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Sammanfattning
Användningen av internet breder ut sig mer och mer i dagens samhälle och finns 
tillgängligt på många platser i världen med över 2,7 miljarder användare. Att anpassa 
en webbdesign för människor från alla världens hörn kan vara en utmaning. Att 
det dessutom finns speciella bestämmelser från regeringen gällande myndigheters 
webbplatser gör utformningen av dessa än svårare. 

Syftet med denna studie är att undersöka Migrationsverkets webbplats och vad 
som bidrar till hög användbarhet på den. Dessa faktorer står till grund för nya 
designförslag som sedermera undersöks om de kan bidra till att öka användandet av 
en viss funktion på webbplatsen samtidigt som andra funktioner inte blir lidande. 
En teoretisk grund i webbsdesign, användbarhet och användbarhetstester används i 
denna studie.

För att få ett så omfattande resultat som möjligt har en blandad metodik 
använts. Med detta menas att både kvalitativa och kvantitativa metoder har 
använts. Kvalitativa intervjuer och tester har genomförts för att reda ut vilka de 
faktiska faktorerna är som bidrar till ökad användbarhet. Kvantitativa tester har 
genomförts för att kunna kvantifiera resultat och ge en tydligare bild av hur de nya 
designförslagen står sig gentemot den nuvarande webbplatsen.

Då användarna av Migrationsverkets webbplats är i princip hela världen valdes 
deltagarna till användbarhetstesterna först genom ett bekvämlighetsurval. Då studien 
genomförs i Sverige kommer en väldigt stor del av testgruppen bestå av människor 
med svenskt ursprung och därför valdes även testdeltagare med utlänskt ursprung ut 
genom ett systematiskt urval.

I analysen jämförs de insamlade resultaten från användbarhetstester och intervjuer 
med den teoretiska bakgrunden. Detta står till grund för de slutsatser som dras.
Slutsatserna visar att det finns tydliga riktlinjer för hur Migrationsverkets webbplats 
kan uppnå högre användbarhet. Dessa innefattar användning av olika specifika 
grafiska element och typografiska regler samt att användaren spelar en avgörande 
roll i designen.



Abstract
The use of  Internet is expanding in today’s society and is available in most places 
around the world with more than 2,7 billion users. To customize a web design for 
people all around the world can be a challenge. There are also regulations regarding 
government websites makes the design choices even harder. Since it is the Migration 
Board’s website that will be redesigned, these factors become the base of  this study.

The purpose of  this study is to examine the Migration Board’s website and what 
factors contributing to high usability on their website. These factors are the basis in 
new design suggestions that will be examined regarding whether they can increase 
the usage of  a certain function while other features do not suffer. A theoretical base 
in web design, usability and usability tests are used in this study.

To get the most extensive result possible a mixed method is being used. This 
means that both qualitative and quantitative methods are being used. Qualitative 
interviews and tests have been conducted to find out what the actual factors are that 
contribute to increased usability. Quantitative tests have been conducted to quantify 
results and provide a clearer picture of  how the new design suggestions compares to 
the original webpage.  

Since the users of  the Migrations Board’s website are basically the whole world, 
the participants was chosen from samples of  convenience. When the study is being 
conducted in Sweden a large part of  the test participants would be Swedes. Because 
of  that participants with foreign origins will be selected through systematic sampling.
The analysis compares the collected results of  user tests and interviews with the 
theoretical base. This is the basis for the conclusions drawn.

The findings show that there are clear guidelines on how the Migration Board’s 
website can achieve higher usability. These include the use of  variuos specific 
graphic elements and typographical rules. Another important thing to remember is 
that the user plays a crucial part of  the design.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, mål med studien samt vilka avgränsningar och 
vilken frågeställning som används. 

1.1 Problembakgrund
Migrationsverket har en potentiell målgrupp på över 7 miljarder människor. 
Enligt International Telecommunication Union, ITU (2013), är 40 procent av 
dessa, 2,7 miljarder människor, redan internetanvändare så det är av stor vikt att 
Migrationsverket har en webbplats som är användbar för så många som möjligt.

Att anpassa en webbdesign för människor från alla världens hörn är en utmaning. 
Dessutom har den svenska regeringen fastslagit att alla statliga myndigheter ska 
bli 24-timmarsmyndigheter vilket gör att det finns olika bestämmelser att följa vid 
utformning av en myndighets webbplats. Syftet med 24-timmarsmyndighet är i 
kort att alla myndigheter ska kommunicera all information elektroniskt om möjligt. 
Normer för en 24-timmarsmyndighet är att de ska vara öppna för alla medborgare 
och företag, de ska ge service för alla oavsett förutsättningar och var man bor 
samt att informationen ska vara lättåtkomlig 24 timmar om dygnet. (Post- och 
telestyrelsen (PTS), 2004)

Utöver problematiken med att presentera information så tydligt som möjligt för 
så många som möjligt, så väljer personer som skickar in ansökningar att göra detta 
via blanketter istället för att göra det via webben på Migrationsverkets webbplats. 
Eftersom Migrationsverket hanterar tusentals ärenden av olika karaktär varje år, 
är det en oerhört viktig funktion av lyfta fram. Enbart 2012 beviljades över 40 000 
uppehållstillstånd för nära anhöriga i Sverige (Migrationsverket, 2013).

1.2 Mål
Målet med denna studie är att utveckla designförslag för Migrationsverkets 
webbplats som ska öka antalet webbansökningar samtidigt som de andra 
funktionerna inte blir lidande.

1.3 Avgränsningar
För att det ska vara tidsmässigt realistiskt att göra ett bra arbete med omdesignen på 
Migrationsverkets webbplats sker vissa avgränsningar. Webbplatsen är väldigt stor 
och därför kommer omdesignen endast ske på startsidan och under fliken Flytta till 
någon i Sverige. Detta då funktionen Webbansökan ska lyftas fram och ligger under just 
denna fliken. Brödtexter kommer också förbli orörda då det inom studiens ramar 
inte kan avgöras vad som är nödvändigt innehåll på grund av juridiska aspekter. Om 
texten kortas ner för mycket kan viktig information 
gå förlorad och det kan i sin tur påverka testresultaten. 

1.4 Frågeställning
Utifrån studiens mål presenteras en frågeställning.

• Hur kan Migrationsverkets webbplats omdesignas för att öka användandet av 
det webbaserade ansökningsformuläret för anhöriginvandring utan att försämra 
användbarheten av webbplatsen i stort?
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2. Teori
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som legat till grund för studien. Denna 
innefattar en beskrivning av valda forskningsstrategier, riktlinjer för webbdesign, användbarhet 
samt metodteori om användbarhetstester.

2.1 Design
Användbarhet utifrån olika perspektiv, regler för typografi och grafisk design på 
webben samt hur prototyper skapas på ett optimalt sätt är av stor vikt vid omdesign 
av en webbplats.

2.1.1 Användbarhet
ISO 9241-11 förklarar definitionen av användarbarhet på följande vis: Vilken 
utsträckning en produkt kan användas av specificerade användare för att uppnå 
specificerade mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 
sammanhang. (eng. Extent to which a product can be used by specified users to 
achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 
context of  use). Denna definitions kärnord beskriver till vilken grad målet uppnåtts, 
hur mycket ansträngning som krävs för detta samt vilka positiva känslor som 
användandet av produkten frambringar. (Tajakka, 2004 se ISO 9241-11, 1998)
Enligt Rubin & Chisnell (2008) kan användbarhet hos en produkt eller service 
även beskrivas som frånvaro av frustration när den nyttjas. Innebörden av detta är 
när användaren kan utföra sina önskade handlingar med produkten utan att stöta 
på hinder, tvekan eller frågor. Det finns sex attribut en produkt bör leva upp till 
för att kunna definieras som användbar. Den ska vara nyttig, effektiv, begriplig, 
tillfredsställande, lärbar och tillgänglig (eng. useful, efficient, effective, satifying, 
learnable och accessible) och en förklaring av dessa följer nedan.

•	 Nyttig
Med detta menas att produkten tillåter användaren att uppnå sina mål för 
användningen av sidan. En sida som är lättnavigerad och enkel att använda, 
men som saknar rätt funktioner för sina användare anses vara misslyckad.

•	 Effektiv
Effektivitet avgör i användbarhetssammanhang hur snabbt en användare 
lyckas nå sina mål när produkten används. Effektivitet redovisas vanligtvis i en 
procentsats, exempelvis: 80% av alla deltagare klarar att ändra språk inom en 
minut.

•	 Begriplig
Begriplighet refererar till hur enkel produkten är att använda. Detta mäts 
kvantitativt med en felmarginal och redovisas också vanligtvis med en 
procentsats. Exempelvis: 80% av alla användare klarar att ändra språk på första 
försöket.
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•	 Tillfredsställande
Med tillfredsställande menas att användarens känslor, uppfattningar och 
åsikter om produkten tas i beaktning. Det är troligare att en användare gör 
bättre ifrån sig vid användning av en produkt som möter deras behov samt är 
tillfredsställande att använda.

•	 Lärbar
Det är en del av begriplighet och visar på användarens förmåga att lära sig att 
faktiskt använda produkten.

•	 Tillgänglighet
Avser vilken tillgång användaren har till produkten. En webbplats, exempelvis, 
är online 24 timmar om dygnet vilket ger den maximal tillgänglighet, förutsatt 
att användarens internetleverantör levererar sin tjänst som den ska.

(Rubin & Chisnell, 2008)

En webbplats är beroende av användarens tankar om den och användbarheten står 
därmed i fokus vid en omdesign av en webbplats. (Molich, 2002)

2.1.2 Navigation
Att använda internet är att navigera sig runt bland oändliga mängder information. 
Därför ska en webbplats vara enkel och självförklarande och det ska inte finnas 
några frågetecken där användaren behöver väga för- och nackdelar mot varandra, 
valen ska ske instinktivt (Krug, 2006). Det är essentiellt att förse användaren 
med information som talar om var hen befinner sig. Användargränssnittet på en 
webbplats bör således hjälpa användaren att svara på:

•	 Var	är	jag?
•	 Var	har	jag	varit?
•	 Var	kan	jag	gå?

(Nielsen, 2000)

Den första frågan måste klargöras i två aspekter. Dels måste användaren veta vilken 
sida hen besökt över huvud taget och dels måste användaren även känna till var på 
den sidan hen befinner sig. Navigationsregel nummer ett blir således att identifiera 
sidan med en logotyp. Den bör även återfinnas på varje undersida. Placeringen av 
denna logo ska vara konsekvent genom hela sidstrukturen och normalt placeras den 
längst upp i vänstra hörnet. Det är viktigt att visa användaren var i substrukturen hen 
befinner sig. (Nielsen, 2000)

För att visa användaren var den varit synliggörs detta bäst genom att låta länkar 
som klickats få en ny färg. Alla webbläsare har dessutom en tillbakaknapp som 
standard, vilket låter användare att återvända samma väg som de kom ifrån. (Nielsen, 
2000)

Hur man visar var användaren kan gå på en sida görs bäst med synliga 
navigationsmöjligheter i form av tydliga länkar. Huvudmenyn bör placeras till 
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vänster på sidans satsyta då det visat sig att navigeringsprestandan är som högst 
när den är placerad där. (U.S. Dept. of  Health and Human Services (HHS), 2006) 
Om sidans struktur är lätt att förstå får utvecklaren helt enkelt förlita sig på att 
användaren skaffar sig en bra uppfattning om vilka ställen hen kan gå vidare till. 
(Nielsen, 2000)

2.1.3 Typografi på webben
Text på skärm och text på papper uppfattas inte likadant av den som läser det. 
Det tar ca 25 procent längre tid att läsa en text på skärm än på papper. Det anses 
generellt som väldigt jobbigt att läsa på skärm och användaren tenderar sällan till 
att läsa en lång text i sin helhet. (Nielsen, 2000) Därför bör designen stödja att 
användaren skummar sig genom information. Detta kan göras genom att dela upp 
text i överskådliga delavsnitt och se till att det finns tydliga avstånd mellan dessa 
avsnitt. Avsnitten bör dessutom rubriceras tydligt med relevanta huvudrubriker samt 
lämpliga underrubriker. (Molich, 2002)

