna från utvärderarna, alltså ett namn på vad kommentarerna 

handlar om. I tabell 1 nedan redovisas de kategorier som har skapats och även en formulering 

för att visa vad kommentarer som har kategoriserats i den aktuella kategorin handlar om.  
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Tabell 1 

Listar alla kategorier som har skapats utifrån data och en förklaring till hur en kommentar ser ut för att 

kategoriseras inom den aktuella kategorin.  

Kategori Förklaring 

Formulering Kommentarer som rör formuleringar på sidan, det vill säga hur 

man har uttryckt sig eller vilka ordval som har använts.  

Funktionalitet Kommentarer som rör specifika funktionaliteter som redan finns 

på sidan, eller bör finnas. Med funktionalitet menas element på 

sidan som användaren kan interagera med för att få något att 

hända.  

Informationspresentation Kommentarer som rör information och hur denna presenteras/bör 

presenteras. 

Navigering Kommentarer som rör hur man navigerar på sidan, alltså hur man 

tar sig från en punkt till en annan.  

Teknisk uppbyggnad Kommentarer som rör hur sidan är kodad, det vill säga hur sidan 

beter sig vid användning. 

Informationsstruktur Kommentarer som rör hur informationen på sidan är 

uppbyggd/upplagd.  

  

Nedan listas ett exempel ur varje kategori för att ge mer insyn i hur kategoriseringen har gått 

till.  

Formulering: Vad betyder termer som LASS, LSS och BBIC i menyerna? System/real world 

missmatch 

Denna kommentar anmärker på att man har använt formuleringar som används inom 

socialtjänstdomänen, ej av användare. Därav kommentaren ”system/real world mismatch”. På 

grund av kommentarens tydliga inriktning mot vilka formuleringar man har använt i systemet 

har den kategoriserats i kategorin formulering.  

Funktionalitet: + och – i kalendern är en onödig funktion.  

Denna kommentar rör en funktion i systemet som av utvärderaren anses vara onödig, därför 

har kommentaren kategoriserats i kategorin funktionalitet.  

 Informationspresentation: Det är mycket svårt att hitta information om till exempel 

försörjningsstöd enligt riksnorm. 

I ansökningen för ekonomiskt bistånd får man välja om man ansöker om försörjningsstöd 

enligt riksnorm eller försörjningsstöd till livsföring i övrigt. Kommentaren rör information 

som inte presenteras i systemet. Hade kommentaren istället anmärkt på att man använder 

ordval så som ”försörjningsstöd enligt riksnorm” hade kommentaren kategoriserats i 

kategorin formulering, men eftersom kommentaren handlar om information som inte 

presenteras i systemet kategoriseras den i kategorin informationspresentation.  
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Navigering: Mycket konstigt med en scroll i scroll, blir jobbigt i de längre ansökningarna.  

Denna kommentar handlar om att man i systemet måste scrolla i ansökningsstegen, men när 

man scrollar utan att ha markerat den mindre rutan som är ansökningssteget så scrollar man i 

det större fönstret istället. Det uppstår en frustration att man måste markera den mindre rutan 

för att kunna få fram information som döljs längre ned i rutan. Detta anser jag ha att göra med 

hur man navigerar på sidan, man vill navigera till informationen som döljs i den mindre rutan 

och måste då scrolla. Detta har avgjort att kommentaren kategoriseras som navigering.  

Teknisk uppbyggnad: När man vill lägga till något i personlig information laddas sidan om 

och man hamnar i toppen på sidan, vilket gör att man tappar fokus på det man ville lägga till.  

Denna kommentar handlar om att sidan beter sig på ett sätt som gör att man tappar fokus på 

det man från början ville göra. Den handlar om hur sidan beter sig och är därför kategoriserad 

som teknisk uppbyggnad.  

Informationsstruktur: Tabeller i tabeller gör sidan svårtolkad. Exempelvis vid lägg till 

närstående.  

Denna kommentar handlar om att man har strukturerat informationen i flera tabeller, vilket 

utvärderaren anser gör sidan svårtolkad. Eftersom utvärderaren har kommenterat kring hur 

informationen är strukturerad har kommentaren kategoriserats som informationsstruktur. 

Hade kommentaren istället handlat om vilken slags information som presenteras i tabellerna 

hade kommentaren kategoriserats som informationspresentation.  

Det finns även de kommentarer som ligger i gränslandet mellan kategorier, dessa 

kommentarer har kategoriserats som båda kategorierna. Ett exempel på en sådan kommentar 

är ”Man kan inte använda framåt och bakåtknapparna som finns i browsern. Det ska man 

kunna”. Denna kommentar gäller problemet att man i vissa lägen inte kan använda bakåt-

knappen för att ta sig till föregående sida. Detta problem rör både navigeringen på sidan, men 

också hur sidan beter sig vid användning. Sidan är alltså inte byggd för att man ska kunna ta 

sig från sin nuvarande position till föregående sida med hjälp av bakåt-knappen i 

webbläsaren, sidan samverkar inte med webbläsaren. Därför har jag kategoriserat denna 

kommentar som navigering och teknisk uppbyggnad. Man kan tycka att denna kommentar ska 

kategoriseras som funktionalitet, men kategorin funktionalitet är begränsad till att innehålla 

kommentarer om själva webbsidans funktionalitet. Funktionaliteten som omnämns i denna 

kommentar är kopplad till webbläsaren, alltså inte webbsidans funktionalitet.  

Utvärderarnas fokus på olika aspekter 

För att svara på frågan om man kan identifiera skillnader i vilka slags problem utvärderarna 

lyfter så har alla kommentarer inom varje kategori sammanställts och en redovisning för hur 

många procent av kommentarerna som rör varje kategori har tagits fram. Resultatet 

presenteras i Tabell 2 nedan.   

Tabell 2. Jämförelse av procentuellt antal kommentarer inom varje kategori.  

Kategori N Användbarhetsexpert N  Utvecklare 
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Formulering 9 8,10 % 5  4,10% 

Funktionalitet 26 23,40 % 15  12,30% 

Informationspresentation 23 20,70 % 34  27,90 % 

Navigering 2 1,80% 9  7,40 % 

Teknisk uppbyggnad 14 12,60 % 26  21.30% 

Informationsstruktur 37 33,30% 33  27,0 % 

Total  111              100%                122  100% 

I tabell 2 visas hur många procent av kommentarerna har kategoriserats inom de olika 

kategorierna. I nedanstående figur (Figur 5) illustreras en jämförelse över resultatet från 

utvärderingarna med de olika grupperna. Figur 5 visas för att bättre illustrera hur kategorierna 

är fördelade mellan grupperna och baseras på data i tabell 2.  

 

Figur 5 illustrerar skillnaderna mellan användbarhetsexperter och utvecklare i vilka aspekter man tittar på. 

Det man kan se är att de båda grupperna har lyft problem i alla kategorier, dock är 

fördelningen av kommentarerna inom varje kategori inte helt jämt fördelad. Detta anser jag 

visar att den grupp som har det största antalet kommentarer inom en kategori har lagt mer 

fokus på detta slags problem i systemet.  Nedan beskrivs övergripande de problem som har 

lyfts inom varje kategori.  

I kategorin navigering är fördelningen av kommentarerna relativt ojämn mellan grupperna. 

Detta beror till stor del på att utvecklarna till stor del har fokuserat på att man inte kan 

använda sig av bakåt knappen i webbläsaren, ingen av användbarhetsexperterna har 

kommenterat kring detta. Utvecklarna har även kommenterat på att det ofta används ett flertal 

scrollbars på samma sida på webbsidan. Detta har de ansett vara en brist i navigeringen 
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eftersom det försvårar användandet. Användbarhetsexperterna har kommenterat på scrollbars 

men har inte fokuserat på detta på samma sätt som utvecklarna.  Utvecklarna har lyft detta 

som ett problem på fler ställen än vad användbarhetsexperterna har gjort.  

Användbarhetsexperternas kommentarer inom kategorin formulering rör främst uttryck som 

används på webbsidan, man använder bland annat menynamn så som LASS och LSS som är 

namn på lagar som bland annat ger medborgare rätt till personlig assisten. Man menar att man 

inte förstår namnet på menyn eftersom de flesta människor inte är insatta i Sveriges lagar och 

deras förkortade namn.  Annvändbarhetsexperterna framför att dessa namn inte speglar 

människors språkbruk i deras vardag.  Något som båda grupperna har kommenterat på är 

ordvalet ”mina insatser” vilket är tänkt att betyda insatser som medborgaren har blivit 

beviljad. Många av experterna i båda grupperna har kommenterat på att detta ordval låter som 

att medborgaren har gjort en insats, inte att socialtjänsten har beviljat en insats. Man 

ifrågasätter vem som har gjort insatsen. Utvecklarna har inte kommenterat kring ordval på 

menynamn så som LSS, BBIC och liknande. Den största skillnaden inom denna kategori är att 

användbarhetsexperterna i fler fall än utvecklare har gjort kopplingen att ordvalen inte stöttar 

människors vardagliga språkbruk, alltså en krock mellan systemet och den verkliga världen.  

Användbarhetsexperter lyfter många problem i kategorin funktionalitet. De har främst gett 

kommentarer om funktionaliteter som hade hjälpt slutanvändaren, exempelvis att användaren 

ska kunna spara en ansökan för att kunna återgå till den senare. Men man har också gett 

kommentarer kring funktionalitet på webbsidan som har ansetts onödig, dock i lägre grad. Att 

kunna välja prioritet i meddelandefunktionen är en funktion som av användbarhetsexperterna 

ansetts onödig. En utvecklare har gett kommentaren att det inte finns någon felkontroll vid 

skickande av meddelande, alltså en felkontroll som kontrollerar att man har skrivit in 

exempelvis mer än 3 tecken för att förhindra spam. En funktionalitet som inte skulle hjälpa 

användaren utan skulle hjälpa systemet att förhindra spam. Två av utvecklarna har också 

kommenterat på att man när en ansökan är skickad kan göra andra val, alltså byta sida och då 

får man aldrig någon bekräftelse på att ansökan är skickad. De vill alltså införa någon slags 

funktionalitet som gör att man inte kan byta vy förens man har fått en bekräftelse på att 

ansökan är skickad. Man vill ge användaren mindre valmöjligheter och man tror att många 

användare är i behov av en avbryt-knapp i ansökan. Användbarhetsexperterna är istället mer 

benägna att ge användaren en spara-knapp för att kunna spara ansökan till senare. De största 

skillnaderna som kan identifieras inom denna kategori är att användbarhetsexperterna till 

större del vill införa funktionalitet med fokus på att hjälpa slutanvändaren, medan utvecklarna 

gör detta i viss mån men har en tendens att vilja införa funktionalitet som hjälper systemet i 

sig.  