Utöver att styckindela texten bör det även reflekteras över dess längd. Eftersom 
text går långsammare att läsa på skärm är det viktigt att hålla den kortare än vad som 
skulle gjorts på papper. Om det är möjligt bör text kortas ned till 50 procent av vad 
som skulle skrivits på en trycksak. (Nielsen, 2000) För att ytterligare öka läsbarheten 
bör en mening helst inte innehålla fler än 20 ord och ett stycke bör begränsas till 
ungefär sex meningar (HHS, 2006). Skulle texten ändå bli väldigt lång går det att dela 
upp den på fler sidor istället. Nackdelen med detta är att det krävs fler klick för att ta 
sig igenom allt och dessutom är den ej längre utskriftvänlig för den som önskar det. 
(Molich, 2002)

2.1.4 Grafik och bilder på webben
Från en användares synvinkel finns det tre typer av grafik på hemsidor: Nyttig, 
stödjande och likgiltig. Med nyttig grafik avses relevanta bilder, såsom produktbilder 
eller kartor. Stödjande grafik hjälper till att strukturera information, exempelvis en 
tydlig uppdelning av navigering och information. Likgiltig grafik är de bilder och 
figurer som enbart tjänar estetiska syften som egentligen inte intresserar användaren. 
Det kan vara vanliga bilder eller annonser. Dock kan likgiltig grafik tolereras ofta 
om den inte påverkar laddningstider i allt för stor utsträckning. (Molich, 2002)Bilder 
inom webbdesign kan även användas för att bryta upp en lång text och göra den 
mer intressant att titta på, men då är det viktigt att bilderna inte verkar slumpmässigt 
utvalda och enbart är utplacerade för att det ska finnas bilder. Det är viktigt att de 
känns relevanta för informationen på sidan. De bör även följa en enhetlig stil och 
storlek. (Molich, 2002) Inom webbdesign är responstid en ytterligare viktig faktor att 
ha i åtanke. Därför bör bildanvändandet vara sparsamt och dessutom är det ytterst 
fördelaktigt om bilderna är optimerade för att reducera laddningstid. (Nielsen, 2000)

2.1.5 Skapa prototyper
När det kommer till skissande och producering av prototyper är det viktigt att tänka 
på att skisser inte är prototyper. Det skiljer sig så till vida att skisserna är i förstadiet 
av idégenereringen och prototyper är mer avancerade. Skisser mynnar ut i en eller 
flera prototyper på ett sätt som kallas för Designtratten (eng. the Design Funnel), se 
Figur 1.
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Till en början läggs mycket tid på skissande för att olika idéer snabbt ska komma till 
liv. Skisserna genererar prototyper som är redo att användas för användbarhetstester. 
(Buxton, 2007) 

Det finns två typer av prototyper - low- och high-fidelity, hädanefter nämnt som 
lo-fi och hi-fi. Lo-fi prototyper sätts ihop snabbt och är ofta opolerade. De kan ses 
som skissliknande prototyper på papper, kartong eller ibland digitalt med begränsad 
funktionalitet och med låg detaljrikedom och estetik. De “fungerar” inte och 
behöver därför någon som får produkten att verka interaktiv, till exempel en person 
som byter sidor eller kontrollerar skärmen och ändrar bild när någon klickar på ett 
visst ställe. Dessa används för att testa ett övergripande koncept och dess funktioner. 
Hi-fi prototyper skapas då det generella konceptet och specifika uppgiftsflöden 
testats med hjälp av lo-fi prototyper. Hi-fi prototyper är precis som det låter mer 
utarbetade där de flesta funktionerna fungerar. Estetiken spelar stor roll med dessa 
jämfört med lo-fi och prototypen bör vara så gott som oskiljaktig från den senare 
färdiga produkten för att på så sätt ge så korrekt feedback som möjligt. Det farliga 
med hi-fi prototyper är just att de kan likna den slutgiltiga produkten så pass mycket 
att både användare och klienter tror att det är den färdiga produkten. (Saffer, 2010) 
Prototyper kan tillverkas både i papper eller direkt på skärm. När en funktion testas 
gör det dock ingen nämnvärd skillnad huruvida pappers- och skärmprototyper 
används utan det valet baseras enbart på vad som är mest praktiskt för studien. 
Datan som samlas in vid tester kan således anses vara likvärdig oavsett vilken sorts 
prototyp som använts. (Walker, Takayama & Landay, 2002).

2.2 Utvärdering
Teori kring hur användare valts ut och hur användbarhetstester genomförs 
presenteras under detta kapitel. Fokus på användaren och jämförande tester är 
grunden för datainsamlingen.

Skiss

Tidsinvestering Vikten av designkriterier

Prototyp

Idégenerering Användbarhet

figur 1



6

2.2.1 Användaren i fokus
I en användarbaserad designprocess har användaren en central roll genom hela 
designprocessen. Webbplatsen designas för användaren och därmed är input och 
synpunkter från denne viktiga genom hela arbetet. Designvalen ska reflektera 
användaren snarare än designerns ståndpunkt.

Figur 2 visar fyra olika steg som kan användas vid en användarbaserad 
designprocess. Processen börjar med att samla information om användaren och 
övergår i att designa en preliminär prototyp för att sedan få feedback kring den 
preliminära designen från användarna. Ändringar genomförs efter synpunkter och 
detta steg upprepas till en fullgod design. (Abels, Domas White & Hahn, 1999)

2.2.2 Jämförande tester
Vanligtvis används jämförande tester för att avgöra vilken design som är enklast 
att använda och hitta för- och nackdelar med olika designer. Den grundläggande 
metodiken går ut på att jämföra två eller flera designer mot varandra. Prestandadata 
och preferensdata samlas in för varje alternativ och ställs sedan i komparation mot 
varandra. (Rubin & Chisnell, 2008)

När jämförande tester utförs som ett informellt och utforskande test är det 
av stor vikt att utröna varför ett alternativ föredras framför ett annat samt vilken 
aspekt av varje design som är gynnsam och inte. Resultaten av dessa tester kommer 
oundvikligen indikera att det inte finns någon “vinnande design” utan det bästa 
alternativet kommer vara en hybriddesign med de bästa elementen från varje 
utvärderat alternativ. Bäst resultat uppnås om de olika alternativen skiljer sig åt 
radikalt snarare än att jämföra snarlika designer. Det finns två anledningar varför:

Designteamet tvingas vidga sina föreställningar om vad som fungerar snarare 
än att fortsätta jobba mot ett förutsägbart mönster. Under själva testerna tvingas 
testdeltagaren att verkligen överväga och begrunda varför en design är bättre än 
en annan och vilka aspekter som bidrar till det. Det är lättare att jämföra alternativ 
som är väldigt lika varandra och således svårare att jämföra alternativ som skiljer sig 
drastiskt åt. Det beror på att alternativen som är snarlika delar samma ramverk och 
konceptuell modell medan avvikande modeller utmanar testdeltagaren att reflektera 
över hur uppgifterna faktiskt utförs. (Rubin & Chisnell, 2008)

Jämförande tester är inte nödvändigtvis förknippade med något specifikt skede 
i produktens utvecklingscykel. I ett tidigt stadie kan dessa tester användas för att 
jämföra olika designer som radikalt skiljer sig från varandra. Längre fram i processen 
kan den här metoden användas för att exempelvis avgöra huruvida knappar på en 

Uppgiftsrelaterad information från användare / Användarbeteende

1. Informationsinsamlingsstadie

2. Utvecklingsstadie

3. Utvärderingsstadie

4. Implementeringsstadie

figur 2
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hemsida ska bestå av ikoner eller text. I en produkts slutfas kan jämförande tester 
användas för att se hur en produkt står sig gentemot eventuella konkurrenter på 
marknaden. (Rubin & Chisnell, 2008)

2.2.3 Val av testdeltagare
Det är av stor vikt att välja och värva lämpliga deltagare som kan representera 
hemsidans tilltänkta användare. Utan representativa deltagare spelar det ingen roll 
hur noga ett test utförs för resultaten kommer vara tvivelaktiga och vara av begränsat 
värde. Att välja deltagare handlar mångt och mycket om att identifiera och beskriva 
relevant beteende, färdigheter och kunskap hos personen som är tänkt att använda 
slutprodukten. (Rubin & Chisnell, 2008)

Det finns tre huvudfrågor som initiativtagaren till testerna bör fråga sig:

•	 Hur	väl	representerar	testdeltagarna	den	tilltänkta	målgruppen	för	slut	
	 produkten?
•	 Ska	den	insamlade	datan	delas	upp	efter	olika	typer	av	användare?
•	 Vilken	urvalsstrategi	ska	användas?
•	 Slumpmässigt urval där potentiella deltagare numreras och en slump  

 generator väljer ut vilka som ska tillfrågas att delta i testet.
•	 Systematiskt urval där deltagarna väljs ut efter fördefinierade kriterier.   

 Det kan exempelvis gå till så att var femte person väljs ut från en lista  
 av potentiella testdeltagare.

•	 Kategoriskt urval. Gruppen av deltagarna väljs ut för att representera   
 hela mål gruppen. Exempel på detta kan innebära att deltagargrup  
 pen består av lika många män som kvinnor eller att minst 20 procent   
 av deltagare är över 50.

•	 Bekvämlighetsurval är ett väldigt vanligt tillvägagångssätt när det gäller använd- 
 barhetsstudier. Att hitta deltagare till bekvämlighetsurval kan ske exempel 
 vis via annonsering eller att kontakta folk som deltagit i studier förut. Dock  
 är det viktigt att dessa deltagare faktiskt reflekterar den allmänna mål-  
 gruppen.

(Tullis & Albert, 2008)

En vanlig fundering vid utförande av användbarhetstester är hur många deltagare 
som är tillräckligt för att undersökningen ska få validitet. Det finns inte någon regel 
som anger ett deltagarminimum utan antalet som väljs ut baseras på två faktorer; 
målet med studien och tolerans för felmarginal. Det går att få nyttig feedback av 
en testgrupp på tre-fyra personer. En liten grupp innebär dock att alla fel inte 
identifieras utan snarare att de mest signifikanta belyses. Om testerna innefattar 
många delar och om deltagarna förväntas lösa många uppgifter behövs det 
förmodligen fler medverkande. Tumregeln är att det behövs fler deltagare närmare 
den slutgiltiga designen. (Tullis & Albert, 2008)

2.2.4 Datainsamling
Insamlingen av data ska pågå under testsessionerna. Det gör både insamlingen 
snabbare men det fungerar även som en slags kontroll som gör att man hela tiden 
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kan stanna upp kort och tänka efter om datainsamlingen är rätt och relevant för 
målet med den. (Rubin & Chisnell, 2008)

2.2.4.1 Think Aloud
Think Aloud-tester, hädanefter benämnt som TA-tester, går ut på att testdeltagaren 
ska lösa realistiska uppgifter inom givna scenarion, samtidigt som hen verbalt 
redovisar sina tankar för moderatorn. Det är av intresse att få reda på deltagarens 
resonemang kring beslut, osäkerheter, förväntningar och hur felmeddelanden tolkas 
med mera. TA-tester kan appliceras likväl på prototyper som på redan lanserade 
webbplatser. TA-tester används med fördel på en hel webbplats eller utvalda delar 
som behöver undersökas. Följande steg ingår i TA-tester:

•	 Förberedelse
• Skriva testplan
• Välja datainsamlingsmetod
• Utföra pilottest

•	 Genomförande
• Låta testdeltagaren lösa uppgifterna
• Efterdiskussion

•	 Meddelande	av	resultat
• Analysera data

(Molich, 2002)

Det har visat sig att om moderatorn ställer för ingående frågor om testdeltagarens 
tankar och coachar deltagaren under processen så påverkas testresultaten. Både 
tillfredställelsen och begripligheten ökar när moderatorn aktivt lägger sig i 
deltagarens tankegångar. Därför bör inte moderatorn ställa frågor under testets gång 
utan begränsa sin egen del av dialogen till att visa att den lyssnar utan att föra en 
aktiv diskussion under processen. (Olmsted-Hawala, Murphy, Hawala & Ashenfelter, 
2010) Signifikant för dessa typer av tester är att moderatorn strävar efter att förstå 
varför en användare gör som hen gör genom att samla in kvalitativ data (Rubin & 
Chisnell, 2008).

2.2.4.2 Användbarhetsmått
I matrisen av Tullis & Albert (2008) (bilaga 1) kan det utläsas vilka 
användbarhetsmått som bör användas beroende på vilken sorts information som ska 
utvinnas. Nedan förklaras begrepp som används i denna studie. 

Uppgiftsframgång	(eng.	Task	success)	
För att mäta med vilken framgång en uppgift klaras av behöver uppgiften ha ett 
tydligt slut. Det får alltså inte vara en öppen uppgift som går ut på att till exempel 
undersöka något. Det finns olika metoder att mäta uppgiftsframgång på. Dessa 
metoder är binär framgång (eng. Binary Success) samt framgångsnivåer (eng. Levels 
of  Success).
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Binär	framgång	(eng.	Binary	success)
Det lättaste sättet att mäta hur väl en uppgift avklaras är genom binär framgång. Det 
kan förklaras som att testdeltagaren lyckas/misslyckas med uppgiften. Detta ger en 
bra översikt över hur många procent som klarar en uppgift. 

Framgångsnivåer	(eng.	Levels	of 	success)
Att mäta uppgiftsframgången för en uppgift enligt framgångsnivåer ger en lite 
utförligare bild av hur väl den avklaras. Antingen klarar testdeltagaren uppgiften, 
klarar den delvis eller inte alls. Att poängsätta de olika alternativen ger en bra 
överblick och ett genomsnittligt betyg kan nås. (Tullis & Albert, 2008)

Orsaksbaserade	mätmetoder(eng.	Issues-based	metrics)
Att förstå vad orsakerna för om en produkt är användbar eller ej är inte alltid lätt. 
Det finns dock olika sätt att lista ut vilka orsakerna är och de vanligaste sätten är 
om forskaren direkt interagerar med användaren. Ett vanligt sätt är TA-metoden (se 
kapitel 2.2.4.1 Think Aloud) Dessa metoder finns till för att utröna i detalj vad som 
är bra respektive dåligt med en produkt.

Självrapporterade	data	(eng.	self-reported	metrics)
Det mest effektiva sättet att få självrapporterande data från ett användbarhetstest är 
genom någon form av rankingsystem. Dessa system bygger på olika påståenden där 
testdeltagaren fyller i på en skala hur mycket hen håller med om påståendet. (Tullis 
& Albert, 2008) Ett sådant formulär är SUS-formuläret som presenteras i följande 
delkapitel.

2.2.4.3 SUS - System Usability Scale
SUS-formuläret är uppdelat på tio påståenden som poängsätts på en femgradig 
skala baserat på överensstämmelse av påståendena. Det är ett enkelt och snabbt 
sätt att bedöma användbarheten av en produkt. (Bangor, Kortum & Miller, 2008) 
Formuläret är framtaget på engelska men i denna studie användes ett formulär 
översatt till svenska av Bengt Göransson, Researcher i HCI vid Uppsala Universitet 
(Se bilaga 2). SUS-formuläret kan användas för att fungera i flera olika situationer 
bland annat dessa:

• Som måttpunkt för användbarhet och kundnöjdhet.
• Jämföra olika uppgifter inom samma gränssnitt.
• Som konkurrenskraftig bedömning av jämförbara användargränssnitt

(Bangor et al., 2008)

Det finns flera alternativ till SUS-formulär som även är utmärkta men inte har 
samma fördelar. En stor fördel är att undersökningen är tekniskt öppen, vilket gör 
den tillräckligt flexibel för att bedöma ett väldigt brett utbud av gränssnitt. En annan 
viktig aspekt i valet av användandet av SUS-formulär är att det är en metod som är 
relativt snabb och enkel både för administratör och deltagare. En tredje viktig del är 
att den är lättöverskådlig och lätt att förstå för personer involverade i projekt men 
utan kunskap om interaktion. (Bangor et al., 2008)

SUS-formuläret ger en totalpoäng mellan 0 och 100. SUS-formuläret är utvecklat 
så att vartannat påstående är positivt och vartannat är negativt. Dessa påstående 
poängsätts mellan 1 till 5 hur mycket testdeltagaren håller med om påståendena. 
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På positiva påståenden är 5 den optimala poängen och betyder att man instämmer 
helt. De negativt laddade påståendena bör snarare ha så låg poäng som möjligt, 
det vill säga 1 är optimalt på dessa. Det betyder att man inte instämmer alls. De 
udda numrerade påståendena, det vill säga, 1, 3, 5, 7 och 9 är de som är positivt 
formulerade och de jämnt numrerade, 2, 4, 6, 8 och 10 har negativ innebörd. 
Poängen räknas ut genom följande steg:

• På de frågor med udda nummer subtraheras 1 från poängen. Om personen  
 svarar 4 ger det en ny poäng på 3. (4 - 1 = 3)

• På frågor med jämnt nummer subtraheras poängen från 5. Om personen  
 svarar 3 ger det en ny poäng på 2. (5 - 3 = 2)

• Den nya poängen för varje fråga adderas ihop och multipliceras med 2,5.  
 Detta gör att om testpersonen svarat 5 på de jämna frågorna och 1 på de  
 udda frågorna ges en totalpoäng av 40 x 2,5 = 100.

(Sauro, 2011)

En godkänd SUS-poäng är 70. En produkt med en poäng på 90 betyder dock inte att 
den är dubbelt så bra som en produkt med 45. En låg poäng indikerar endast att den 
har ett eller flera fel som påverkar användbarheten. Det finns mönster som visar ett 
samband mellan SUS-poängen och uppgiftsframgång. En deltagare som inte klarar 
uppgiften men upplever det som att hen klarar den ger ofta en högre SUS-poäng. 
(Bangor et al., 2008)

2.3 Forskningsmetodik
För att genomföra en studie som grundas i kvalitativ data men behöver presentera 
kvantitativ data genomförs ofta dessa med en blandad metod. Olika researchmetoder 
och en förklaring av validitet och reliabilitet presenteras under detta kapitel. 

2.3.1 Research
Blandad metod (eng. Sequential mixed methods) är en metod där forskaren vill 
utveckla eller expandera fynd av en metod med en annan. Detta kan innebära att 
en studie börjar med en kvalitativ research för undersökning av ett problem för att 
sedan följa upp med en kvantitativ kartläggande undersökning så att forskaren kan 
kvantifiera och generalisera resultaten. (Creswell, 2009)

Kvalitativ research är till för att utforska och förstå hur en individ eller grupp 
förhåller sig till ett visst problem. Researchprocessen innefattar frågor och olika 
procedurer där data samlas in från deltagande personers inställning till, och 
utförande av en uppgift som sedan tolkas av forskaren. (Creswell, 2009)

Det finns flera olika strategier att använda vid kvalitativ research där fallstudier 
är en infallsvinkel. En fallstudie är en utredningsstrategi där forskaren på djupet 
utforskar bland annat en process eller aktivitet. Fallen begränsas av tid och 
aktivitet, och forskaren samlar detaljerad information genom att använda olika 
datainsamlingsmetoder över en längre period. (Creswell, 2009)

Kartläggande undersökning (eng. Survey research) är en undersökningsmetod 
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som syftar till att generalisera och kvantifiera svar från en grupp på frågeformulär, 
intervjuer eller tester. Undersökningsmetoden ger en kvantitativ förklaring av 
trender, attityder, åsikter m.m. hos en viss grupp. (Creswell, 2009)

2.3.2 Validitet och reliabilitet
Validitet inom kvantitativa studier handlar om att det kan dras meningsfulla och 
användbara slutsatser från resultat från olika tester och liknande (Creswell, 2009). 
Inom kvantitativa studier är normerna för hur en studie valideras obestridda. Utan 
trovärdiga mätningar anses en kvantitativ studie icke validerbar. Studiens resultat ska 
även kunna generaliseras. (Venkatesh, Brown & Bala, 2013)

Inom kvalitativa studier finns det dock inte några lika accepterade riktlinjer för 
en validering. Det finns flera forskare som hävdar olika saker gällande validitet i 
kvalitativa studier men det kan konstateras att forskare gör väldigt olika gällande 
validitet i sina publiceringar. Ord som dock återkommer gällande validitet inom 
kvalitativa studier är konsekvens och pålitlighet. Kring dessa ord ska forskaren 
diskutera validiteten kring sin studie. (Venkatesh et al., 2013)

Reliabilitet handlar om huruvida en specifik researchteknik skulle ge samma 
resultat vid upprepning mot samma målgrupp. Denna definition är dock mer 
passande för kvantitativa tester jämfört med kvalitativa.

För kvantitativa studier ökar reliabiliteten vid användning av standardiserade 
frågor och stora testgrupper samt genom att ha en så liten demografisk skillnad som 
möjligt mellan testare och testdeltagare.

Vid kvalitativa studier finns olika punkter för att avgöra reliabiliteten av studien. 
Dessa är trovärdighet hos forskarna (eng. research worker reliability), variationer 
i observationer samt användning av olika datainsamlingsmetoder – till exempel 
testomtest metoden (eng. test-retest method) och omformuleringsmetoden (eng. 
splithalf  method).

Trovärdighet hos forskarna handlar om vilken kunskap de har om ämnet de testar 
och observerar. Även språk spelar en stor roll vid intervjuer då två personer med 
samma modersmål och dialekt troligtvis har lättare att förstå varandra och undvika 
missförstånd.

Användning av olika datainsamlingsmetoder handlar om att utföra tester vid olika 
tid och plats men ändå påvisa samma resultat. Test-omtest metoden handlar om att 
försäkra sig om att genomförda observationer stämmer överens i en annan situation. 
Om observationen kan upprepas av samma person vid senare tillfälle och på annan 
plats och bör då ge samma resultat för att vara trovärdig. 

Omformuleringsmetoden beskriver hur en fråga kan ställas på olika sätt för att 
försäkra sig om att svaren blir likadana. (Lewis, 2009)
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3. Metod
Detta kapitel behandlar metoden som använts i studien. Kapitlet inleds med en metodansats och 
följs av ingående förklaringar av hur processen har gått till.

3.1 Övergripande procedur
För att kunna svara på hur användandet av det webbaserade ansökningsformuläret 
ska öka utan att försämra användbarheten är det relevant att undersöka vilka faktorer 
som bidrar till hög användbarhet på Migrationsverkets webbplats.

Denna studie grundas i en blandad metod. En fallstudie är strategin som 
används inom den kvalitativa forskningen då delar av Migrationsverkets hemsida 
kommer undersökas under en tioveckorsperiod. En kartläggande undersökning 
kommer användas i designprocessen för att undersöka om målen med studien 
uppnås. Studien går ut på att ta reda på hur en grupp individer ställer sig till 
vissa designproblem. (Creswell, 2009) Detta kommer innefatta scenariobaserade 
användbarhetstester med TA-metod, SUS-formulär, observationer samt uppföljande 
frågor, detta för att ge en grundlig information om användarnas uppfattning om 
designproblemet.
Studien ska ge nya förslag till en design av Migrationsverkets hemsida där ett mål 
är fler klick på Webbansökan. För att kunna utröna om fler personer väljer att klicka på 
Webbansökan jämfört med blanketter krävs någon form av kvantifierbar data. 

Detta uppnås genom att göra användbarhetstester med sju personer på 
originalhemsidan, åtta på de första prototyperna och på tio personer på den 
slutgiltiga prototypen. Antalet valdes utifrån tidsramen och enligt Tullis & Albert 
(2008) teori om att öka antalet deltagare desto närmre produkten studien leder. 
Processen har skett i sex steg och illustreras enligt figur 3.