I kategorin teknisk uppbyggnad har utvecklarna lyft många problem, många som handlar om 

hur sidan är kodad. En utvecklare har kommenterat kring att sidan är uppbyggd av java script 

och html där man blandat de olika sätten att koda. Denna person menar att det är därför sidan 

är seg och instabil. Utvecklarna kommenterar också på att sidan laddas om när den egentligen, 

med vissa modifieringar, inte hade behövt ladda om sidan. Användbarhetsexperterna 

kommenterar kring den tekniska uppbyggnaden med hänvisning till utseendet till större grad 

än just med hänvisning till programmeringen. Exempelvis att systemet känns segt och 
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instabilt, ansökan blir ful då textstorleken görs större och att texten inte blir större överallt när 

storleken ändras.  

 

Kommentarer kring informationspresentation skiljer sig inte så mycket åt mellan grupperna, 

dock finns några skillnader i vilka slags problem man lyfter i denna kategori. Alla tre 

utvecklare och två utav användbarhetsexperterna hade hellre sett att ansökan är upplagd som 

en ”wizard” (en struktur där man trycker på en nästa-knapp för att komma till nästa steg) 

istället för den nuvarande presentationen.  Utvecklare pratar mycket om att informationen i 

systemet är felaktig eller presenteras på ett icke-optimalt sätt. Användbarhetsexperterna tar 

istället upp att information bör presenteras för användaren vid svåra termer och att 

information saknas vid delar i systemet som kan uppfattas som oklara för användaren. 

Utvecklarna pratar alltså mer om hur informationen som redan finns i systemet kan optimeras 

och användbarhetsexperterna om att information bör läggas till i systemet. Det finns dock ett 

stort överlapp mellan grupperna här, det finns alltså kommentarer från utvecklare som syftar 

till att lägga till mer information i systemet och kommentarer från användbarhetsexperter som 

syftar till att göra om information som redan finns i systemet, men det är ändå på denna punkt 

som grupperna skiljer sig mest åt inom kategorin informationspresentation.  

 Informationsstrukturen har också kommenterats relativt jämnt grupperna emellan. Båda 

grupperna har kommenterat kring att strukturen på sidan inte ser bra ut i vissa lägen, rena 

utseendekommentarer alltså. Grupperna har också kommenterat på att informationsstrukturen 

måste vara känd för användaren, användbarhetsexperterna har lyft detta som ett problem i 

meddelandefunktionen där man lägger till en mottagare på ett okonventionellt sätt. 

Utvecklarna anser att detta är ett problem i ansökningarna, men inte i meddelandefunktionen. 

Båda grupperna har också lyft problem kopplade till att viss information döljs i systemet på 

grund av strukturen. Detta då användaren i vissa fall exempelvis måste scrolla för att få fram 

denna information, men det finns ingen indikation på att mer information följer längre ned. 

Utvecklarna har kommenterat kring att det i vissa fall finns en för öppen struktur, att 

användaren måste styras mer. Användbarhetsexperterna har kommenterat på 

informationsstrukturen i menyuppdelningen, exempelvis att barn och unga ska ligga under 

menyn ”gäller annan” eftersom barn och unga inte kommer att ansöka om tjänster själva och 

att vissa menyalternativ bara innehåller ett val, en ineffektiv uppdelning då det hade vart 

bättre att lägga det enda valet som huvudalternativ istället.  Användbarhetsexperterna har 

också till viss del kommenterat att aktiviteter som görs i varandras kontext delas upp i 

systemet. Ett exempel på detta är att en fullmakt kan ges till annan person i ett specifikt 

ärende, då bör detta stöttas i systemet genom att fullmakten lämnas i samband med att man 

hanterar ärendet och inte i en frånskild funktion.  

Skillnader i användbarhetsproblem som tas upp 

En skillnad mellan utvärderargrupperna som har identifierats är hur man kommenterar kring 

allvarlighetsgraden i användbarhetsproblemet.  Med allvarlighetsgrad menas att många 

kommentarer handlar om hur man utför en uppgift för att uppnå ett mål effektivt och med 

tillfredställelse, men inte så många handlar om man kan uppnå målet överhuvudtaget. För 

vissa användargrupper kan ett problem göra att de inte alls kommer att uppnå målet de har 
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med användningen av sidan. Ett användbarhetsproblem som gör att användaren inte alls kan 

uppnå det önskade målet anses här vara mer allvarligt än ett användbarhetsproblem som gör 

användandet mindre effektivt och tillfredsställande. Kommentaren nedan, exempel 1, given av 

en utvecklare ges som exempel på kommentarer som förbiser vissa användargrupper. 

Exempel 1: ”Själva meddelandet presenteras nedanför listan med mail. Blir mycket 

scrollande om man har många meddelanden.” 

Denna kommentar syftar till att användandet av sidan blir mindre effektivt när upplägget gör 

att man måste scrolla förbi alla andra meddelanden för att komma till det öppnade 

meddelandet. Utvärderaren har dock inte kommenterat kring den aspekt av problemet som 

kan göra att en användare inte ser att meddelandet har öppnats och därmed inte kan uppnå det 

önskade målet. Man kan tolka det som att utvärderaren förväntar sig att användaren kommer 

att scrolla och då hitta det öppnade meddelandet, utvärderaren tar alltså inte i hänsyn att vissa 

användare inte kommer att förstå att meddelandet är öppnat och att de måste scrolla ned för 

att se meddelandet.  

I kommentaren nedan, exempel 2, given av en användbarhetsexpert har man tagit hänsyn till 

att vissa användargrupper inte alls kommer att klara den utsatta uppgiften. 

Exempel 2. 

 ”Om webläsare/dator dör kommer inget att sparas. Lägg in en funktion för detta (autospara 

eller spara). Vissa ansökningar är väldigt långa och människor med t.ex. 

koncentrationssvårigheter kanske inte kan genomföra en ansökning under samma session.”  

Exempel 2 syftar till att lyfta fram problem för vissa användargrupper, i detta fall användare 

med koncentrationssvårigheter. För dessa människor kan det bli problem med att 

överhuvudtaget kunna skicka in en komplett ansökan och därmed inte kunna uppnå det 

önskade målet.  

Man kan dock ha goda intentioner med sina kommentarer, med detta menas att problemet som 

har kommenterats kan ha en stor inverkan på användandet av sidan för alla eller mer specifika 

användargrupper. Man har dock inte gjort någon referens till dessa användargrupper. De allra 

flesta kommentarerna från både användbarhetsexperter och utvecklare gäller sådana slags 

kommentarer. Ett exempel är att alla utvecklare och vissa användbarhetsexperter har 

kommenterat på att sidan laddas om i vissa vyer av systemet då man har gjort ett val. Man 

menar att sidan inte behöver laddas om, att den istället borde vara interaktiv och att när sidan 

måste laddas om så ska man ha kvar fokus på den del där man har gjort sitt val. Varför sidan 

inte ska laddas om och varför fokus ska stanna kvar på det aktuella valet är det ingen som har 

specificerat. En anledning till varför sidan inte ska laddas om kan exempelvis vara att vissa 

äldre användare kan ha problem med arbetsminnet och bli förvirrade när sidan försvinner och 

laddas om. Det kan också vara ett problem för användare med relativt låg datorvana som inte 

har en mental modell över hur webbsidor fungerar, det hade blivit lättare för dem om man får 

direkt feedback efter att man gjort ett val så att man kan koppla ihop exempelvis 

knapptryckningen med att ett fält fälls ut. Trots att användbarhetsproblem alltså kan vara av 
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stor vikt och mycket allvarligt för vissa användargrupper har ingen av utvärderarna nämnt 

detta.  

Utvärderarnas perspektivtagande 

En tendens som har hittas i resultaten av utvärderingarna är att gruppen 

användbarhetsexperter till större grad refererar till användarna och mer specifika användare i 

sina kommentarer kring användbarhetsproblem, speciellt till användargrupper med vissa 

hinder i sin vardag. Man refererar till hur användbarhetsproblemet kan påverka olika 

användare. Utvecklarna gör inte detta till samma utsträckning. Användbarhetsexperterna kan 

till större del ta användarens perspektiv och hitta användbarhetsproblem som är specifikt 

relaterade till dessa.  Nedan följer några exempel som jag anser vara representativa för att visa 

upp jämförelser och skillnader. 

Jämförelse 1. 

Användbarhetsexpert 

Mina insatser:  Det låter som att jag ska utföra en insats, men det är socialtjänsten. Det talas 

ur socialtjänstens perspektiv. Miss-match mellan system och real world igen (språkmässigt). 

Användaren kommer troligen inte känna sig som en kund. (Köpa socialbidrag?) 

Utvecklare 

Mina insatser antyder att användaren har gjort en insats, ej att man har fått något så som det 

är tänkt. 

I denna jämförelse har jag tagit ut kommentarer angående formuleringen ”mina insatser”. 

Man kan se en skillnad mellan kommentarerna i hur man talar om användaren. 

Användbarhetsexperten menar att användaren inte kommer att känna sig som en kund, att 

man ska köpa socialbidrag och det som är fel med formuleringen är att namnet på funktionen 

inte är formulerad utifrån användarens perspektiv. Utvecklaren menar att formuleringen är 

felaktig på grund av att användaren inte har gjort en insats, utan användaren har fått något. 

Namnet speglar inte vad funktionen gör i systemet. Skillnaden är att användbarhetsexperten 

förklarar vad problemet är utifrån användarens perspektiv, användbarhetsexperten förklarar 

mer ingående vad som har gått fel utifrån hur en användare uppfattar problemet. Utvecklaren 

tar mer systemets perspektiv, i den mån att denna person förstår hur funktionen är tänkt att 

fungera i systemet, men namnet tyder på något annat.  

Jämförelse 2.  

Användbarhetsexpert  

En nästa och föregående struktur är lättare att förstå för de med liten datorvana, bar-

metaforen är okänd.  

Utvecklare 

Ansökan borde vara en wizard så att folk känner igen sig. Folk med viss datorvana föredrar 

troligen det. I en wizard vet du när du är klar, här klickar du runt och vet inte om du fyllt i 

rätt förrän du skickar din ansökan. 
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Jämförelse 2 visar hur de olika grupperna motiverar användbarhetsproblem i 

ansökningsflödet. Användbarhetsexpert motiverar att ansökan bör vara upplagd som en 

wizard på grund av att denna metafor troligtvis är bättre igenkänd av användare med låg 

datorvana än ”bar-metaforen”.  Utvecklaren motiverar problemet med att i en wizard så vet 

man när man är helt färdig och att fler människor känner igen detta upplägg och att folk med 

en viss datorvana föredrar det.  Skillnaden är att användbarhetsexperten motiverar 

användbarhetsproblemet ur användarna med låg datorvanas perspektiv. Utvecklaren vill 

anpassa systemet för en grupp som sedan tidigare har en god datorvana.   

Jämförelse 3. 

Användbarhetsexpert  

Kontrasterna är inte så bra då det är mycket som har en ljust grå färg. Detta kommer 

innebära problem för äldre, synskadade och för personer med sämre datorskärmar. 

Utvecklare 

Inputfält är otydliga och har dålig kontrast. Kan vara svåra att se för synskadade 

I jämförelse 3 jämförs kommentarer som har anmärkt på problem för specifika 

användargrupper. Här har båda grupperna av utvärderare refererat till användargrupper på ett 

tydligt sätt. Skillnaden man kan hitta är att användbarhetsexperten mer specifikt förklarar vad 

som ger en dålig kontrast. Utvecklaren däremot specificerar vilket element på sidan som har 

dålig kontrast. Användbarhetsexperten tar fler användares perspektiv i sin kommentar än 

utvecklaren, den dåliga kontrasten ses alltså som ett potentiellt problem för fler 

användargrupper från användbarhetsexpertens sida.   