Utvärdering av den
nuvarande sidan

Steg 1

Skisser och idégenerering
baserat på kvalitativ data

Steg 2

Framställning och tester
av prototyper

Steg 3

Sammanställning och
analys av datan för
den slutgiltiga prototypen

Steg 6
Sammanställning och
analys av insamlad data

Steg 4

Framtställning och test
av slutgiltig prototyp

Steg 5

3.2 Framställning av prototyper
Då resultaten från de kvalitativa testerna på den nuvarande webbplatsen 
analyserats ska tre designförslag tas fram. Dessa skiljer sig ifrån varandra för 
att bästa resultat enligt Rubin & Chisnell (2008). För att få fram differentierande 
designer används Buxtons (2007) metod för framställning av prototyper. Först 
skissas idéer och tankar ner på papper. Dessa utvecklas till tre skilda skisser som 
sedan utvecklas till färdiga prototyper. Dessa prototyper kommer vara en blandning 
mellan lo-fi och hi-fi prototyper. Prototyperna kommer ha färdiga designer sett till 

figur 3
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estetik men med låg funktionalitet. Om testerna bara skulle utröna om testdeltagarna 
valde att använda sig av webbansökan, alltså om enbart funktionerna av webbplatsen 
testas, skulle det fungerat att använda sig av en lo-fi prototyp. Då det i denna 
studie även ska fastställas om designen är lättnavigerad och enkel att använda krävs 
detaljrikedomen i en hi-fi prototyp. (Saffer, 2010)
Alla prototyper skapas i Adobe InDesign med hjälp av 960 Grid System. Det är 

en samling mallar framtagna av webbutvecklaren Nathan Smith avsedda för att 
snabbt ta fram prototyper av webbplatser. Namnet 960 syftar till mallarnas bredd, 
960 pixlar, vilket är den optimala bredden att hålla inom webbdesign (Moll, 2006). 
Mallarna i 960 Grid Systems är uppdelade på 12, 16 eller 24 kolumner för att enkelt 
kunna placera ut innehåll inom de givna ramarna. Hur många kolumner som behövs 
för prototypen styrs av designers egna preferenser. 24 kolumner ger flest möjligheter 
till disponering av material och kommer att således vara den mall som används.
När prototyperna är färdiga sker valet av deltagare inför användbarhetstesterna.

3.3 Val av deltagare
Valet av deltagare sker genom Tullis (2008) tre huvudfrågor. Målgruppen för studien 
representeras av varenda person som vill flytta till Sverige. Då detta är en målgrupp 
som är väldigt svårt att nå inom tidsramen för denna studie består stommen för 
testdeltagarna av invandrare i Sverige. Dessa har flyttat hit och speglar målgruppen 
på ett så bra sätt som möjligt. Då testerna skedde i omgångar och det var svårt att 
hitta stora testgrupper med enbart invandrare har även personer födda i Sverige 
använts för att utröna användbarheten på webbplatsen. Detta är inte optimalt men 
inom studiens tidsramar anses det ändå tillräckligt. När prototyperna är skapade och 
deltagarna valda sker användbarhetstesterna.

3.4 Genomförande av användbarhetstester
Testerna görs med en blandad metod då det sker både kvantifierbara scenariotester 
samt kvalitativa intervjuer. Antalet klick som krävdes för att lösa uppgifterna räknas.
De första kvalitativa användbarhetstesterna går ut på att först testa Migrationsverkets 
nuvarande sida för att ge en grund för omdesignbesluten. Först genomförs ett 
pilottest för att se huruvida testet fungerar. Därefter sker testerna på fyra personer 
med fem scenarion. TA-metoden används och det följs upp av att deltagarna får 
komma med tillägg och tankar om design och användbarhet. Den kvalitativa datan 
som samlas in från de fyra personerna ger en bra grund för vidare designbeslut.

I nästa steg ska originalsidan jämföras med prototyper. Skärmdumpar tas av 
originalsidan på de sidor som innehåller de funktioner som ska testas. Detta görs 
för att alla tester ska anses vara likvärdiga och kunna jämföras med prototyperna 
som tillverkas. Testerna sker i ett slutet rum tillsammans med två moderatorer. 
Testdeltagaren placeras framför en dator bredvid en moderator och en andra 
moderator sitter mittemot och för anteckningar. Den som för anteckningar är även 
den som läser upp varje scenario för deltagaren. Skärmdumparna öppnas i separata 
flikar i en webbläsare. På samma sätt öppnas prototyperna i olika flikar då de ska 15
testas. När en testdeltagare vill gå vidare i sidstrukturen får hen peka var på skärmen 
hen vill klicka och därefter byter moderatorn till en lämplig flik. Efter 
användbarhetstesterna och intervjuerna ges även deltagarna ett SUS-formulär som är 
till för att kvantifiera helhetsintrycket av användbarheten.
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De tre olika prototyperna testas av olika personer för att undvika att ge olika resultat 
på grund av vana. Om en person testar en prototyp och strax därefter en annan med 
samma scenarion är risken stor att resultaten kommer bli annorlunda beroende på 
vilken prototyp som testas först på grund av inlärning.

3.4.1 Scenarion
Scenarion tas fram innehållandes startsida samt undersidor under fliken Att flytta till 
någon i Sverige då ett mål under denna sida är att uppmuntra till att ansöka om att få 
flytta till Sverige via webben snarare än via pappersblanketter.

Vissa scenarion krävde ett klick för att nå målet medan andra scenarion krävde 
fyra klick. Om en testdeltagare pekar och säger klick på fel knapp räknas det som 
ett klick. På så vis avgörs hur många klick varje scenario tar varefter ett genomsnitt 
räknas ut. I prototyperna ska scenariona avklaras på lika många eller färre klick i 
genomsnitt. Under scenariot om att Flytta till någon i Sverige (Scenario 5, bilaga 3) ska 
även fler välja att klicka på att ansöka via webben jämfört med att klicka på 
blanketter .Användarna ombads lösa fem scenarion och de hade alla utgångspunkt i 
startsidan.

3.4.1.1 Hur de olika scenariona ser ut
De olika scenariona presenteras kort nedan och de finns även att se i bilaga 3. 
Presentationen är av hur scenariot ser ut samt hur många klick som förväntas krävas 
för att klara scenariot.

Scenario	1 - Byt språk till engelska
Förväntat: 1 klick

Scenario	2 - Hur du kan få ditt barn att komma till Sverige
Förväntat: 2 klick
Scenario 2 går ut på att får reda på att få information om hur man kan få sitt barn 
som bor utomlands att flytta till Sverige.

Scenario	3	- Du vill flytta ifrån Sverige
Förväntat: 1 klick
Det tredje scenariot går ut på att testpersonen helt sonika vill lämna Sverige och göra 
vad som krävs för detta.

Scenario	4	- Information för journalister
Förväntat: 1 klick
I scenario 4 vill deltagaren ta reda på vilken information som finns som är ämnad för 
journalister och annat mediefolk.

Scenario	5 - Flytta till din partner i Sverige
Förväntat: 4 klick
Scenariot går att klara på två klick men ett förväntat resultat är fyra klick. 
Testdeltagaren uppmanas att skicka in vad som krävs för att få flytta till sin fru/man 
som bor i Sverige och är svenskmedborgare.
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4. Resultat/Empiri
I den här delen av rapporten presenteras skapade prototyper och all insamlad data från de olika 
användbarhetstesterna. Jämförande och enskilda SUS-poäng och antal klick/testdeltagare 
presenteras i bilagorna 4, 5, 6 och 7.

4.1 Den nuvarande webbplatsen
Nedan presenteras resultaten från användbarhetstesterna av skärmdumparna på 
Migrationsverkets nuvarande webbplats. Skärmdumparna visas i figur 4 och 5 samt i 
bilaga 7.

4.1.1 Antal klick
Figur 6 visar hur många klick testdeltagarna behövde för att lösa de olika 
scenariona samt hur många klick som förväntades.

figur 4 figur 5

figur 6
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Två deltagare valde blanketter, två klickade på Webbansökan i meny och två på 
länken för Webbansökan i brödtexten. I figur 7 visas valen och hur de klickade.

4.1.2 SUS
När svaren på SUS-formulären sammanställts fick originalsidan en poäng på 56,43 
av 100.

4.1.3 Testdeltagarnas åsikter
Överlag tyckte testdeltagarna att det var för mycket text, att det var svårt att veta var 
på sidan man befann sig, att det kunde kännas som för många olika menyer men 
att de stora knapparna på startsidan var väldigt bra. Bildanvändandet uppfattades 
olika av deltagarna. De uppfattades som onödiga och överflödiga av vissa och andra 
tyckte de var relevanta och lättade upp sidan som består av så mycket text. Överlag 
uppfattades sidan som väldigt tråkig.

Startsida

Undersidor
Positivt

• Trädmenyn till vänster var i   
 grunden bra.

Negativt
• För mycket text.
• Nyheter tar för mycket plats vilket  

 känns onödigt. 
• Svårt att veta var i menyn man höll till.
• Dåliga hierarkier i undermenyn.
• Onödiga länkar till höger.

Positivt
• Överlag bra. 
• Tydlig och lättnavigerad. 
• Knapparna för huvudkategorierna.
• Även sökfunktionen ansågs vara bra,  

 placerad på rätt ställe.

Negativt
• Känsla av många menyer.
• Rörigt och för mycket “rutor” överallt. 
• Det var svårt att hitta English, det  

 borde vara tydligare. 
• Lite svårt att veta vad som är vikti 

 gast på sidan efter huvudknapparna.

figur 7
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4.2 Prototyperna
Prototyperna som togs fram baserades på utfall av testerna på originalsidan. Samma 
scenarion som testades på originalsidan testades även på prototyperna. I dessa tester 
deltog åtta personer per prototyp. Alla olika prototyper presenteras i sin helhet i 
bilaga 8, 9, 10 och 11.

4.3 Prototyp 1
Då den nuvarande webbplatsen ansågs ha för mycket information och text skapades 
prototyp 1 för att ge en minskad upplevelse av dessa. De stora knapparna som mötte 
användaren på startsidan omvandlades till en huvudmeny. Detta gjordes för att ge 
ett mer avskalat intryck samt för att stämma mot teorin kring jämförande design 
där designförslagen ska skilja sig markant gentemot varandra (de två andra 
prototyperna har således inte samma lösningar). Utöver detta var det viktigt att 
genom olika hierarkier (se figur 8) synliggöra vilken information som var viktigast 
då detta var lite oklart bland användarna. Huvudmenyn är det enda på sidan utöver 
logotypen som är röd vilket gör att den får en hög hierarki trots sin lilla storlek. På 
startsidan lades nyheter i en spalt istället för två. Detta gör det lättare för ögat att 
fokusera och det upplevs som färre element. Den lilla menyn upptill med Om press, 
Eu och internationellt med mer flyttades längst ner på sidan då en uppfattning var att 
det var “många menyer”. Genom detta försvinner ytterligare ett element ner vilket 
ska ge en uppfattning om att det är lättare att särskilja de olika delarna från varandra 
högt upp på sidan.

Mycket fokus i denna prototyp låg på att förändra användarnas upplevelser inne på 
undersidorna. Då uppfattningen av dessa sidor från den nuvarande webbplatsen 
var att det var svårt att veta var i sidstrukturen användaren befann sig var det viktigt 
att ge en tydlig blick över just detta. Detta gjordes genom att göra rubriken för den 
besökta undersidan mycket större än tidigare (se figur 9). Dessutom färgkodades 
samt förstorades texten i undermenyn (se figur 10). Utöver det lämnades mycket tom 
yta ute till höger. Detta för att minska känslan av plottrighet, vilket kan störa blicken 
och göra det svårare för användaren att orientera sig. 

Figur 8
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Två personer valde blanketter före webbansökan på den nuvarande sidan. För att 
lösa detta lyftes länken till Webbansökan från undermenyn 
till en egen knapp för att tydligare visa denna. Knappen 
placerades på en bild för att ögat dras till bilder med 
förhoppningen att synliggöra den bättre. Bilderna är 
irrelevanta men förhoppningen var att de ska vara 
tillräckligt intressanta för ögat att användaren ser 
knappen på bilden. Bilder användes även för att lätta 
upp textmängden och göra det mer lättläst. En ikon 
förställande Union Jack, Storbritanniens flagga, lades 
till för att tydliggöra att webbplatsen kunde upplevas på 
engelska (se figur 11). Detta för att testdeltagare upplevde 
det svårt och otydligt att se länken. Ikonen är av stödjande 
grafik vilket upplevs som lättare att ta till sig. Bilder 
är även ett tydligare element än text och syns således 
snabbare.

4.4 Testresultat för prototyp 1

4.4.1 Antal klick
Figur 12 visar hur många klick testdeltagarna behövde för att lösa de olika 
scenariona samt hur många klick som förväntades. 

figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12
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Samtliga åtta deltagare klickade på knappen för Webbansökan som visas i figur 13. 
Blankett och knapp för Webbansökan var de valen som fanns.

4.4.2 SUS
När SUS-värdena sammanställts fick Prototyp 1 en poäng på 65,94 av 100.

4.4.3 Testdelgarnas åsikter
Kommunikativt bra sida, fint upplagd. Kanske skulle det finnas mer grafik och 
ikoner istället för så mycket text.

Startsida

Undersidor

Figur 13

Positivt
• Tydlig och känns som en

myndighets webbplats.

Negativt
• Svårt att förstå att knapparna på   

 bilderna är knappar.
• Irrelevant bild.

Positivt
• Tydliga, lättnavigerade menyer.
• Bra med färgkodning.

Negativt
• Konstigt att huvudmenyn inte följer  

 med till undersidan.
• Irrelevanta bilder.
• För mycket text.
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4.5 Prototyp 2
Den andra prototypen fokuserade på de positiva åsikterna om de stora knapparna 
på startsidan hos den nuvarande webbplatsen. 
Startsidan fick tillbaka huvudknapparna och menyn 
som låg i sidfoten i prototyp 1 flyttades tillbaka 
till sidhuvudet. Den flyttades återigen upp för att 
huvudknapparna blev så mycket större och högre i 
hierarkin (se figur 14). Det bedömdes att det fanns 
en risk att den lilla menyns existens skulle missas 
om den låg kvar i sidfoten då knapparna blåsts upp 
enormt mycket i storlek.
Tanken med de stora knapparna var att de skulle 
ta bort frågetecken kring var användaren vill 
trycka och det ska kännas självklart att de mesta av 
informationen på webbplatsen ligger under någon 
av dessa. Det finns dessutom väldigt mycket tom yta 
på startsidan vilket motiveras av att det blir enklare 
att särskilja de element som finns.

Då den nuvarande webbplatsen upplevdes som 
texttung gjordes ett val om att fortsätta med mycket 
knappar på undersidorna likt startsidan (se figur 15). 
All brödtext placerades i ett smalt block för att ge 
en känsla av mindre textmängd. Bilder togs bort helt 
för att undersöka hur detta mottas av testdeltagarna.

På undersidorna flyttades Webbansökan från de 
övriga knapparna och placerades 
nertill som en enkel textlänksknapp. De gjordes 
för att öka hierarkin på denna då den ska uppfattas 
som annorlunda jämfört med alla knapparna 
och medverka till att deltagarna skulle föredra 
Webbansökan jämfört med Blanketter.

Figur 14

Figur 15
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4.6 Testresultat för prototyp 2

4.6.1 Antal klick
Figur 16 visar hur många klick testdeltagarna behövde för att lösa de olika 
scenariona samt hur många klick som förväntades. 

Sex deltagare klickade på knappen för Webbansökan och två valde blanketter som 
visas i figur 9. 

4.6.2 SUS
När SUS-värdena sammanställts fick prototyp 2 en poäng på 70,63 av 100.

4.6.3 Testdeltagarnas åsikter
Det fälldes inga kommentarer om att det inte var några bilder med på webbplatsen. 
Knapparna på startsidan fick positivt gensvar samtidigt som knapparna på 
undersidan fick ett negativt gensvar på grund av dess storlek i förhållande till mängd.

Figur 16

Figur 17
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Startsida

Undersidor

4.7 Prototyp 3
Den sista prototypen i första omgången av 
omdesignen utformades som en kombination 
av två positiva tankar testdeltagarna hade om 
originalsidan - de stora knapparna på startsidan och 
menyn på undersidorna. För att slippa mötas av 
olika sorters menyer på start- respektive undersidan 
kombineras dem. Menyn placerades i form av 
knappar till vänster (se figur 18). Vid klick på en av 
knapparna flyttas den högst upp av knapparna och 
en undermeny fälls ut under den klickade knappen 
(se figur 19). På detta sätt ser användaren enkelt var 
på sidan hen befinner sig och kan alltid göra valet 
att välja en annan huvudknapp utan att först klicka 
sig tillbaks till startsidan.

På den här prototypen får startsidan inte lika 
mycket tom yta som på de tidigare varianterna. 
Startsidans olika delar nuddar varandra men 
däremot finns det mycket inre marginaler på de 
utplacerade elementen, vilket ger en liknande effekt. 
Detta gjordes för att strukturera startsidans delar 
ännu tydligare och påvisa att det rör sig om separata 
funktioner men utan att ge ett rörigt intryck. 
Återigen användes bilder till skillnad från Prototyp 
2.

Undersidan för den här prototypen har återfått 
den tomma ytan till höger som saknades vid 
startsidan. Detta beslut fattades då det inte kunde 
motiveras att placera några andra element där. 
Dessutom, som tidigare nämnt, bidrar den tomma 
ytan till att tydliggöra det innehåll som faktiskt 
finns.

Positivt
• Tydlig och ren sida.
• Stora tydliga knappar.
• Inga onödiga saker som stjäl fokus.

Negativt
• Snabbvalslänkarna under

huvudkategorierna flyter i det fria och 
förvirrar.

Positivt
•	 Inga postiva kommentarer

Negativt
• Alldeles för många knappar.
• Ingen struktur.
• Lätt att missa texten ute till höger.
• Undermenyerna till knapparna försvinner  

 in i havet av knappar.
• För mycket text.

figur 18

figur 19
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Bilderna på undersidorna var liknande dem på den nuvarande sidan av par med 
olika etniska ursprung då detta bör uppfattas som relevant för Migrationsverkets 
verksamhet. Bilderna användes för att den nuvarande webbplatsen uppfattades som 
“tråkig” och syftet är att ge en känsla av att sidan är trevligare och mer inbjudande.

För att särskilja huvudmenyn från snabbvalen användes olika nyanser av grått. 
Detta beslutades för att en mörkare grå ger högre visuell hierarki än en ljusare då 
kontrasterar mer mot den ljusa bakgrunden. Webbansökan flyttades ifrån menyn till 
en enskild knapp för att tydliggöra vikten av denna funktion. Knappen placerades 
under brödtexten för att ge användaren en chans att läsa sig till information innan de 
väljer att ansöka via webben. Återigen används symboler för språkval men den här 
gången finns även en svensk flagga med. Den placerades ut för att tydliggöra ännu 
mer att webbplatsen finns på olika språk.

4.8 Testresultat för prototyp 3

4.8.1 Antal klick
Figur 20 visar hur många klick testdeltagarna behövde för att lösa de olika 
scenariona samt hur många klick som förväntades. 
 

Figur 20
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Samtliga deltagare valde Webbansökan. Tre valde att klicka på länken i texten och 
fem valde knappen under som syns i figur 21.

4.8.2 SUS
När SUS-värdena sammanställts fick prototyp 3 en poäng på 87,5 av 100.

4.8.3 Testdeltagarnas åsikter
Nyheterna och bilderna tar ganska mycket fokus. Menyn till vänster är väldigt bra 
även om undermenyerna inte syns så bra.

Startsida

Undersidor
Positivt

• Bra att knappen man trycker på hamnar  
 överst och att undermenyn fälls ut

under den.
• Enkelt att se var på sidan man är.

Negativt
• Undermenyn är liten och blir därmed  

 lite rörig och svårnavigerad.
• För mycket text.

Positivt
• De stora knapparna i menyn till vänster  

 väldigt bra.
• Tydligt var man ska trycka och vad som  

 är viktigast.
• Känns som en myndighetssida utan att  

 vara tråkig.

Negativt
• Naturbild har inget samband med

Migrationsverkets verksamhet. Blir 
förvirrande.

Figur 21
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4.9 Sammanfattning av prototyperna
Av de tre prototyperna kan det konstateras att både SUS-värdena och antal klick var 
bäst på prototyp 3. Samlade kommentarer som används i nästa steg i omdesignen 
samlas nedan.

4.10 Slutgiltig prototyp
Designen till den slutgiltiga prototypen utgick ifrån resultaten från de tre tidigare 
prototyperna. Stora knappar och en undermeny som är fäst i dessa var fokus 
samtidigt som irrelevanta bilder på natur skulle bort. Då både SUS-värdena och 
antalet klick var bäst i prototyp 3 grundades den slutgiltiga prototypen i denna och 
positiva saker från de andra prototyperna vävdes in. 

Bildanvändandet i denna prototyp 
ska uppfattas som mer relevant för 
Migrationsverkets verksamhet. På första sidan 
lyftes bilden på rapsfältet bort ifrån prototyp 
3 och ersattes av en bild på människor ur 
fokus (se figur 22). Detta för att ansikten får 
mycket uppmärksamhet och på startsidan är 
det viktigaste menyn till vänster.

Alla personer valde Webbansökan i prototyp 
3 samt i prototyp 1. I båda dessa fanns 
tydliga stora knappar med texten Webbansökan. I prototyp 3 fanns även textlänken 
till denna funktion vilken användes av tre av åtta personer. På originalsidan valde 
även tre av sju att använda textlänken. Därmed valdes det i denna prototyp att lyfta 
tillbaks textlänken. Då två personer valde att klicka på Webbansökan i menyn på den 
nuvarande webbplatsen lyftes även denna 
länk tillbaka. Texten på knappen ändrades 
till Ansök direkt på Webben då det var något 
som söktes efter och som framkommit 
under användbarhetstesterna (se figur 23). 
Knappen Ansök direkt på Webben flyttades 
upp till under rubriken och ingressen 
ovanför brödtexten för att ge användarna 
ett val att klicka på knappen utan att läsa 
igenom all text om det behovet inte finns.
Undermenyn ändrades i denna prototyp 
jämfört med i prototyp 3. Undermenyn 
fick bra respons i den första prototypen 
och inkorporerades därför i denna. 
Färgkodningen var uppskattad och 
lyftes därför fram även här.

Positivt
• Stora knappar
• Undermeny som sitter ihop med de  

 stora knapparna
• Kortare texter

Negativt
• Irrelevanta bilder på natur
• Ordet Webbansökan ansågs lite otydligt.
• Letade efter ordet Ansök.

Figur 22

Figur 23
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4.11 Testresultat för den slutgiltiga prototypen

4.11.1 Antal klick
Figur 24 visar hur många klick testdeltagarna behövde för att lösa de olika 
scenariona samt hur många klick som förväntades. 

Samtliga deltagare valde Webbansökan. Nio av dessa klickade på knappen men en 
klickade på länken i texten som går att se i figur 25.

4.11.2 SUS
När SUS-värdena sammanställts fick den slutgiltiga prototypen en poäng på 88,25 av 
100.

Figur 24

Figur 25
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4.11.3 Testdeltagarnas åsikter
Generellt tyckte testdeltagarna om denna sida. Tydlig struktur från startsidan till 
undersidorna. Det var bra bilder som känns relevanta.

Startsida

Undersidor

4.12 Jämförelse mellan de olika prototyperna
Figur 26 visar hur många procent som klarade varje scenario på de olika 
prototyperna och den nuvarande webbsidan utifrån förväntat antal klick. 

Positivt
• Tydlig struktur.
• Huvudmenyn syns tydligast.
• Bra bild som inte stör men lättar upp en  

 annars ganska stel sida.

Negativt
•	 Inga negativa kommentarer.

Positivt
• Bra att menyn ligger kvar på

samma ställe.
• Bra med en ansöka-knapp.