Sammanfattningsvis visar användbarhetsexperterna upp en större förmåga att ta ett perspektiv 

som inte ligger dem nära, så som att man refererar till funktionshindrade och användare med 

låg datorvana. Utvecklarna visar en tendens att främst ta ett systemperspektiv eller ett 

perspektiv som de kan relatera till dem själva. Exempelvis att de refererar till användare med 

god datorvana.   

En annan upptäckt som har gjorts är att användbarhetsexperterna, alla studenter på det 

kognitionsvetenskapliga programmet, refererar till människor kognitiva förmågor, 

exempelvis: 

 ”Hjälp mig med: Det framgår inte vilken ansökning jag är inne på för tillfället vilket kan 

innebära problem för människor med till exempel dåligt korttidsminne”. 

Man refererar alltså inte till en specifik befintlig användargrupp, man drar istället nytta av 

tidigare kunskap man har på grund av sin bakgrund.   

Utvecklarna gör samma sak, de drar nytta av sina kunskaper genom att kommentera kring 

systemets uppbyggnad. Exempelvis: 

 ”Systemet är för dåligt optimerat, det tar för lång tid. Troligtvis på grund av blandningen av 

HTML och Java i koden”.  
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Här refererar man inte till en specifik heuristik eller användargrupp, utan man använder sin 

tidigare kunskap för att anmärka på ett tänkbart användbarhetsproblem.  

Diskussion 

Frågan som denna studie ska besvara är om man kan identifiera skillnader i vilka olika typer 

av problem som lyfts av utvärderarna, hur man pratar om de olika problemen som lyfts, kan 

man identifiera skillnader i vilka slags användbarhetsproblem som hittas av 

användbarhetsexperter och utvecklare och kan skillnader hittas i vilket perspektiv 

användbarhetsexperter och utvecklare tar i utvärderingarna. Det framkom att de olika 

grupperna tenderar att fokusera på olika aspekter av systemet, de tenderar också att 

kommentera på användbarhetsproblem av olika allvarlighetsgrad och de till en viss 

utsträckning tar olika perspektiv då de utvärderar systemet.  

Metoddiskussion 

Resultatet från en heuristisk utvärdering ska enligt Nielsen och Mack (1994) vara en lista med 

användbarhetsproblem med referens till de heuristiker eller användbarhetsprinciper som inte 

följts enligt utvärderaren. Detta är något jag har modifierat i metoden eftersom jag är ute efter 

att samla in kvalitativ data och vill därför inte styra utvärderarna allt för mycket. Jag ville 

också få med problem som utvärderaren utifrån egen erfarenhet tror kan bli 

användbarhetsproblem och som utvärderaren tolkar som problem för en specifik 

användargrupp. Detta besluts togs också på grunden att utvärderaren ska kunna utnyttja sina 

speciella kunskaper i den expertgrupp man tillhör. Om en utvecklare exempelvis upptäcker ett 

problem i hur sidan är programmerad ska denna person givetvis fritt få uttrycka sin åsikt, både 

på grund av att detta kan vara av vikt för att utveckla systemet till det bättre, men också för att 

se skillnader i vad utvärderarna väljer att kommentera kring och hur de kommenterar. Jeffries 

et al (1997) har utformat liknande instruktioner, alltså att utvärderaren är fri att kommentera 

på vilket slags problem som helst utan att ha hittat problemet genom den heuristiska metoden, 

jag har alltså valt att till större del följa deras linje istället för att utforma instruktionerna till 

utvärderarna att de måste ha en referens till en heuristik.  

De skrivna instruktionerna som gavs till utvärderaren innehöll frasen att du är här som 

användbarhetsexpert eller domänexpert, muntligen informerades utvecklarna att de deltar som 

utvecklare. Detta kan ha påverkat resultatet, en utvecklare skulle i princip kunna tänka att 

denne deltar i utvärderingen för att kommentera kring utvecklingsspecifika företeelser. I 

instruktionerna som följer specificeras dock att syftet med utvärderingen är att hitta 

potentiella användbarhetsproblem.  

Normalt sett i en heuristisk utvärdering så görs en problembedömning där utvärderarna får 

betygsätta problemen som har hittats. Som tidigare nämnts är huvudsyftet med att genomföra 

en problembedömning är att hitta de problem som utvärderarna anser vara av störst vikt och 

som man ska åtgärda i förstahand. Eftersom syftet med denna studie är att undersöka 

eventuella kvalitativa skillnader i resultatet mellan utvärderargrupperna så har en 

problembedömning inte genomförts eftersom jag anser att en problembedömning främst 

resulterar i kvantitativa data som inte är relevanta för just denna studie.   
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Restriktionerna som gavs till utvärderarna tror jag inte har påverkat resultatet nämnvärt.  

Reaktionen hos utvärderarna var till stor del förståelse för restriktionerna, och de gav inga 

ytterligare kommentarer kring delen som restriktionen gällde.  Vissa utvärderare fortsatte 

dock kommentera kring delarna som restriktionerna gällde, detta gällde främst kommentarer 

kring innehållet i ansökningarna. I dessa fall gavs inga ytterligare påminnelser av 

restriktionerna eftersom kommentarer kring dessa delar inte skadar, de ger ingenting dock.  

Det hade vart eftersträvansvärt att involvera en domänexpert i denna studie för att ytterligare 

kunna ge en dimension till den kvalitativa skillnaden mellan olika utvärderare, men tyvärr har 

inte detta varit möjligt på grund av svårigheter att rekrytera dessa utvärderare.  Jag tror att 

ytterligare skillnader skulle kunna utrönas om domänexperter också hade utvärderat systemet. 

Detta är något som jag anser skulle kunna vara en intressant fråga i framtida forskning.  

Angående valet att kalla studenter för experter är baserat på enkelhet och konvention inom 

området. Studenterna hade erfarenhet av användbarhetsorienterad design men ingen 

arbetslivserfarenhet inom området, enbart erfarenhet från universitetsstudier. Jag har inte tagit 

ställning till frågan om dessa studenter är experter inom området, utan fokuserat på att dessa 

studenter har viss erfarenhet av användbarhet och har därför en annan bakgrund än 

utvecklarna och därför kan dessa två grupper jämföras.  

I instruktionerna finns information om användargrupper och användarscenarion.  Jag gjorde 

bedömningen att det inte är helt självklart för alla vilka slags människor som kommer i 

kontakt med socialtjänsten och vilka ärenden som socialtjänsten kan hjälpa till med. För att 

utvärderaren ska kunna utföra en bra utvärdering anser jag att dessa måste ha viss utbildning i 

hur systemet fungerar och en god bakgrund till hur det är tänkt att användas.  En störvariabel 

kan dock vara att de grupper som presenterades för utvärderarna var många till antalet och en 

utvärderare kan ha svårt att ta till sig alla användargrupper. Det mönster jag kunde se var att 

en utvärderare ofta fokuserade på en eller två användargrupper. Främst de grupperna med en 

specifik egenskap, exempelvis invandrare med språksvårigheter, äldre med låg datorvana och 

funktionshindrade med koncentrationsvårigheter eller motoriksvårigheter. Vid skapandet av 

instruktionerna stod jag inför valet att korta ned användargrupperna och låta utvärderaren 

fokusera på ungefär tre grupper istället för att ta med alla användargrupper. Jag valde att 

informera om alla användargrupper av anledningen att utvärderaren då får en bättre bakgrund 

till hur systemet ska fungera när det släpps och hur många grupper systemet ska rikta sig mot. 

Hade jag valt att enbart informera om två eller tre grupper skulle jag gett utvärderaren 

felaktiga grunder att utvärdera ifrån, man kan ändå ifrågasätta om tillräckliga 

kunskapsresurser om kontexten har givits till utvärderaren.  Hade det funnits mer tid och 

resurser hade utvärderaren kunnat sätta sig in i hela systemet på ett bättre sätt och troligtvis 

också kunnat utföra utvärderingen med mer förståelse. Jag anser dock inte att det är ett 

problem att en utvärderare tog till sig och satte sig in i rollen för en eller två användargrupper 

eftersom olika utvärderare tog sig an olika grupper. Detta har också vart till hjälp för att 

besvara studiens frågeställning angående om man kan identifiera skillnader i vilket perspektiv 

utvärderaren tar. 
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Kategorisering som gjordes har en brist i att det bara var jag som kategoriserade 

kommentarerna med full vetskap om vilken grupp som kategoriserades. Detta kan vara en 

störvariabel i sådan form att mina tidigare erfarenheter och förutfattade meningar kan ha 

spelat in vid kategoriseringen. Jag försökte undvika detta till största grad genom att utforma så 

specifika förklaringar till kategorierna som möjligt, så att tolkningsutrymmet skulle bli 

mindre. Dock fanns fortfarande ett visst tolkningsutrymme kvar där mina förutfattade 

meningar kan ha spelat in. Det hade vart bättre, alltså mindre risk för missvisande resultat, att 

kategorisera kommentarerna utan vetskap om vilken grupp som lagt kommentarerna.  

Resultatdiskussion 

Som tidigare har tagits upp kan instruktionerna som gavs till utvärderarna ha påverkat 

resultatet. Gruppen utvecklare har en stor andel kommentarer som rör teknisk uppbyggnad.  

Man kan tänka sig att om utvecklarna tolkar det som att de ska hitta användbarhetsproblem 

kopplade till utvecklingsspecifika detaljer så skulle denna stapel vara högre än de andra. 

Utvecklarna har dock främst kommenterat kring informationspresentation. Anledningen till 

att utvecklarna har kommenterat mer kring den tekniska uppbyggnaden kan också vara att de 

har en bakgrund i systemutveckling och därmed bär med sig kunskap om detta och 

kommenterar på saker som ligger närmast dem i deras natur.  

Resultatet var tänkt att vara en lista med användbarhetsproblem med referenser till heuristiker, 

eller användargrupper. Till viss del har utvärderarna refererat till heuristiker samt 

användargrupper, men många kommentarer har ingen referens till en heuristik. Ett exempel är 

kommentarer så som ”+ och – i kalendern är onödiga funktioner” och ”Hjälp borde finnas i 

mikrorutor lite här och var”. Dessa kommentarer är inte refererade direkt till en heuristik av 

utvärderaren, men den första kan kopplas till heuristiken om estetisk och minimalistisk design 

och den andra till heuristiken om hjälp och dokumentation.  Med detta sagt är resultatet 

fortfarande användbart för beställare, trots att utvärderaren inte själv har refererat till specifika 

heuristiker.  En nackdel med att låta utvärderarna kommentera helt fritt är att de ofta inte har 

gett en förklaring till varför problemet de har kommenterat på är ett problem. Hade 

instruktionerna istället utformats som så att de måste koppla sin kommentar till heuristikerna 

eller annan vedertagen användbarhetsprincip hade resultatet troligen haft mer trovärdighet för 

beställare. Detta då om en förändring ska genomföras i systemet så är det bättre om man kan 

basera denna förändring på att det bryter mot en vedertagen användbarhetsprincip, så som en 

heuristik.  