Negativt
• Knappen för Webbansökan kunde

varit tydligare.
• För mycket text.
• En deltagare gillade inte att

menyn blev röd.

Figur 26
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I figur 27 presenteras de olika prototypernas genomsnittliga SUS-poäng i 
komparation till varandra. Utförlig poäng finns i Bilaga 4. 

I figur 28 presenteras genomsnittligt antal klick per scenario och prototyp. 

Figur 27

Figur 28
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5. Analys
Detta kapitel ställer teori och resultat mot varandra i en jämförande analys.

5.1 Den nuvarande webbplatsen
Att startsidan fick goda vitsord av testdeltagarna tyder på att Molichs (2002) teori 
kring stödjande grafik stämmer. De stora röda knapparna som möter användaren 
hjälper till att strukturera information och bidrar till att startsidan uppfattas som 
tydlig och överskådlig. Startsidan är också förhållandevis avskalad jämfört med vad 
som finns djupare in i strukturen. Även sökfunktionen framhölls som ett positivt 
element på sidan. Den är placerad på ett ställe som användarna är vana vid att 
återfinna den och dyker konsekvent upp på varje undersida som besöks. Detta kan 
tyda på att det är viktigt att följa vissa normer inom webbdesign. Rubin & Chisnell 
(2008) förklarar hur lärbar en produkt är, alltså hur lätt det är att lära sig att använda 
den. Det kan tänkas vara applicerbart på webben som produkt, där flera webbplatser 
använder sig av en sökfunktion uppe i det högra hörnet.
Vid granskning av antalet klick som krävdes för att lösa scenario 5 kan 
resultatet ändå anses lite förvånande. Det scenariot krävde mest interaktion och 
uppmärksamhet men fick ändå ett bättre genomsnitt än scenario 2. Detta kan tyda 
på att lärbarheten och begripligheten enligt Rubin & Chisnells (2008) teori kring 
användbarhet ändå håller måttet på den nuvarande sidan.

Under testet av den nuvarande webbplatsen valde två av sju deltagare blanketter 
som lösning för sista scenariot, tre klickade på länken i texten och två valde att klicka 
på Webbansökan i menyn. Anledningen till att resultaten spretar kan mycket väl bero 
på att det saknas stödjande grafik som belyser funktion och därmed hamnar alla 
valmöjligheter på samma hierarki. Webbansökan lyfts då inte fram på ett önskvärt vis.

5.2 Prototyp 1
När en ikon föreställande Union Jack fick representera engelska som möjligt språk 
gick genomsnittet för antal klick på första scenariot ner till det optimala resultatet 
och även detta visar nyttan av att stödjande grafik enligt Molichs (2002) teori kring 
grafik på webben. Kopplingen till det engelska språket är omedelbar och användaren 
slipper läsa ett enda ord för att förstå att sidan kan översättas.

Den här prototypen visade samma tendenser som originalsidan angående 
det andra scenariot. Den fick till och med ett högre genomsnitt på antal klick 
som krävdes för att hitta rätt. Detta då det rådde förvirring kring vilken kategori 
anhöriginvandring hör till.

Förvirringen kring kategorin, som enligt Krug (2006) ska minimeras, gjorde att 
många testdeltagare började chansa på flera olika länkar i hopp om att hitta rätt.
Samtidigt förstår användaren strukturen på sidan bättre för varje scenario som lösts. 
Som Nielsen (2002) beskriver angående navigering på sidan där användaren vill veta 
var de är, gav denna prototyp bra respons från användaren på denna punkt.

Den här prototypen har bara två möjliga sätt att lösa sista scenariot. Det ena är att 
välja blanketter från menyn eller klicka på knappen på bilden. Här visade resultaten 
att samtliga deltagare valde knappen framför att gå till blanketter via menyn. Det 
kan också kopplas till Molichs (2002) teori kring stödjande grafik men även Nielsens 
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(2000) teorier kring att tydligt visa för användaren var hen har möjlighet att navigera 
sig vidare. Den visuella hierarkin är således mycket högre för en separat snabbknapp 
än för en länk i en meny.

5.3 Prototyp 2
Startsidan på denna prototyp upplevdes som den mest avskalade då den enbart 
innehöll kategoriknappar, några snabbval och den lilla menyn i sidhuvudet. Här 
fick andra scenariot en drastisk sänkning av genomsnittet för antalet klick. Det 
kan till stor del bero på de stora kategoriknapparna. De ligger definitivt överst 
i den visuella hierarkin och flera användare vittnade om att det var självklart att 
lösningen skulle finnas bakom någon av dessa knappar. Genom dessa stora knappar 
gav man användaren inte många val och det fanns inga frågetecken i enighet med 
Krugs (2006) teori. Sidan som möter användarna efter startsidan är också helt 
knappbaserad och trots mängden likadana knappar lyckades de flesta deltagarna hitta 
rätt på få försök.

På denna prototyp, precis som på den nuvarande webbplatsen, valde två personer 
blanketter före webbansökan. Personerna som valde blanketter scannade av alla 
knappar medan personerna som valde Webbansökan direkt såg den röda färgen då 
den stod ut från allt det svart/vita. Att två personer ändå valde blanketter före 
Webbansökan kan tala om att hierarkin för Webbansökan inte var tillräckligt hög och 
att knappar automatiskt får hög hierarki och är intressanta för användare.

5.4 Prototyp 3
Den sista prototypen var den som presterade absolut bäst. Den upplevdes både 
som tydlig och avskalad och det effektiva med att ha stora kategoriserande knappar 
bevarades genom att stapla dem till vänster som en meny. Anledningen till att denna 
prototyp fick så pass goda resultat kan vara, som för prototyp 2 och enligt Krug 
(2006), att användarna direkt fångas upp av knapparna och utgick från att det var via 
de presenterade kategorierna uppgifterna skulle lösas. Denna prototyp kan således 
även stämma bra in på både Nielsens (2002) och HHS (2006) teorier kring god 
navigation på webben.

Eftersom prototyp 3, utöver de kvantifierbara resultaten, även fick väldigt positivt 
omdöme av testdeltagarna tyder det på att det designförslaget är tillfredsställande att 
använda, vilket enligt Rubin & Chisnell (2008) ingår i definitionen av användbarhet. 
Den höga tillfredsställelsen bör således ha påverkat testresultaten positivt.

När det gäller valet av blanketter eller webbansökan för den här prototypen var 
det ingen som valde blanketter. Tre deltagare valde att gå via länken i texten. Det 
tycks bero på knappens placering. Dessa testdeltagare scannar texten först innan de 
ser knappen längst ned, detta trots att knappen återfanns på alla undersidor inom 
kategorin.

Menyn upplevdes också som strukturellt bra men visuellt lite rörig vilket 
medförde att testdeltagarnas sista alternativ var att söka efter lösningen i menyn. Allt 
detta pekar ytterligare en gång på vikten av god navigation och tydlig grafik med väl 
avvägd placering (Molich, 2002). 
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5.5 Slutgiltig prototyp
Denna prototyp i grunden kom från prototyp 3 med vissa inslag från prototyp 1. 
Förändringarna gav positiva utfall där bildanvändandet, även här kan ses som likgiltig (Molich, 
2002), inte uppfattades som irriterande trots att den bara spelar en estetisk roll på startsidan. 
Undermenyn som uppfattades som lite rörig i prototyp 3 kombinerades med undermenyn i 
prototyp 1. Även detta fick en mycket positiv reaktion i enighet med Nielsens (2002) och HHS 
(2006) navigeringsteori då användarna förstod var på sidan de befann sig.

I denna prototyp valde ingen blanketter och nio av tio valde att klicka på knappen Ansök 
direkt på webben. En person valde att klicka på textlänken för Webbansökan i brödtexten. 
Den enda personen som klickade på textlänken tog fyra klick på sig, alltså gick hen djupast in 
i sidstrukturen. Den personen kände antingen ett behov av att ta reda på all info innan hen 
skickade in det som krävs alternativt så var knappen för svår att se. De andra personerna såg 
knappen så pass fort att de inte behövde ta sig djupare in i sidstrukturen för att nå målet med att 
skicka in det som krävs för att få flytta till en svensk medborgare i Sverige.

5.6 SUS-poäng
SUS-värdet på originalsidan är över hälften men når inte upp till Bangors et al. (2008) teori kring 
adekvata poäng. Testdeltagarna upplevde även det som att de tappade bort sig när de lämnat 
startsidan. Det kan bero på att det inte syns tillräckligt tydligt vilken del av sidan man är inne på, 
vilket är en aspekt kring Nielsens (2002) teori kring navigering på webben.

Dock behöver en låg SUS-poäng inte betyda att hela användbarheten för webbplatsen är 
problematisk. Bangor et al. (2008) skriver att för att bättre förstå SUS-poäng bör det jämföras 
med framgången för lösta uppgifter. Eftersom resultatet efter testerna på den nuvarande sidan 
visat att två scenarion var svåra för deltagarna att lösa kan det mycket väl färgat åsikterna om 
webbplatsen i sin helhet. Individer som presterar dåligt vid tester tenderar också till att ge lägre 
SUS-poäng. För varje prototyp som tillverkades minskade genomsnittet klick och fel. Jämförs 
då uppgiftsframgången från prototyperna med den sammanställda SUS-poängen så 
syns det att poängen stiger när felfrekvensen minskar.
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5.7 Sammanfattning
Samtliga analyser av testerna har sammanställts i följande punkter:
 

• Likt Nielsens (2002) teori om att längre texter är jobbiga att läsa på skärm
stämmer detta överens med testerna i denna studie. Genomgående tyckte 
testdeltagare att det var alldeles för mycket text. Att bryta upp texten tydligare 
enligt Molichs (2002) teori kan vara ett sätt att lösa detta på.

• Att använda stödjande grafik uppmuntras väldigt mycket av användarna. Molich
(2002) talar om dess nytta och testresultaten visar att ikonen av Union Jack 
är väldigt tydlig när det kommer till att byta språk jämfört med ordet English. 
Detta bidrar till en mer lättbegriplig webbplats (Rubin & Chisnell, 2008).

• Bildanvändandet uppfattades olika av testdeltagarna. Då ett par testdeltagare
uppskattade naturbilder var övervägande delen överens om att de var störande 
och gjorde innehållet otydligt som även Molich (2002) nämner. Genom annat 
bildanvändande kan då tillfredsställelsen öka (Rubin & Chisnell, 2008)

• Stora knappar och få val har enligt testerna underlättat för användarna. Med
dålig hierarki och otydliga val blev användarna osäkra och gjorde därför fel 
val. Detta stämmer med Krugs (2006) teori om att det inte ska finnas några 
frågetecken på webbplatsen och att användaren inte ska behöva väga för- och 
nackdelar mot varandra.

• Då användaren står i fokus för omdesignen var denne med från start till mål
vilket har gett resultat av prototyper som utvecklats och blivit bättre för 
varje steg. Även detta stämmer överens med Abels et. al (1999) teori om att 
användarcentrerad designutveckling blir bäst om användaren är med varje steg 
på vägen.

• Överflödig information i form av länkar stör användaren som ställer sig
frågande till vad de är. Länkar som inte anses ha direkt koppling till innehållet 
gör användbarheten sämre likt Rubin & Chisnells (2008) definition av hög 
användbarhet som förklaras av frånvaro av frustration.

• SUS-poängen stiger i takt med att felfrekvensen minskar vilket förklaras av
Bangors et al. (2008) teori kring individernas uppfattning av användbarhet 
påverkas av deras egna prestationer.
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6. Avslutning
I denna del dras slutsatser utifrån frågeställningarna och syftet med rapporten. Metod och resultaten 
från studien diskuteras även innan rekommendationer till fortsatta studier presenteras.

6.1 Slutsats
Här besvaras frågeställningen ställd utifrån studiens syfte.

• Hur kan Migrationsverkets webbplats omdesignas för att öka användandet av
det webbaserade ansökningsformuläret för anhöriginvandring utan att försämra 
användbarheten av webbplatsen i stort?

För att kunna svara på hur användandet av det webbaserade ansökningsformuläret 
ska öka utan att försämra användbarheten var det relevant att undersöka vilka 
faktorer som bidrar till hög användbarhet på Migrationsverkets webbplats. 
Slutsatser kring användbarheten på Migrationsverkets hemsida presenteras först 
följt av hur omdesignen bör ske för att öka användandet av det webbaserade 
ansökningsformuläret.

En hög användbarhet uppnås genom att undvika att presentera överflödig 
information. Om webbplatsens huvudkategorier synliggörs med stora knappar 
är det fördelaktigt då användarna upplever mindre tveksamhet inför sina initiala 
val på startsidan. Det måste framgå visuellt att dessa knappar är sidans viktigaste 
funktioner. Navigationen bör vara välstrukturerad på de sätt att användaren aldrig 
upplever tveksamhet om var på sidan de befinner sig eller var de kan gå vidare. Bäst 
navigationsresultat uppnås genom att placera menyer till vänster på sidans satsyta. 
Undermenyerna bör vara färgkodade. Bildanvändning bör hållas sparsam och 
relevant för ändamålet med webbplatsen. Stödjande grafik i form av ikoner för vissa 
funktioner, såsom språkbyte, underlättar för användaren och tydliggör funktionen. 
Om möjligt bör textmängden vara så liten som möjligt.

För att öka användandet av det webbaserade ansökningsformuläret gentemot 
blanketter måste funktionen synliggöras och lyftas fram från undermenyn till 
en enskild knapp. Att ha kvar länken i undermenyn försämrar troligtvis inte 
användandet. Knappens text bör omformuleras från Webbansökan till Ansök direkt 
på webben. Placeringen av knappen bör finnas långt upp på sidan så att användaren 
inte behöver scrolla för att se den. Bäst resultat blir det om den placeras under 
undersidans rubrik och ingress men ovanför brödtexten.

Att öka användandet av det webbaserade ansökningsformuläret är således 
uppnått. Att däremot se till att resten av webbplatsen inte upplevs som mindre 
användbar är nödvändigtvis inte uppnått genom detta. Därför implementerades även 
de insamlade resultaten från användbarhetstesterna av vad som bidrar till en hög 
användbarhet på Migrationsverkets webbsida.

Genomförda tester visar därmed att genom att öka hierarkin av det webbaserade 
ansökningsformuläret i form av en knapp och placera denna högt upp i 
sidstrukturen bidrar till en ökad användning av funktionen. Genom att även 
implementera faktorer som bidrar till en hög användbarhet på webbplatsen gör att 
resten av sidan inte försämras rent användbarhetsmässigt.



34

6.2 Diskussion

6.2.1 Diskussion om resultat
Här diskuteras resultatet och det utgår ifrån studiens frågeställning om hur man 
kan höja en funktion utan att sänka användbarheten i stort. För diskussionen 
formulerades två frågor, den första rörande användandet av funktionen och den 
andra användbarheten och SUS-poängen.

Varför valde testdeltagarna webbansökan eller blanketter och vad avgjorde detta?
Då en omdesign av Migrationsverkets webbplats sker där användandet av 
webbansökan ska öka samtidigt som den övergripande användbarheten inte får 
försämras har det i denna studie framkommit att en lämplig lösning är att jobba med 
att förbättra användbarheten överlag.

På den nuvarande webbplatsen valde två av sju personer att klicka på blanketter. 
Då enda chansen var att klicka på Webbansökan i brödtexten samt i menyn var det inte 
tydligt att Migrationsverket helst såg att användarna valde webbansökan. Blanketter 
och Webbansökan hade samma hierarki i menyn och användaren uppmanades inte till 
en aktion av de två. 

När Webbansökan fick en högre hierarki i främst prototyp 1 och 3 fick den ett 
större användande. Ingen valde då blanketter. I prototyp 2 lyckades inte designen 
lyfta fram Webbansökan tillräckligt. Det blev tydligt att knappar är något användare 
gärna klickar på då två valde blanketter trots att denna knapp var i ett myller av andra 
knappar och Webbansökan låg utanför myllret av knappar och således borde varit 
tydlig i hierarkin sett till färg och form.

Det blev tydligt i prototyp 3 att folk skummar text och letar efter relevant 
information. Då Scenario 5 var att skicka in vad som krävdes för att få flytta till 
någon i Sverige hade testdeltagarna ett tydligt mål. Att ansöka. Ingen person valde 
att leta i menyn efter att ansöka på webben. En del såg ansökningsknapparna direkt 
medan andra valde att skumma igenom texten för att sedan se den rödmarkerade 
texten med Webbansökan samtidigt som vissa skummade igenom texten fort och 
ansökte via knapparna längst ner.
Att folk letade efter ordet ansöka gjorde att texten ändrades till den slutgiltiga 
prototypen och att knappen flyttades upp höjde hierarkin ytterligare och tydliggjorde 
än mer att det är webbansökan användaren uppmanas välja.

Att konstatera är att det som krävdes för att lyfta fram Webbansökan var att 
använda en knapp. Att byta texten för att göra det än tydligare om vad det handlade 
om bidrog till ökad förståelse för vad knappen syftade till. Att höja hierarkin på 
knappen ytterligare, t.ex. med en röd färg är något som skulle kunna utvecklas och 
testas vidare för att se om detta lyfter knappen ännu mer. Däremot är detta inte 
nödvändigt då syftet med studien är att öka användandet av webbansökan vilket 
uppnåtts då tio av tio valde detta före blanketter jämfört med fem av sju på den 
nuvarande webbplatsen.

Utöver att fler faktiskt valde Webbansökan jämfört med Blanketter i slutändan var 
även att samtliga klarade av scenariot på antal förväntade klick eller färre. Därmed 
bidrar knappen inte enbart till att fler ansöker via webben utan även att användarna 
klarar av det smidigare. Det kan även tänkas att de klarar av det snabbare. Detta finns 
dock inte underlag för i denna studie då tiden inte varit ett avgörande kriterie.
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Huruvida testdeltagarnas etniska bakgrund spelade en roll i beslut var svårt att 
avgöra då antalet var för små. Att dra slutsatser om att t.ex. en av tre personer med 
asiatisk bakgrund valde blanketter eller att en av tolv personer födda i Sverige valde 
blanketter gav inga rättvisande svar. Testgruppen var för liten för att detta skulle 
kunna utvärderas vidare och mer noggrant. Det går heller inte, utifrån tester och 
testresultat i denna studie se några tendenser till att en viss etnicitet väljer den ena 
framför den andra eller andra sorters trender i användbarheten. På grund av detta 
visas inte testdeltagarnas bakgrund i bifogade bilagor om SUS-poäng och antal klick. 

Vad var avgörande för SUS-poängen?
Då det ofta finns ett samband mellan SUS-poäng och uppgiftsframgång kan en 
diskussion kring detta föras. Det kan tänkas att de stora knapparna för webbansökan 
ger ett högre SUS-värde. Prototyp 1 fick ett högre SUS-värde jämfört med den 
nuvarande webbsidan. Prototyp 1 fick sämre antal klick på scenario 2 men bättre på 
de andra. Det var stora svårigheter med scenario 2 men ändå fick det ett högre SUS-
värde. Detta kan betyda att tack vare den stora Webbansökanknappen i scenario 5 
uppfattades hela prototypen som mer användbar. Det kan dock argumenteras för att 
det var det sista scenariot och det var färskast i minnet då SUS-formuläret fylldes i.

SUS-poängen var överlägset bäst i prototyp 3 och sedan den slutgiltiga 
prototypen. Där syns ett tydligt samband mellan antal klick och SUS-poängen då 
antalet klick var minst. Skillnaden i SUS-värde mellan prototyp 3 och den slutgiltiga 
prototypen var dock väldigt små. I båda dessa klarade samtliga testdeltagare scenario 
5 medan det skiljde lite i scenario 2. Där skiljde inte genomsnittet för antalet klick 
sig avsevärt men ration för hur många som klarade scenariot på förväntat antal 
klick skiljde sig desto mer. Då det i prototyp 3 endast var två av åtta som klarade 
scenariot på två klick kan det tänkas att SUS-värdet borde vara lägre för denna. 
Detta då moderatorn uppmärksammade testdeltagaren på att hen gjorde fel de 
gånger scenariot inte klarades på två klick. Det kan i förlängningen innebära att 
uppfattningen om användbarheten försämras. I den slutgiltiga prototypen klarade 
sex av tio uppgiften på önskat vis vilket i sin tur borde lett till en högre SUS-poäng.
I dessa två prototyper uppnåddes dock en väldigt hög SUS-poäng och 
uppgiftsframgången var även den hög. Att det fanns tydliga knappar för val av 
Webbansökan är troligtvis en bidragande orsak till denna höga poäng då de bidrog 
till uppgiftsframgången. 

6.2.2 Metodkritik
Det är oerhört frestande för moderatorn att börja interagera med deltagarna och ge 
dem ledtrådar om det kör fast under något scenario. Särskilt som i det här fallet där 
moderatorn varit involverad i designen och har sin egen uppfattning om hur den är 
tänkt att användas. Teorin rekommenderar dock att det inte bör göras då det kan 
ge ett missvisande resultat om testdeltagaren coachas genom processen. Genom att 
upprepa ledord för scenariot eller ställa ledande frågor påverkas utgången till det 
bättre.

Valet att använda skrämprototyper har fungerat väl i det stora hela. Några 
deltagare visade då tecken på frustration och det är lätt att spekulera i huruvida de 
tog det som personlig kritik snarare än att inse att sidan var ofullständig. En annan 
fördel är att skärmprototyper inte slits ut eller kan slarvas bort på då dessa ej är 
fysiska.
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Bullriga miljöer bör undvikas. Vid ett test för prototyp 1 hade testdeltagaren, en 
student vid Linköpings Universitet, inte möjlighet att besöka rummet som bokats 
så testet skedde istället i Studentfiket på Campus Norrköping. Det är en miljö som 
stundtals är väldigt högljudd och rörig. Den yttre miljön påverkade koncentrationen 
och deltagarens fokus såpass mycket att utfallet kändes otillförlitligt. Detta test 
fullföljdes aldrig och hädanefter skedde alla test i slutna lokaler.

Överlag har metoden för testerna fungerat väl och resultatet har ansetts vara 
tillförlitligt.

6.2.3 Validitet
Sett till den kvantitativa delen av användbarhetstesterna och SUS-enkäterna är 
studien validerbar. Det kan definitivt dras användbara och meningsfulla slutsatser 
från resultaten. Det går att se trender i resultaten vilka helt klart kan användas. 
Trender kring testdeltagarnas inställning till ikoner, text och grafiska element är 
sådant som kan användas. 

De kvalitativa metoderna som använts ger en hög validitet. Alla användbar-
hetstester har skett på samma dator, i samma webbläsare och med samma moderator 
vid varje test till samtliga personer, något som ökar validiteten. Testerna har 
konsekvent skett på samma sätt vilket även det ökar validiteten.

6.2.4 Reliabilitet
Att avgöra om testerna skulle gett samma resultat vid upprepning mot samma 
målgrupp är väldigt svårt att förutse. Vid de kvantitativa delarna av studien ökar 
reliabiliteten genom användningen av SUS-formuläret med de standardiserade 
frågorna. 

Moderatorn var samma vid varje test. Detta kan påverkat resultaten då personer 
som inte hade lika bra svenska som andra upplevde testerna som jobbigare vilket i 
sin tur medförde en lägre SUS-poäng och fler klick på grund av till exempel stress.
Testerna har skett i olika lokaler och på olika platser. Detta är något som kan 
påverkat resultaten utifrån bland annat ljudnivå. 

6.2.5 Generalisering
Då denna studie bland annat resulterat i en översikt av vad som gör Migrations-
verkets webbplats användbar finns det delar i denna rapport som kan vara 
applicerbart på andra designarbeten inom webb. 