Ett alternativ till analys och sammanställning av data är att gruppera kommentarerna i 

heuristikerna istället för att kategorisera dem. Detta hade visat vilka heuristiker de olika 

grupperna fokuserar på. Anledningen till att jag valde att inte utföra sammanställningen på 

detta sätt är att jag vill hitta mer grundläggande skillnader, få fram vad egentligen 

kommentarerna handlar om och vilka aspekter av ett system som de olika grupperna fokuserar 

på. Jag anser att en kategorisering (där kategorierna är skapade utifrån data) får fram detta på 

ett bättre sätt.  

Angående hur utvärderarna refererade sina kommentarer och funna användbarhetsproblem till 

specifika användargrupper har jag tidigare nämnt att inte speciellt många kommentarer riktas 
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mot specifika grupper. Däremot kan man se att många användbarhetsproblem som har funnits 

är problem för vissa grupper, många av utvärderarna har exempelvis kommenterat på att 

texten inte förstoras på alla ställen (exempelvis menyn, länkar och i kalendern) när man 

förstorar texten. Detta är inte ett problem för användare med normal syn, utan blir ett problem 

för människor med dålig syn eller sämre finmotorik (när man ska klicka på länkar och 

liknande). Så trots att det är mycket få kommentarer som är specifikt refererade till en 

användargrupp så är många kommentarer implicit refererade till en användargrupp eftersom 

användbarhetsproblemet som har kommenterats på är ett problem för en specifik grupp.  

Resultatet som har presenterats angående vilka aspekter av systemet som de två 

utvärderargrupperna fokuserar på kan man se en skillnad. Detta anser jag bero på gruppernas 

olika bakgrund, man anser att olika saker är viktiga för användbarhet. Utvecklarna visar en 

tendens att tycka att det är viktigare att systemet flyter på smidigt, bland annat genom många 

kommentarer kring att sidan laddas om när man har gjort ett val. Användbarhetsexperterna 

fokuserar mer på funktionalitet, funktioner som enligt utvärderarna hade gjort användningen 

lättare.  

Jag anser även att de kvalitativa skillnaderna i vilket perspektiv man tar och vilka slags 

problem som utvärderarna fokuserar på har att göra med utvärderarens bakgrund. Det skulle 

kunna vara så att användbarhetsexperter helt enkelt har mer erfarenhet av att se på ett system 

ur flera perspektiv för att kunna anpassa systemet mot slutanvändarna.  Allvarlighetsgraden i 

problemen tror jag har ett samband med att man kan ta olika användares perspektiv. Om man 

inser att vissa användare kommer ha vissa svårigheter så kan man dra slutsatsen att målet med 

användandet inte alls kommer att uppnås, har man däremot liten kunskap om slutanvändaren 

så kan man ta för givet att användaren kommer att agera som man själv skulle ha gjort i den 

situationen och på så sätt dra slutsatsen att användaren kommer att klara av uppgiften.   

I systemet som har utvärderats har man, som tidigare nämnts, ett antal användargrupper vars 

användande skiljer sig från en normal internetanvändares användande. När man utformar ett 

liknande system som detta är det kanske dessa människor man främst bör fokusera på. Detta 

eftersom när man gör ett system som ska kunna användas av så pass många olika grupper så 

måste man bygga systemet på en nivå som passar dem som kan tänkas ha mest svårigheter 

med användningen. Om systemet exempelvis har stora knappar för att människor med vissa 

finmotoriksvårigheter ska kunna använda det, så kommer detta inte att försvåra användandet 

för en person som inte har några motoriska svårigheter.   

Teoridiskussion 

Levi & Conrad (1996) har som tidigare nämnts funnit skillnader i vilka problem som de olika 

utvärderargrupperna har fokuserat på, bland annat att användbarhetsexperterna i större grad 

kommenterade kring problem rörande konsekvent informationspresentation och utvecklarna 

kommenterade i större grad kring problem rörande progressiv nivå av detaljer (att organisera 

information hierarkiskt, att inte ge användaren för mycket detaljinformation i ett första steg).  

Dessa resultat har inte funnits i denna studie, att säga att resultatet skiljer sig kan jag dock inte 

göra eftersom analys av data inte har genomförts på samma sätt. Detta då Levi & Conrad i sin 

studie har sett en skillnad i att användbarhetsexperterna har fler kommentarer med referens till 
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heuristiken kring konsekvent informationspresentation och att utvecklarna har fler antal 

kommentarer kring heuristiken om progressiv nivå av detaljer.  

Nielsen och Virzi har som tidigare nämnts skrivit att även icke-experter ska kunna utföra en 

heuristisk utvärdering, man behöver alltså inte vara användbarhetsexpert för att utföra 

utvärderingen med gott resultat. Frågan är om jag kan dra en slutsats om det blir en skillnad i 

resultatet för en heuristisk utvärdering beroende på vem som har utvärderat systemet om 

själva utvärderingen inte till punkt och pricka följt Nielsens hårda riktlinjer där varje 

kommentar om ett användbarhetsproblem ska refereras till en heuristik. I utvärderingen som 

har utförts i denna studie har utvärderarna fritt fått kommenterat kring de 

användbarhetsproblem som de finner. Jag har inte ställt krav på att kommentarerna ska 

referera till en heuristik, enbart informerat om heuristikerna och att de ska ha dessa i åtanke.  

Dock har jag fokuserat på andra delar än hur man refererar till heuristikerna, därför anser jag 

att jag kan dra en slutsats kring de frågeställningar jag har, men inte generalisera resultaten till 

att gälla för utvärderare i en heuristisk utvärdering upplagd på ett striktare sätt. Det hade vart 

en mycket intressant vidareutveckling av studien att åter göra en liknande studie, fast där man 

utför utvärderingen på ett striktare sätt för att se om de skillnader som har påvisats i denna 

studie även kan återfinnas i en striktare miljö.  

Nielsen (1994) och Virzi (1997) menar att man i en heuristisk utvärdering kan låta en icke-

expert agera utvärderare. Nielsen (1994) menar dock att resultatet blir bättre om en 

användbarhetsexpert utvärderar systemet. Jag tar inte ställning till om resultatet från 

utvärderingarna från användbarhetsexperterna är bättre eller inte, men denna studie har 

påvisat att det finns en skillnad, vilket styrker Nielsens uttalande om att resultatet blir bättre, 

eftersom han då menar att det finns en skillnad.  Virzi (1997) menar att metodens upplägg är 

skapat för att kunna låta vem som helst vara utvärderare, att det inte ska spela någon roll. 

Denna studie har visat att det spelar roll, detta då det har påvisats kvalitativa skillnader i 

resultatet av utvärderingen. Jag tror att det är viktigt att inte bara titta på kvantitativa 

skillnader så som vilken grupp har gett flest kommentarer, eller vilken grupp hittar problem 

som får en hög siffra i problembedömningen. Jag hoppas att denna uppsats i smått har bidragit 

till att visa att det finns kvalitativa skillnader mellan grupperna som är intressanta att utforska 

ytterligare.  

Slutsats 

Syftet med denna studie var att jämföra olika grupper av utvärderares resultat från en 

heuristisk utvärdering för att undersöka om det finns kvalitativa skillnader i de förväntade 

användbarhetsproblem som har lyfts av respektive grupp. Efter att ha analyserat de 

kommentarer kring förväntade användbarhetsproblem givna av de två grupperna av 

utvärderare har slutsatsen dragits att det finns vissa kvalitativa skillnader mellan grupperna. 

Dessa skillnader ligger främst i att utvecklare och användbarhetsexperter har en tendens att 

fokusera på olika typer av problem i systemet som har använts för utvärderingen. De olika 

grupperna lyfter också problem med olika allvarlighetsgrad där användbarhetsexperterna 

lyfter problem som kan medföra allvarligare konsekvenser vid användandet. Utvecklarna har 
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också en tendens att till större grad än användbarhetsexperterna ta ett systemperspektiv istället 

för ett användarperspektiv, och vice versa för användbarhetsexperterna.  

Man bör alltså innan man väljer utvärderare till en utvärdering fundera över vilket slags 

system det är som ska utvärderas och vilka som ska använda det. Eftersom 

användbarhetsexperter har visat sig ha en tendens att till större grad kunna ta olika användares 

perspektiv kan en användbarhetsexpert vara bättre att anlita då det rör sig om ett system där 

användbarhet är essentiell för användaren eller då man exempelvis har en utsatt grupp som 

har specifika behov för att klara av att använda ett system.  
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Bilaga 1: Instruktioner till utvärderare 

Heuristisk utvärdering 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta när som helst. Deltagandet är också 

helt anonymt. Kom ihåg att detta inte är ett användbarhetstest, utan du deltar som en expert 

(användbarhetsexpert eller domänexpert) därför uppmuntras diskussion och reflektion under hela 

utvärderingen. Utvärderingsledaren hjälper dig att notera användbarhetsproblem. Försök att under 

utvärderingen ha heuristikerna och användargrupperna i minnet.  

Syfte 

Syftet med utvärderingen är att du ska hitta potentiella användbarhetsproblem genom att använda de 

tio heuristikerna och givetvis din egen erfarenhet av användbarhetsproblem. 

Heuristikerna är utformade av Jakob Nielsen i syfte att utvärdera ett användargränssnitt och förutsäga 

användbarhetsproblem. Heuristikerna finns på separat blad.  

Systemet är skapat för att medborgare ska kunna nå socialtjänsten och ansöka om hjälp eller liknande 

och göra anmälningar. Systemet ska upplevas som öppet, tryggt, säkert, välkomnande, mänskligt (ej 

för tekniskt). 

Inloggningsuppgifter 

Du ska logga in med e-legitimation, använd Nina Gregers BankId för att logga in, lösenordet är: 

123456qwerty 

Användare 

Systemet ska kunna användas av alla, men de användargrupper som främst kan tänkas använda sidan 

är:  

- Personer med funktionshinder 

- Vuxna som vill ansöka om adoption 

- Vuxna som vill söka stöd åt sina barn eller anhörigas barn 

- Anhöriga till äldre personer i behov av stöd 

- Äldre människor 

- Vuxna i behov av ekonomiskt stöd(Nyanlända flyktingar, ensamstående med barn, ungdomar) 

 

 

 



 

 
 

Mer om användarna 

Invandrare/flykting: Språksvårigheter, ingen eller lite insyn i den svenska samhällsstrukturen, har 

datorvana eller duktig med datorer, relativt ”nyinvandrad” och behöver ekonomiskt stöd på grund av 

detta. Kan tänkas söka introduktionsersättning. Flykting.  

Ungdom:Arbetslös ungdom, är troligtvis mellan 18- 29 år. Kan komma att använda tjänsten 1 gång 

per månad.  Kan också vara långtids bidragstagare.  

Ensamstående med barn: Arbetslös ensamstående förälder, långtidsbidragstagare, använder tjänsten 

1 gång per månad.  

Person med funktionshinder: Lättare handikapp, vill ansöka om personlig assistent, god datorvana 

eventuella svårigheter med social kontakt. Kan ha vissa lättare psykiska problem, såsom 

koncentrationssvårigheter. 

Vuxen som vill ansöka om adoptionsmedgivande: God insyn i den svenska samhällsstrukturen, 

beredd att söka information, vill ansöka om medgivande för adoption, mellan 30-40 år, tryggt arbete 

med fast inkomst. Gift.  

Vuxen som vill söka stöd åt barn: Vill göra en anmälan om problem i en familj. Är släkt med den 

berörda familjen eller känner dem på något sätt (faster, granne eller liknande), det vill säga har insyn, 

och lever själv i en trygg tillvaro. Skulle även kunna vara en kurator, sjuksköterska eller arbeta inom 

skola eller barnomsorg. Minst grundläggande datorvana annars hade detta systemet som alternativ inte 

används. Känner oro och vill därför göra en anmälan.  

Vuxen med en förälder som är i behov av stöd eller vård: Mellan 45-55 år gammal. God insyn i 

samhällsstrukturen – vet att det finns möjlighet för stöd.  Grundläggande datorvana – internetvana. 

Äldre: Äldre människa som vill ansöka om diverse hjälp, ex färdtjänst, hemtjänst, korttidsboende och 

liknande. Har relativt låg datorvana. Det kan exempelvis vara en människa som har vissa fysiska 

funktionshinder men som inte lider av några mentala nedsättningar.  

Utförande 

1. Undersök systemets ”flow”, övergripande struktur. 

2. Undersök specifika dialogmoment, undersök funktioner på en mer detaljerad nivå. 

3. Skriv parallellt upp alla användbarhetsproblem eller gå igenom listan med heuristikerna i 

efterhand och sök efter element i systemet som bryter mot dessa regler. Dels de som inte går 

ihop med heuristikerna, men även sådana som ni själva anser vara användbarhetsproblem 

utifrån egen erfarenhet eller liknande.     

  



 

 
 

Bilaga 2: Sammanställning av data användbarhetsexperter 

Menyindelning och namngivning 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Under mina sidor finns 

menyer med bara ett 

item i, bör vara 

huvudmenytexten 

istället.  

Informationsstruktur 

Mina insatser:  Det låter som att jag 

ska utföra en insats, men det är 

socialtjänsten. Det talas ur 

socialtjänstens perspektiv. Miss-

match mellan system och real world 

igen (språkmässigt). Användaren 

kommer troligen inte känna sig som 

en kund. (Köpa socialbidrag?) 

Formulering 

Mina insatser: Finns bara en 

undermeny, varför då inte lägga 

undermenyn som huvudmeny?  

Informationsstruktur 

Hur vet användaren att 

man ska ansöka om LSS 

eller LASS? Ingen 

förklaring.  

Formulering 

Konstig formulering gällande barn 

och ungdom, man är såklart barn 

eller ungdom. 

Formulering 

Mina insatser? Det är ju 

socialtjänstens insatser. Helt 

obegripligt. Mina insatser borde 

döpas om. 

Formulering 

Praktiskt att sidan inte 

laddas om vid 

expandering av 

menyerna, vilket är bra 

vid modem eller äldre 

datorer.  

Teknisk uppbyggnad 

Barn och ungdom borde även ligga 

under gäller annan i och med att 

barnet eller ungdomen aldrig 

kommer ansöka på egen hand. 

Informationsstruktur 

 

Samtycken: Ikonen är konstig, 

skulle kunna vara en handskakning 

istället. Det känns som att rubriken 

är vald efter den byråkratiska 

processen och inte utefter 

användarens roll. (Har jag 

samtyckt? Har socialtjänsten 

samtyckt?) 

Informationspresentation 

/Formulering 

 

Smart menyindelning 

under hjälp mig med.  

Informationsstruktur 

Vad betyder termer som LASS, LSS 

och BBIC i menyerna? System/real 

world missmatch 

Formulering 

Blanketter: Motsvarar inte 

förväntningarna. Förväntar sig ett 

arkiv med utskriftsbara blanketter. 

Omdöme och samtycken borde 

ligga under mina sidor. Ta bort 

hela fliken och lägg in under mina 

sidor. 

Informationsstruktur 



 

 
 

Uppdelningen i 

menyerna gillas.  

Informationsstruktur 

Vad kostar det? – > Vad betyder 

termerna? Mer information.  

Informationspresentation 

Gäller mig/Gäller annan: Gäller 

barn och unga borde ligga under 

gäller annan. Eventuellt kan man 

göra om kategoriseringen, t ex lägg 

in ”mig och ”annan” under 

respektive roll. 

Informationsstruktur 

Konstigt att menyerna 

expanderas men fokus 

flyttas inte dit. Ser då 

inte menyerna.  

Teknisk uppbyggnad 

Varför två hem-knappar bredvid 

varandra på startsidan? Däremot 

saknas en hem-ikon under mina 

sidor.  

Funktionalitet 

 

 

Ansökningar/anmälan under Hjälp mig med 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Det finns ingen spara-knapp 

under varje steg i ansökan.  

Funktionalitet 

Hjälp mig med: Det framgår 

inte vilken ansökning jag är 

inne på för tillfället vilket kan 

innebära problem för människor 

med till exempel dåligt 

korttidsminne. 

Informationspresentation 

 

Det är mycket svårt att hitta 

information om till exempel 

försörjningsstöd enligt 

riksnorm. 

Informationspresentation 

En nästa-knapp hade vart bra i 

ansökan, då kan användaren 

välja själv om man vill använda 

nästa-knappen (som en wizard) 

eller barsen.  

Informationsstruktur 

 

Det vore bra om systemet kunde 

komma ihåg sådant jag tidigare 

fyllt i en ansökan.  

Funktionalitet 

Man behöver bygga in 

möjligheten för datumväljare i 

ansökningen. Detta hjälper till 

att preventa errors. (error 

prevention) 

Funktionalitet 

Mycket konstigt med en scroll i 

scroll, blir jobbigt i de längre 

ansökningarna.  

Navigering 

Oro för vuxen: Man kan inte 

ändra ID-typ när man gjort sitt 

val.  

Funktionalitet 

Gör ansökningar konsekventa: 

man skriver i fält som bör ligga 

med samma justering överallt 

oavsett vilket steg man är på i 

ansökningen. 

Informationsstruktur 

Ingen indikation att vissa saker i 

ansökan är viktigare än andra. 

Informationspresentation 

Skicka-knappen ser oklickbar 

ut, som om den vore som en grå 

dimma. 

Informationsstruktur 

Dumt att man kommer tillbaka 

till samma sida efter att man 

skickat in en ansökan. Ta även 

bort skicka-knappen när man 

går igenom en ansökan 

eftersom man ändå inte kan 

skicka in ansökningen igen.  

Informationspresentation 

Ansökan är inkonsekvent 

indelad, vissa steg är väldigt 

långa andra mycket korta.  

Ingen OK-knapp vid bekräftelse 

om att en ansökan skickats och 

mottagits. 

Om webläsare/dator dör 

kommer inget sparas. Lägg in 

en funktion för detta. (autospara 



 

 
 

Informationsstruktur Funktionalitet  eller spara, helst båda). Vissa 

ansökningar är väldigt långa 

och människor med t ex 

koncentrationssvårigheter 

kanske inte kan genomföra en 

ansökning under samma 

session.  

Funktionalitet 

Det finns ingen hjälptext eller 

något stöd i ansökan.  

Informationspresentation 

 

Mer information behövs i 

ansökningarna!  

Informationspresentation 

 

En nästa och föregående 

struktur är lättare att förstå för 

de med liten datorvana, bar-

metaforen är okänd.  

Informationsstruktur 

Ansökningarna: Det är 

oeffektivt att ha en struktur med 

nedåtgående steg som nu. Lägg 

antingen allt utfällt från början 

eller implementera steg som i 

en wizard. Nuvarande är det 

sämsta ur två världar.  

Informationsstruktur 

 

Ingen information om 

handläggningstid när man 

skickat ansökan.  

Informationspresentation 

Det känns som att sidan är 

designad så att användare inte 

ska vilja ansöka, eftersom det är 

ett helvete att gå igenom. 

Informationsstruktur 

 

Skicka-knappen syns väldigt 

dåligt.  

Informationsstruktur 

Man borde kunna spara en 

ansökning. Det bidrar till att 

användaren blir orolig för att 

ansökan tappas bort om 

systemet kraschar. 

Funktionalitet 

 

 När ansökningar fälls ihop ökar 

man belastningen på 

användarens minne eftersom 

man måste komma ihåg vad och 

var man tidigare fyllt i.  

Informationsstruktur 

 

 

Mina sidor –mina uppgifter - personlig information  

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

”Det finns inga språk” är ej real 

world language, bör istället stå 

”Du har inte lagt till några 

språk”. I behov av tolk bör 

kopplas till språk på ett bättre 

sätt. (Att man kan lägga till 

primär och sekundärspråk). 

Formulering 

Mina sidor, personuppgifter: 

Varför befinner sig inte allt (t 

ex telefonnummer) i 

redigeringsläge direkt, när jag 

väljer att redigera uppgifter?  

Informationsstruktur 

Medborgare: svensk, finsk eller 

blankt? Vad innebär blankt? 

Teknisk uppbyggnad 



 

 
 

Asterisk vid språk*, ingen 

förklaring vad asterisken 

betyder.  

Formulering 

 Välj/lägg till språk: Kanske 

kunna indikera hur duktig man 

är i ett språk. Kanske kan vara 

nyttigt för handläggare att veta? 

Funktionalitet  

Pil ned för att editera ser ut som 

en ladda ned knapp, ej tydlig 

symbol.  

Informationspresentation 

 

  

 

Mina sidor –mina uppgifter  – Närstående 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Flera OK knappar vid lägg till 

närstående. Spara, avbryt och 

OK knapparna ligger för nära 

varandra. Vilken gäller? 

Informationsstruktur 

Närstående: Åt vilken håll går 

relationen? Är det min son jag 

skriver om eller skriver jag att 

jag är son till personen i fråga? 

Varför kan jag inte ange någon 

av mina föräldrar som 

närstående? 

Informationspresentation 

- 

- Närstående: Vad är skillnaden 

mellan närstående och anhörig? 

Hela sidan är svår att förstå när 

man inte kan välja en person i 

listan.   

Informationspresentation 

- 

 

Mina sidor – mina ärenden 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Under välj ärende, alla ärenden 

bör visas på en gång så att det 

är tydligt för användaren att det 

finns ärenden där. Ligger dolda 

nu.  

Informationsstruktur 

Mina ärenden/Min dag: Varför 

skulle jag vilja flytta på mina 

ärenden/min dag? Bryter mot 

estetik och minimalism. Bara ett 

ärende åt gången syns. Det kan 

uppstå problem om jag ringer in 

till socialtjänsten och ber om 

hjälp och de ber mig att titta på 

något specifikt som då inte 

ligger där det ska ligga eftersom 

jag själv flyttat på det. 