6.2.6 Förslag till vidare studier
En intressant aspekt för vidare studier att fördjupa sig i kan vara hur en myndighets 
webbplats skulle se ut för mobilen. Vad avgör användbarheten på en mobil 
webbplats? Är det samma saker som på en vanlig webbplats eller är det helt andra 
faktorer som spelar roll då?
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Bilaga 1Bilaga 1

Usability Study Scenario Task Success Task Time Errors Efficiency Learn-ability

1. Completing a transaction X X

2. Comparing products X X

3. Evaluating frequent use of the same product X X X X

4. Evaluating navigation and/or information architecture X X X

5. Increasing awareness

6. Problem discovery

7. Maximizing usability for a critical product X X X

8. Creating an overall positive user experience

9. Evaluating the impact of subtle changes

10. Comparing alternative designs X X

Issues-Based Metrics Self-Reported Metrics

X X

X

X

X

X X

X

X X

Användbarhetsmått 



Bilaga 2

SUS-formulär

Ålder: _____ Man/kvinna: _____  Roll i [verksamhet]: _____________________  Antal år i [verksamhet]: _____  

©  Bengt Göransson, 2001−2011 Usability Satisfaction Questionnaire, version 1.4_sv (based on John Brooke’s SUS, 1986) 

Användbarheten i [Produkten] 
 

1. Jag använder gärna [Produkten]. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

2. Jag drar mig för att använda [Produkten], den är onödigt komplicerad. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

3. Jag tycker att [Produkten] är lätt att använda. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

4. Jag behöver ofta hjälp av en kollega eller fråga någon teknisk person för att kunna 
använda [Produkten]. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

5. Jag tycker att funktionerna i [Produkten] är väl organiserade och tydliga. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

6. Jag tycker att det finns för mycket inkonsekvens och ologiska vägar i [Produkten]. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda [Produkten] mycket 
snabbt. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

8. Jag tror att många tycker att [Produkten] är mycket besvärligt att använda. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

9. Jag känner mig väldigt säker på hur jag skall använda [Produkten]. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 

 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kom igång med [Produkten]. 

1 2 3 4 5 
Instämmer inte alls  Instämmer helt 
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Scenarion under användartester

Scenario	1.
Du ska byta språk till engelska.
English/flaggan

Scenario	2.
Du har ett barn som bor kvar i ditt hemland och du har flyttat till Sverige. Du vill få info 
på hur du får hit hen.
Flytta till någon i Sverige -> Barn

Scenario	3.
Du har tröttnat på Sverige och vill därför flytta härifrån.
Lämna Sverige

Scenario	4.
Du är journalist och vill ha relevant information för dig om Migrationsverket.
För press

Scenario	5.
Du vill flytta till din fru/man som bor i Sverige och är svenskmedborgare och du måste 
skicka in det som krävs.
Flytta till någon i Sverige -> Flytta till en svensk medborgare -> Ansöka om uppehållstillstånd -> 
Webbansökan/blanketter



Antal klick
Genomsnitt / scenario
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SUS-poäng
Genomsnitt / design
SUS-poäng
Genomsnitt / design
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Original
Tesperson 1 2 3 4 5 6 7
Ålder 25 26 26 37 44 50 52
Man/Kvinna K M M K M K K

Påstående 1: 3 3 3 2 4 3 2
Påstående 2: 4 3 4 3 2 3 2
Påstående 3: 3 2 3 2 4 3 4
Påstående 4: 1 1 2 1 1 1 1
Påstående 5: 2 2 2 2 4 3 3
Påstående 6: 3 3 4 3 2 4 3
Påstående 7: 3 4 2 3 4 3 3
Påstående 8: 4 2 5 4 3 3 4
Påstående 9: 4 2 3 3 5 4 5
Påstående 10: 1 3 3 2 2 2 1
SUS-värde 55 52.5 37.5 50 77.5 57.5 65

Medelvärde: 56.43

Prototyp 1
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8
Ålder 22 23 26 35 40 45 58 63
Man/Kvinna M M M K M K K M

Påstående 1: 4 4 4 3 4 3 3 2
Påstående 2: 2 3 2 2 2 3 3 2
Påstående 3: 3 3 4 3 3 3 3 3
Påstående 4: 3 2 2 3 2 3 1 1
Påstående 5: 3 2 4 4 3 3 2 3
Påstående 6: 3 3 2 2 2 2 3 2
Påstående 7: 4 2 4 4 4 3 3 5
Påstående 8: 1 3 3 3 1 3 2 2
Påstående 9: 3 2 4 3 4 3 3 3
Påstående 10: 2 3 1 1 2 2 2 1
SUS-värde 65 47.5 80 65 72.5 55 62.5 80

Medelvärde 65.94

Prototyp 2
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8
Ålder 21 47 22 38 33 16 56 61
Man/Kvinna M M M K K K K K

Påstående 1: 4 4 4 3 3 3 3 3
Påstående 2: 1 2 1 2 2 3 4 4
Påstående 3: 3 5 4 4 3 3 3 3
Påstående 4: 1 1 2 2 1 3 2 3
Påstående 5: 4 3 4 4 3 3 3 3
Påstående 6: 1 2 1 1 3 2 2 3
Påstående 7: 5 4 5 3 4 4 5 3
Påstående 8: 2 3 2 2 2 2 2 3
Påstående 9: 5 3 4 4 3 3 4 3
Påstående 10: 1 2 1 2 1 1 2 2
SUS-värde 87.5 72.5 85 72.5 70 62.5 65 50

Medelvärde 70.63

SUS-poäng
Utförliga resultat
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Prototyp 3
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8
Ålder 33 30 22 21 50 22 15 61
Man/Kvinna M M K M K M M M

Påstående 1: 4 4 5 5 4 4 2 5
Påstående 2: 1 1 1 1 1 1 2 2
Påstående 3: 5 5 5 5 5 4 4 5
Påstående 4: 1 1 1 1 1 1 1 1
Påstående 5: 4 3 4 4 4 4 4 5
Påstående 6: 1 2 2 1 2 3 2 2
Påstående 7: 4 4 5 5 4 5 5 4
Påstående 8: 2 2 1 1 1 1 1 2
Påstående 9: 5 5 5 5 4 5 4 5
Påstående 10: 1 1 1 1 1 1 1 1
SUS-värde 90 85 92.5 97.5 87.5 87.5 80 80

Medelvärde 87.50

Prototyp 4
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ålder 23 25 24 28 19 37 36 39 26 31
Man/Kvinna K M M M K M K M M M

Påstående 1: 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5
Påstående 2: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Påstående 3: 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4
Påstående 4: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Påstående 5: 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4
Påstående 6: 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
Påstående 7: 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Påstående 8: 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3
Påstående 9: 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4
Påstående 10: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUS-värde 82.5 87.5 95 92.5 85 97.5 87.5 85 87.5 82.5

Medelvärde 88.25

Original
Tesperson 1 2 3 4 5 6 7
Ålder 25 26 26 37 44 50 52
Man/Kvinna K M M K M K K

Påstående 1: 3 3 3 2 4 3 2
Påstående 2: 4 3 4 3 2 3 2
Påstående 3: 3 2 3 2 4 3 4
Påstående 4: 1 1 2 1 1 1 1
Påstående 5: 2 2 2 2 4 3 3
Påstående 6: 3 3 4 3 2 4 3
Påstående 7: 3 4 2 3 4 3 3
Påstående 8: 4 2 5 4 3 3 4
Påstående 9: 4 2 3 3 5 4 5
Påstående 10: 1 3 3 2 2 2 1
SUS-värde 55 52.5 37.5 50 77.5 57.5 65

Medelvärde: 56.43

Prototyp 1
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8
Ålder 22 23 26 35 40 45 58 63
Man/Kvinna M M M K M K K M

Påstående 1: 4 4 4 3 4 3 3 2
Påstående 2: 2 3 2 2 2 3 3 2
Påstående 3: 3 3 4 3 3 3 3 3
Påstående 4: 3 2 2 3 2 3 1 1
Påstående 5: 3 2 4 4 3 3 2 3
Påstående 6: 3 3 2 2 2 2 3 2
Påstående 7: 4 2 4 4 4 3 3 5
Påstående 8: 1 3 3 3 1 3 2 2
Påstående 9: 3 2 4 3 4 3 3 3
Påstående 10: 2 3 1 1 2 2 2 1
SUS-värde 65 47.5 80 65 72.5 55 62.5 80

Medelvärde 65.94

Prototyp 2
Testperson 1 2 3 4 5 6 7 8
Ålder 21 47 22 38 33 16 56 61
Man/Kvinna M M M K K K K K

Påstående 1: 4 4 4 3 3 3 3 3
Påstående 2: 1 2 1 2 2 3 4 4
Påstående 3: 3 5 4 4 3 3 3 3
Påstående 4: 1 1 2 2 1 3 2 3
Påstående 5: 4 3 4 4 3 3 3 3
Påstående 6: 1 2 1 1 3 2 2 3
Påstående 7: 5 4 5 3 4 4 5 3
Påstående 8: 2 3 2 2 2 2 2 3
Påstående 9: 5 3 4 4 3 3 4 3
Påstående 10: 1 2 1 2 1 1 2 2
SUS-värde 87.5 72.5 85 72.5 70 62.5 65 50

Medelvärde 70.63
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Originalsidan
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Kommentarer

Person 1 1 6 1 1 5 Textlänk
Person 2 1 6 1 2 2 Blanketter
Person 3 1 4 1 1 7 Meny
Person 4 1 7 1 1 4 Textlänk
Person 5 1 5 1 1 3 Meny
Person 6 2 8 1 2 6 Valde blanketter
Person 7 1 3 1 1 5 Textlänk

Genomsnitt / klick 1.14 5.57 1 1.29 4.57

Prototyp 1
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Kommentar

Person 1 1 8 1 1 4 Knappen
Person 2 1 2 1 1 3 Knappen
Person 3 1 10 1 2 5 Knappen
Person 4 1 7 1 1 4 Knappen
Person 5 1 6 1 1 3 Knappen
Person 6 1 4 1 1 2 Knappen
Person 7 1 7 1 1 3 Knappen
Person 8 1 3 1 1 2 Knappen

Genomsnitt / klick 1 5.88 1 1.13 3.25

Prototyp 2
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Kommentar

Person 1 1 2 1 1 4 Knappen
Person 2 1 4 1 1 5 Blanketter
Person 3 1 3 1 1 4 Knappen
Person 4 1 3 1 1 3 Knappen
Person 5 1 2 1 1 2 Knappen
Person 6 1 2 1 1 4 Blanketter
Person 7 1 4 1 1 5 Knappen
Person 8 1 3 1 2 3 Knappen

Genomsnitt / klick 1 2.88 1.00 1.13 3.75

Prototyp 3
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Kommentar

Person 1 1 3 1 1 4 Textlänk
Person 2 1 2 1 1 4 Textlänk
Person 3 1 3 1 1 3 Knappen
Person 4 1 2 1 1 2 Knappen
Person 5 1 4 1 1 2 Knappen
Person 6 1 3 1 1 3 Knappen
Person 7 1 3 1 1 4 Textlänk
Person 8 1 3 1 1 2 Knappen

Genomsnitt / klick 1 2.88 1 1 3

Slutgiltig prototyp
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 Kommentar

Person 1 1 2 1 2 2 Knappen
Person 2 1 2 1 1 3 Knappen
Person 3 1 3 1 1 3 Knappen
Person 4 1 2 1 1 2 Knappen
Person 5 1 3 1 1 3 Knappen
Person 6 1 3 1 1 4 Textlänk
Person 7 1 4 1 1 3 Knappen
Person 8 1 2 1 1 2 Knappen
Person 9 1 2 1 1 2 Knappen
Person 10 1 2 1 1 3 Knappen

Genomsnitt / klick 1 2.50 1 1.10 2.70



Bilaga 8

Originalsidan
Startsida och undersidor under Flytta till någon i Sverige
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Prototyp 1
Startsida och undersidor under Flytta till någon i Sverige
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Prototyp 2
Startsida och undersidor under Flytta till någon i Sverige
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Prototyp 3
Startsida och undersidor under Flytta till någon i Sverige
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Prototyp 3
Startsida och undersidor under Flytta till någon i Sverige



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman 
i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 
when his/her work is accessed as described above and to be protected against 
infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please 
refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/
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