Informationsstruktur/ 

Teknisk uppbyggnad 

Mina ärenden: När förväntas 

beslut tas om en ansökan? 

Information! 

Informationspresentation  

 Mina ärenden, mina 

handläggningar: Vad händer 

med drop-down menyn när det 

Varför visa ”mina ärenden” i en 

drop-down meny? Om det är 

många ärenden; svårt att hitta 



 

 
 

blir väldigt många ärenden? 

Inte det bästa sättet att 

representera informationen på. 

Informationsstruktur 

 

bland dem i en lista, och om det 

är få; listan är överflödig. Visa 

alla som är pågående och 

arkivera resterande.  

Informationsstruktur 

 Processer: Vore bra med en 

funktion som visar alla 

processer. Inkonsekvent ordval 

mellan ”processer” och ”mina 

ärenden”. 

Formulering  

 

 Mina ärenden och processer 

representeras inte på samma sätt 

på alla ställen heller. (Mina 

sidor start, processer) 

Consistency and standards. 

Informationsstruktur 

 

Kalendern/min dag/frånvaro 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

- Ändra storlek på text fungerar 

inte på kalendern. Det finns 

plats för att skriva ut namnet på 

dagarna så gör det istället för 

bara förkortningar. 

Funktionalitet 

Vad är tanken med ”min dag”? 

Inte helt klockrent om vad den 

visar och gör. Förslag: Visa inte 

kalendern förrän man har blivit 

beviljad en insats som ska visas 

i kalendern. Gå då igenom hur 

kalendern fungerar. 

Informationspresentation 

- Stora kalendern: Man kan inte 

klicka på hela datumrutan utan 

bara texten. Kan bli svårt för 

funktionshindrade till exempel. 

Teknisk uppbyggnad  

Frånvaro: Lägg in en 

förklarande text. Det framgår 

inte helt vad det är. 

Informationspresentation 

 Frånvaro: Vad är syftet med 

sidan? Match between system 

and real world: systemet har en 

annan uppfattning om vad 

frånvaro är än vad användaren 

har. 

Informationspresentation 

 

Varför används amerikanskt 

datumformat i 

frånvarofunktionen. 

Informationsstruktur 

 

Meddelanden 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

- Nytt meddelande: Konstigt sätt 

att lägga till mottagare. Det 

framgår inte heller exakt vad 

som tas bort när man trycker på 

Nytt meddelande: Myndighet 

istället för person? Inte helt 

uppenbart. Kritiken är att 

mallen inte följer den standard 



 

 
 

ta bort. Detta borde specificeras 

genom att döpa om den till ”ta 

bort senaste”.  

Informationsstruktur 

som mail brukar vara 

uppbyggda runt. Välja kommun 

först sedan få upp en adressbok 

över de som finns i kommunen? 

(outlook) 

Informationsstruktur 

- Mottagna meddelanden: 

Mycket tomrum, samt en stor 

vita ruta vars syfte inte framgår 

ordentligt. (visningsrutan för 

mottagna mail). Denna kan 

döljas till den behövs.  

Informationsstruktur 

Dölj kopia och dold kopia tills 

man trycker fram dem. De 

flesta använder inte dessa 

funktioner ändå. 

Informationspresentation 

- Det kommer uppstå inflation 

gällande prioriteten i mailen. 

Funktionalitet 

Prioritet: det kommer uppstå 

inflation. 

Funktionalitet 

 

Mina Insatser – val av utförare 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

 Val av utförare: Man uppmanas 

att klicka på ”skicka”, det finns 

ingen skicka-knapp. Ta bort 

”avancerat val” om det inte 

finns några val att göra. 

Funktionalitet 

 

 Mina insatser: Vem är utförare? 

Socialtjänsten eller något 

externt företag? Hur är denna 

sida relevant om jag ”bara” 

söker ekonomiskt bistånd?  

Informationspresentation 

 

 

Blanketter - Lämna fullmakt/samtycke/omdöme 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

 Fullmakt: Ingen information om 

vilka uppgifter som man ska 

fylla i, endast en textruta. 

Informationspresentation 

Fullmakt borde lämnas 

kontextuellt och anges på 

samma sätt. Lägg in 

information till exempel i en 

ansökning istället för att ha en 

allmän funktion för det. 

Informationsstruktur/ 

funktionalitet 

 Omdöme om utförare: Ej 

relevant för de flesta, dvs de 

som inte har någon utförare. 

Borde inte synas om den inte är 

 



 

 
 

relevant för mig. Anpassa sajten 

efter användaren.  

Funktionalitet 

 

Hjälpavsnittet 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Hjälp-avsnittet är ingen höjdare.  

Informationspresentation 

Hjälp-avsnittet: Hjälp-avsnittet 

känns irrelevant. Det är inte 

intressant att få information om 

systemet och hur processer 

hanteras i systemet.  

Informationspresentation 

Att det står Pulsen Combine vid 

hjälpen bidrar inte till något 

eftersom man aldrig lär sig vad 

systemet heter när man 

använder det.  

Informationspresentation 

 

 Finns ingen webkarta. 

Funktionalitet 

Det borde finnas en kontextuell 

hjälp som besvarar frågor om 

termer och liknande. 

Funktionalitet 

 Mer specifik hjälp (FAQ) för 

den sida man är inne på för 

tillfället. Kontextuell hjälp.  

Funktionalitet 

 

 

Utseende (hela systemet) 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Menytexten förändras inte då 

man förstorar texten. 

Teknisk uppbyggnad 

Det är svårt att identifiera sig 

med bilderna, de är för svenska 

och glada. 

Informationspresentation 

Kontrasterna är inte så bra då 

det är mycket som har en ljust 

grå färg. Detta kommer 

innebära problem för äldre, 

synskadade och för personer 

med sämre datorskärmar. 

Informationsstruktur 

Dropdown-menyerna saknar 

label, bara en vit ruta.  

Informationsstruktur 

Namnet ”Nina Greger” i är i en 

annan färg (samma färg som 

länkarna) men är inte en länk.  

Informationsstruktur 

Allt ändrar inte storlek vid 

textförstoringen, bland annat 

menyer. 

Teknisk uppbyggnad 

När texten görs större blir 

ansökan ful.  

Teknisk uppbyggnad 

  

Menyn är för liten, dålig 

fördelning mellan bilder och 

menyn. Bilderna tar för stor 

plats.  

Informationsstruktur 

  

 

Övrig funktionalitet 



 

 
 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Ingen indikation om vilken 

textstorlek som är vald.  

Informationspresentation 

Varför skickas man inte direkt 

till ”Hjälp mig med” när man 

trycker på ”hur gör man?” 

Funktionalitet 

Varför skickas man inte direkt 

till ”hjälp mig med” från ”hur 

gör man?” när den sidans enda 

funktion är att hänvisa en?  

Funktionalitet 

Bra att kunna kryssa i 

kryssrutor genom att klicka på 

tillhörande text. 

Funktionalitet 

Hjälp borde finnas i mikro-rutor 

lite här och var.  

Funktionalitet 

User control freedom: systemet 

verkar vara väldigt tungrott. 

Inte snappy nog för en så enkel 

design. 

Teknisk uppbyggnad 

Om man vet sitt syfte är det 

bättre med en snabblänk, eller 

en sökfunktion på sidan.  

Funktionalitet 

Man scrollar i en liten ruta i 

webbläsaren (scroll i scroll). 

Borde istället expanderas så att 

man scrollar med 

huvudscrollen.  

Navigering/ 

Informationsstruktur 

Systemet känns inte helt 

konsekvent. Kom antingen ihåg 

var jag var sist (det vill säga 

behåll menyer expanderade) 

eller gör det inte. Blanda inte. 

Det blir då svårt att skapa en 

mental modell över hur 

systemet fungerar och tänker. 

(visibility of system status) 

Funktionalitet 

Ologiskt att man kommer till 

mina sidor när man loggar in. 

Teknisk uppbyggnad 

Systemet är segt och instabilt. 

Teknisk uppbyggnad 

Processer: Inför någon sorts 

sorteringsfunktion om det skulle 

bli många processer efter en 

lång tids användande.  

Funktionalitet  

 Sidan har dåliga URL:er.  

Teknisk uppbyggnad 

 

 

Övriga kommentarer 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Bra flow, logisk uppdelning.  

Informationsstruktur  

Dålig error-prevention: Ingen 

kod får synas! Skriver en 

användare fel ska det synas 

direkt! 

Det är svårt att recovra efter 

felmeddelande då bakåt inte 

fungerar. 

Teknisk uppbyggnad / 

funktionalitet  

Error prevention krävs: man 

måste försöka begränsa input-

fälten så mycket som möjligt till 

det som ska stå i dem.  

Funktionalitet  

 Visibility of system status är 

dålig när sidan laddas om av till 

synes ingen anledning.  

Teknisk uppbyggnad 

 

 Start-sidan: ”Vill du veta mer 

om e-kontot?” Det finns ingen 

koppling om vart man ska 

klicka någonstans för att få mer 
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information. (Vad menas med 

e-kontot?) Flytta upp 

informationsbollarna så att de 

ligger under varandra, nära 

texten de besvarar.  

Informationsstruktur 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3: Sammanställning av data utvecklare 

Menyindelning och namngivning 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Verkar saknas viss kontinuitet 

mellan menyerna under ”mina 

sidor”, ”hjälp mig med” och 

”hem”. Det är olika sorters 

symboler vid varje underrubrik 

i menyn. På en del är det bilder 

och på andra inte. 

Informationspresentation statisk 

Mina insatser antyder att 

användaren har gjort en insats, 

ej att man har fått något så som 

det är tänkt.  

Formulering 

- 

 

- 

Ordvalet hjälp mig med är 

otydligt, ansökan hade vart 

tydligare.  

Formulering 

- 

 Sido-menyerna känns helt okej 

som navigering, bra. 

Navigering 

 

 Hur relevant är ”processer”-

sidan under ”mina sidor”? Det 

informationen finns ju på 

startsidan under ”mina sidor”! 

Informations struktur 

 

 

Ansökningar/anmälan under Hjälp mig med 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Sättet ansökan görs på är 

mycket ovanlig och kan orsaka 

problem, bör vara något 

användaren känner till, ex en 

wizard med brödsmulor så att 

man vet i vilket steg man är. Nu 

blir det stort och ostrukturerat 

– återigen dumt med scrollbars i 

scrollbars. 

Informationsstruktur 

Ansökan borde vara en wizard 

så att folk känner igen sig. Folk 

med viss datorvana föredrar 

troligen det. I en wizard vet du 

när du är klar, här klickar du 

runt och vet inte om du fyllt i 

rätt förrän du skickar din 

ansökan. 

Informationspresentation 

Statisk 

Informationsbrist, vet ej vad 

man ansöker om 

Informationspresentation 

Man kan scrolla i stegen i 

ansökan, vilket är mycket 

osmidigt, steget borde istället 

expanderas så att man scrollar i 

det stora fönstret.  

Navigering 

Felstavning av rullator (rollator) 

Informationspresentation 

I ansökan finns ”bars” som 

representerar de olika stegen i 

ansökan, dessa tar upp stora 

delar av skärmen. Dessa borde 

flytta på sig för att ge plats åt 

det aktuella steget och 

innehållet i detta. Det känns inte 

naturligt att ha nedåtgående steg 

i ansökningarna. Föregående 

och nästa känns mer naturligt. 



 

 
 

(wizard ) Folk är inte vana vid 

den här typen av system heller. 

Känns mer anpassad för en 

telefonvy. 

Informationspresentation/ 

Informationsstruktur 

Ingen validering när man 

skriver in saker i ansökan. Det 

är möjligt att skicka en helt tom 

ansökan.  

Informationspresentation 

dynamisk 

 

Dålig information om vad man 

ska skriva i ansökan.  

Informationspresentation statisk 

Avbryt knapp saknas i ansökan. 

Spara knapp saknas också. 

Funktionalitet 

Det är bra att man för en 

bekräftelse vid skickandet av en 

ansökan. Men däremot så går 

det att byta länk i bakgrunden 

medan en ansökning skickas. 

Om användaren gör detta är det 

omöjligt att veta om 

ansökningen skickats eller 

avbrutits. Vad har hänt med 

den? (det står ju ändå viktiga 

uppgifter i den). 

Informationspresentation 

dynamisk 

 Man kan hindra användaren att 

göra ett sådant misstag genom 

att gråa ut allt utom 

laddningsrutan, det vill säga 

göra det omöjligt att trycka på 

något. Lägg till knappar istället 

för kryss-ruta när man får 

bekräftelse om att en ansökan 

skickats. Gör det lätt för 

användaren, ”okej” eller 

liknande. 

Funktionalitet 

Sista avsnittet på ansökan 

(samtycke) är mycket otydligt 

formulerad. Man måste även 

själv komma ihåg vilka man har 

gett samtycke till.  

 

Informationspresentation statisk 

Det finns ingen implicit 

”avbryt”-knapp i ansökningen. 

Vad tar information jag fyllt i 

vägen om jag stänger 

webbläsaren utan att ha gjort 

klart ansökningen? Det känns 

inte säkert. Det handlar ändå 

om viktigt uppgifter.  

 

Informationspresentation 

dynamisk 

Det finns ingen avbryt-knapp 

när ansökan skickas.  

Funktionalitet 

När ansökan är skickad kommer 

man tillbaka till den ifyllda 

ansökan. (Man bör istället 

komma till mina ärenden för 

ytterligare en konfirmation att 

ansökan är skickad och ett 

ärende kommer att uppstartas). 

Informationspresentation 

dynamisk 

Det behövs bättre feedback, jag 

ser inte vad som händer. Det 

bör komma fram något som tar 

fokus säger åt mig att ”nu får du 

inte göra något” när en 

ansökning håller på att skickas 

in.  

Funktionalitet 

/Informationspresentation 

Långbidragstagare blir tvungna 

att fylla i en mycket lång 

ansökan en gång i månaden, 

Fokus förflyttas inte till det 

aktuella steget i ansökan då man 

byter steg. Man förflyttas 

- 



 

 
 

trots att många av uppgifterna 

troligtvis inte ändras månad till 

månad. Ge användaren 

möjlighet att spara formulär 

man tidigare skickat in, till 

exempel gällande ekonomiskt 

bistånd. Onödigt att behöva 

skriva in allt igen varje månad. 

Funktionalitet 

 

istället till toppen av sidan.  

I ansökningarna borde skärmen 

anpassas efter stegen i 

ansökningen. Om man går till 

steg 5 från steg 4 bör steg 5 

centerars och placeras i 

huvudvyn.  

Informationsstruktur 

- Man kan scrolla i varje steg i 

ansökan, vilket gör chansen stor 

att man missar ett antal frågor.  

Informationsstruktur 

 

- 

- Borde finnas en 

sammanfattning i slutet av 

ansökan. All information man 

har skrivit in. Nu måste man 

kontrollera allt på egen hand.  

Informationspresentation 

- 

- Man kan ej ångra/ta tillbaka en 

ansökan.  

Funktionalitet 

 

- 

 (I ansökningar) Ska man både 

fylla i ett val-fält och skriva? 

Varför? Det ser ut som att man 

måste fylla i båda fälten. Ändra 

till ”kommentar” eller liknande. 

Formulering 

 

 Som användare måste man 

kunna försäkra sig om att saker 

och ting är avklarade i 

ansökningen, speciellt när 

ansökningarna ser ut att bli så 

långa. Vore bra med en 

sammanfattning. 

Informationspresentation 

dynamisk 

 

 

Mina sidor –mina uppgifter– personlig information 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

- ”edit” knappen (alltså en grön 

pil ner) är en otydlig ikon.  

Informationspresentation statisk 

Lägg till-knappen  är onaturligt 

placerad, konstigt att ha den 

överst.  

Informationsstruktur 

 



 

 
 

- Det ser onaturligt att ha lägg till 

länken ovanför 

inmatningsfälten.  

Informationsstruktur 

När man vill lägga till något i 

person information laddas sidan 

om och man hamnar i toppen på 

sidan, vilket gör att man tappar 

fokus på det man ville lägga till.  

Teknisk uppbyggnad 

 

 

 

 

 

 

Mina sidor – mina uppgifter – närstående 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Tabeller i tabeller gör sidan 

svårtolkad. Ex vid lägg till en 

närstående.  

Informationsstruktur 

När man ska skriva in 

personnummer står det inte i 

vilket format det ska skrivas i. 

Ingen felkontroll för 

personnummer.  

Informationspresentation  

Vad är en extra okej-knappen 

under ”lägg till anhörig” till 

för? Varför finns det två? 

 

Funktionalitet 

Funktionen lägg till närstående 

innehåller fem knappar med små 

avstånd, 2 OK, 2 avbryt och 1 

spara knapp vilket gör det 

förvirrande vilken man ska klicka 

på när.  

Funktionalitet 

 

Närstående – lägg till: har 

kolumner fast inga rader.  

Varför finns det kolumner i 

”lägg till närstående”? Dom 

varken gör, separerar eller 

indikerar något. Fel 

representation i fel läge. 

Informationsstruktur 

- 

Det är inte någon bra idé att ha 

tabeller i tabeller som finns under 

”lägg till ny närstående”. Det 

skapar dessutom mer förvirring 

när det uppstår två knappsatser 

med samma val som styr olika 

tabeller men som ändå ligger 

väldigt nära varandra. Det finns 

även en knapp för ”okej” och en 

för ”spara”, vilken gäller? Det 

behövs mer direkt feedback. 

Informationsstruktur/funktionalitet 

närstående- lägg till: När man 

skriver in p.nr. laddas sidan om 

och allt annat försvinner.  

Teknisk uppbyggnad 

- 

- Närstående- lägg till: Om man - 



 

 
 

inte klickar ok- ok- spara så 

försvinner allt man har skrivit 

in.   

Teknisk uppbyggnad 

 

- Telefonnummer funktionen i 

lägg till närstående är mycket 

ointuitiv, bör göras om.  

Informationsstruktur 

- 

 Lägg till anhörig är inte bra 

alls. Varför ser jag en lista över 

redan tillagda när jag lägger till 

en ny? 

Informationsstruktur 

 

 

Mina sidor- mina ärenden 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

- Pilarna i mina ärenden ser ut 

som knappar.  

Informationspresentation 

I mina ärenden står det välj 

handläggning när man ska välja 

ett ärende. Bör kalla det för 

ärende istället.  

Formulering 

 

- Enda sättet att komma till mina 

ärenden är att klicka på fliken 

mina sidor. Det finns ingen 

direktlänk i mina sidor till 

denna sida.  

Funktionalitet 

 

Varför skulle man vilja 

förminska/förstora/förflytta 

”mina ärenden” och min 

kalender? 

Funktionalitet 

- Allt går att flytta på under 

startsidan i mina sidor. Varför 

kan man flytta och förminska 

kalenderna och ”mina ärenden”. 

Vilket syfte tjänar det? Det är 

för stort format för kalendern 

om den ligger i main och för 

litet om ”mina ärenden” ligger 

till höger.  Väldigt konstigt. 

Funktionalitet 

- 

 

Kalendern/min dag/frånvaro 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Frånvarofunktionen tillåter att 

man skriver in värden så som 

2010-2003. Felkontroll saknas. 

I kalendern är tidpunkterna ej 

utskrivna korrekt. 1 istället för 

13, 2 istället för 14. Ändra 

+ och – i kalendern är en onödig 

funktion.  

Funktionalitet 



 

 
 

Teknisk uppbyggnad sifferformat i den stora 

kalendern från bara en siffra till 

4 (från 9 till 09.00) 

Formulering 

Kalendern är svårhanterlig pga 

flertalet scrollbars i samma sida.  

Informationsstruktur 

Onödig kalenderfunktion, bör 

räcka med en lista med 

tidpunkter. Behövs kalendern? 

Räcker det inte med en lista 

över saker som ska hända? Hur 

många objekt (besök, 

färdtjänster) kommer man ha? 

Informationspresentation  

- 

Frånvarofunktionen: otydligt 

vad man skriva in vart.  

Informationsstruktur 

Under ”mina sidor” och 

kalendern: man ska inte behöva 

ladda om hela sidan vid 

redigering. 

Teknisk Uppbyggnad 

- 

Scrollbar i minikalender döljs 

när det inte är möjligt att 

scrolla, bör hellre tas bort helt.  

Informationspresentation 

 

- - 

Meddelanden 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Meddelandefunktionen är svår 

att förstå, det är inte tydligt att 

man ska klicka på knapparna 

”till, kopia och dold kopia ” för 

att lägga till en mottagare. 

Bättre med något java-skript 

som gör det möjligt att dra och 

släppa kontakter i aktuella fält. 

Informationsstruktur 

Meddelandefunktionen – lägg 

till mottagare är osmidig och 

ointuitiv.  

Informationsstruktur 

- 

Ingen felkontroll i 

meddelandefunktionen, borde 

ha ett krav på exempelvis minst 

3 bokstäver för att minska 

risken för spam.  

Funktionalitet 

 

Skickade meddelanden har en 

mycket konstig naken 

presentation.  

Informationsstruktur 

- 

Skicka inte användaren till 

”mottagna meddelanden” efter 

ett skickat meddelande – känns 

konstigt och onaturligt. Man 

saknar ordentlig bekräftelse då 

man har skickat ett meddelande.  

Teknisk uppbyggnad 

När man ska skriva ett nytt 

meddelande får man ett 

felmeddelande om man inte 

skriver in ämne. Man tvingas 

skriva in ett ämne.  

Teknisk uppbyggnad 

- 

Mycket stort avstånd mellan 

avsändare och själva 

Kan inte klicka på exempelvis 

ämnet för att öppna mailet, 

- 



 

 
 

meddelandet i skickade 

meddelanden, vilket gör att man 

kan missa att upptäcka 

meddelandet när man har 

klickat på öppna.  

Informationsstruktur 

 

måste klicka på öppna-länken. 

Inte intuitivt.   

Funktionalitet 

- Själva meddelandet presenteras 

nedanför listan med mail. Blir 

mycket scrollande om man har 

många meddelanden.  

Informationsstruktur 

- 

- Tabellen i vilken avsändare, 

ämne och tidpunkt presenteras 

är ful. Texten försvinner också 

eftersom tabellstorleken är fast.  

Informationspresentation 

 

- 

 Det kommer uppstå problem 

med skickade meddelanden – 

listan med mail kommer inte att 

skriva ut mail med långa 

rubriker. Vad händer om man 

har 10 000 skickade mail? Hur 

ser listan ut då? 

Informationsstruktur 

 

 (Skickade meddelanden) 

Mycket osmidigt. Svårt för 

människor som inte är vana vid 

att skicka mail och en mycket 

underlig lösning. Kommer 

skapa förvirring. 

Informationsstruktur 

 

 

Mina insatser – val av utförare  

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Dålig information ges vid val av 

utförare, ex varför man inte kan 

välja en utförare.  

Informationspresentation 

dynamisk 

- - 

 

 

Blanketter - Lämna fullmakt/samtycke/omdöme 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 



 

 
 

- Omdömesfunktionen har för 

mycket valfrihet, borde vara 

mer styrd med frågor och 

likande.  

Informationsstruktur 

 

- 

 

Hjälpavsnittet 

Inga kommentarer 

Utseende (Hela systemet) 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

För stor header, tar upp onödigt 

mycket plats. Onödiga bilder. 

(Minimalism?) 

Behöver kommunen reklam för 

sig själva på sin egen hemsida? 

Informationspresentation 

Symbolen för att ändra storlek 

på texten är otydlig. Kanske en 

popup som dyker upp när man 

håller musen över och 

förklarar? 

Informationspresentation 

Laddningsskärmen försvinner 

innan sidan har laddat färdigt.  

Teknisk uppbyggnad 

Flikarna ser ut som dropdown 

menyer. 

Informationsstruktur 

 

Det finns trasiga länkar på 

sidan.  

Teknisk uppbyggnad 

Dålig feedback när sidan 

laddas. Det ska vara tydligt när 

den laddas och man bör inte 

kunna göra något förens den har 

laddat klart.  

Informationspresentation 

dynamisk 

EJ tydligt nog att länkar är 

länkar.  

Navigering 

 

Inputfält är otydliga och har 

dålig kontrast. Kan vara svåra 

att se för synskadade 

Informationsstruktur 

- 

Otydlig symbol för att förstora 

texten, kan orsaka problem för 

datorovana.  

Informationsstruktur 

Olika datumformat på olika 

ställen.  

Informationsstruktur 

- 

Dropboxarnas första alternativ 

är en tom ruta, ej nödvändigt. 

Informationsstruktur 

Texten på mina sidor är felaktig 

och ger felaktig information.  

Informationspresentation statisk 

- 

Dropboxar används då det är få 

alternativ, bättre med 

checkboxar eller radioknappar 

vid färre alternativ än 3 så att 

man inte döljer information i 

onödan. 

Informationsstruktur 

Länkarna ändrar inte storlek 

som resten av sidan gör när man 

byter textstorlek. Detta kan vara 

ett problem för synskadade och 

äldre personer. 

Teknisk uppbyggnad 

- 

Finns inga brödsmulor i hjälp 

mig med sidan. Svårt att veta 

vart man är.  

Informationspresentation 

Behåll samma datumformat 

över hela sidan, på vissa ställen 

är datumen skrivna som 

20100326 och på andra 26/3 

- 



 

 
 

2010. 

Informationsstruktur 

Det saknas även en footer, 

varför då? Långa hemsidor kan 

använda en footer för att ha 

snabb-navigeringsknappar. 

Eller lägga in sådant som inte 

direkt rör sidans funktionalitet, 

exempelvis ”vilka är vi” eller 

liknande. Det kan även vara bra 

att ha samma länkar i en footer 

som finns i headern. En footer 

tar ingen plats men kan 

användas till mycket. Man kan 

lägga in direkt-länkar till till 

exempel vis mest besökta? 

Inforamtionspresentation 

- - 

Filändelser visas i URL:en, ex 

.aspx 

Teknisk uppbyggnad 

- - 

 

Övrig funktionalitet 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

För lång URL 

Teknisk uppbyggnad 

Sidan borde vara interaktiv 

istället för att ladda om sidan.  

Teknisk uppbyggnad 

Bakåtknappen i webbläsaren 

ger felmeddelande. Att navigera 

med webbläsarens framåt och 

bakåt-knappar fungerar inte. 

Inte säkert att de behövs men 

man ska kunna använda dem.  

Navigering/Teknisk 

uppbyggnad 

Systemet är för dåligt optimerat, 

det tar för lång tid. Troligtvis på 

grund av blandningen av html 

och java i koden. 

Teknisk uppbyggnad 

Ingen felkontroll för om man 

har skrivit in ogiltiga tecken.  

Teknisk uppbyggnad 

Det saknas mycket info om vad 

saker ting betyder under mina 

sidor, det råder 

informationsbrist. 

Informationspresentation 

Webbkartan fungerar inte 

Teknisk uppbyggnad 

Ge felmeddelanden om fel, till 

exempel vid ifyllandet av 

personnummer, direkt vid 

input-fältet istället för längst 

ner. 

Informationspresentation 

Efter ett val, då sidan laddas 

om, ska man kvar i vyn där 

valet gjordes. 

Teknisk uppbyggnad 

Laddar om sidan då man tar 

bort eller lägger till saker, ej 

dynamiskt.  

Teknisk uppbyggnad 

 

Man kan inte använda framåt 

och bakåt knapparna som finns i 

browsern. Det ska man kunna.  

Navigering/Teknisk 

uppbyggnad 

Det finns som sagt ingen 

avbryt. Man kan inte ta sig ur 

en process när du väl gått in i 

en. Du ser iaf inte detta. 

Navigering 

Kodat så att webbsidan - - 

file:///C:/Users/kogvetstudent/Documents/My%20Dropbox/Kandidatuppsats/Sofies%20skriverier/en


 

 
 

möjligtvis inte fungerar 

optimalt för alla. Eftersom det 

är tänkt att användas av så 

många så måste det fungera för 

alla utan problem som beror på 

dålig anpassning till 

webbläsarna. 

Teknisk uppbyggnad 

 

Webbsidan fungerar ej optimalt 

i Firefox. 

Teknisk uppbyggnad 

- - 

Sättet sidan är kodad gör den 

seg, det verkar som att systemet 

är uppbyggt av mycket fulhack 

vilket kommer medföra att 

systemet kommer att fungera 

sämre på äldre datorer – och då 

kommer inte alla kunna 

använda systemet då en del har 

äldre datorer. 

Teknisk uppbyggnad 

- - 

Brödsmulor på vissa sidor 

fungerar inte att klicka på. 

Teknisk uppbyggnad 

- - 

Varför laddas hela sidan om när 

jag tar bort eller ändrar något 

under mina sidor? 

Teknisk uppbyggnad 

  

Det går inte att öppna nya 

länkar i en ny webbläsartabb, 

om man har en webbläsare som 

stödjer det. Det innebär att man 

inte snabbt kan kolla en grej 

och sedan återgå till den 

föregående sidan. Nu måste 

man klicka, vänta, klicka, vänta. 

Det långa väntandet beror på att 

sidan är dåligt programmerade, 

eftersom html är blandat med 

java-skript måste hela sidan 

laddas om varje gång man gör 

ett val vilket förlänger 

väntetiden.  

Navigering/Teknisk 

uppbyggnad 

  

 

Övriga kommentarer 



 

 
 

Expert 1 Expert 2 Expert 3 

Felmeddelandena specificerar 

inte vad som är fel, bara hur det 

rätta ska se ut. Försök utbilda 

användaren litegrann genom att 

formulera felmeddelanden av 

typen ”du måste skriva så här, 

följt av det här, följt av det här” 

inte bara ”såhär ska det vara”. 

Informationspresentation – 

dynamisk  

Arkiv – processer är onödig i 

och med att samma information 

finns på fler ställen.  

 

Informationsstruktur 

Det skulle vara en mer 

användbar sida om man visste 

eller kunde se hur deras 

processer såg ut. Hur ser 

processen ut hos socialtjänsten? 

Informationspresentation - 

statisk 

Felmeddelanden har samma 

färg som övrig text, vilket gör 

dem svåra att upptäcka. 

Informationspresentation – 

dynamisk  

Det är dumt med scrollbars i 

scrollbars.  

Navigering 

 

Felmeddelanden är placerade 

under felet, lättare att se om de 

är bredvid.  

Informationsstruktur 

Ganska lätt att hitta, okej 

struktur. 

Informationsstruktur 

- 

Det står ingenstans att cookies 

lagras på webbplatsen. 

Informationspresentation 

- - 

Det är dumt med scrollbars i 

scrollbars.  

Navigering 

  

Det är bättre om man meddelar 

om något inte stämmer direkt 

vid inmatningen. Även gärna 

multipla felmeddelanden när 

något är fel, det vill säga flera 

meddelanden om flera fel. Inte 

bara ett meddelande om alla fel. 

Informationsstruktur 

  

Det saknas bekräftelser på ett 

flertal platser. Användaren 

saknar information om vad som 

händer i bakgrunden. Till 

exempel saknas bekräftelse på 

att ett meddelande har skickats. 

Samma sak med valideringar. 

Exakt vad är fel och hur ska jag 

åtgärda det? 

Informationspresentation 

  

 

  



 

 
 

Bilaga 4 Sammanställning av data, individuellt procentantal  

Användbarhetsexperter    Utvecklare   

Expert 1 Antal  Procent  Expert 1 Antal  Procent 

Formulering 3 10  Formulering 0 0 

Funktionalitet 3 10  Funktionalitet 6 12,5 

Informationspresentation 6 20  Informationspresentation 12 25 

Navigering 1 3,3333333  Navigering 4 8,333333 

Teknisk uppbyggnad 5 16,666667  Teknisk uppbyggnad 13 27,08333 

Informationsstruktur 12 40  Informationsstruktur 13 27,08333 

Total 30 100  Total 48 100 

       

Expert 2    Expert 2   

Formulering 4 8,1632653  Formulering 4 7,54717 

Funktionalitet 13 26,530612  Funktionalitet 4 7,54717 

Informationspresentation 9 18,367347  Informationspresentation 15 28,30189 

Navigering 1 2,0408163  Navigering 3 5,660377 

Teknisk uppbyggnad 6 12,244898  Teknisk uppbyggnad 9 16,98113 

Informationsstruktur 16 32,653061  Informationsstruktur 18 33,96226 

Total 49 100  Total 53 100 

       

Expert 3    Expert 3   

Formulering 2 6,25  Formulering 1 4,761905 

Funktionalitet 10 31,25  Funktionalitet 5 23,80952 

Informationspresentation 8 25  Informationspresentation 7 33,33333 

Navigering 0 0  Navigering 2 9,52381 

Teknisk uppbyggnad 3 9,375  Teknisk uppbyggnad 4 19,04762 

Informationsstruktur 9 28,125  Informationsstruktur 2 9,52381 

Total 32             

100 

 Total 21 100 

 


