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Sammanfattning 
Att lyckas med att locka användare till en webbplats är en sak enligt Nielsen 
(2001), men att få besökarna att återkomma gång på gång är en annan. Det gäller 
att webbplatsens utformning är sådan att besökaren kan utföra sina uppgifter och 
nå sina mål på ett enkelt sätt. Det är detta som är grunden för användbarhet. 
 
Genom att göra en undersökning på en Internetbanks webbplats har vi visat på 
vilka användbarhetsproblem som kan uppstå. Vi har även undersökt om använd-
arna av en webbplats med privat och känslig information har särskilda krav på 
användbarhet. 
 
De slutsatser vi drar av undersökningen är att det bör vägas in andra aspekter än 
de traditionella designreglerna när det gäller användbarhet på Internetbanker. 
  
Nyckelord: Användbarhet, användbarhetsproblem, webbplats, Internetbank. 

 



 

Abstract 
To succeed with drawing users attention to a website is one thing according to 
Nielsen (2001), but to have visitors return is another matter. The importance of 
the websites design is for the visitors to be able to accomplish their tasks and 
reach their goals in a simple way. This is the basics of usability. 
 
By conducting an investigation on a website of an online bank, our results have 
showed the different usability problems that can arise. We have also researched if 
there is a special requirement on usability when it comes to users of websites that 
contain private and sensitive information. 
 
Our conclusions is that other rules than just the traditional design should be 
considered when it comes to usability on an online bank. 
 
Keywords: Usability, usability problems, website, online bank. 
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1 Inledning 
Internet växer explosionsartat. Antalet webbplatser var omkring 10 miljoner i 
januari 2000 och förutspås att växa till omkring hundra miljoner år 2002 (Nielsen 
2001). Företag, organisationer och föreningar använder Internet för att presentera 
sina idéer, sälja sina produkter och marknadsföra sig själva. Informations-
teknologin förbättras och förfinas konstant och öppnar hela tiden nya vägar för 
handel och kommunikation. Internet är numer ett givet forum för alla som vill 
sprida sitt budskap.  
 
Att lyckas med att locka användare till en webbplats är en sak enligt Nielsen 
(2001), men att få besökarna att återkomma gång på gång är en annan. Det gäller 
att webbplatsens utformning är sådan att besökaren kan utföra sina uppgifter och 
nå sina mål på ett enkelt sätt. Det är detta som är grunden för användbarhet. Att en 
webbplats ser snygg ut menar Nielsen, betyder inte att den är användbar. Flera 
problem kan uppstå när man förbiser användbarheten på en webbplats; innehållet 
kan upplevas som förvirrande, sidan tar lång tid att ladda och täcker inte 
användarnas behov. 
 
En definition av användbarhet på webbplatser är enligt Nielsen (1989) att de ska 
vara enkla att lära, effektiva att använda, lätta att komma ihåg, få fel ska uppstå 
och webbplatsen ska vara angenäm att använda. Nielsens teorier, bland annat ur 
Nielsen (2001), om användbarhet är generella och gäller vid alla typer av 
webbplatser. Löwgren och Stolterman (1998) beskriver ett antal kvalitetsbegrepp 
som ger ett vidare perspektiv på användbarhet. De innefattar bland annat hur en 
webbplats förändrar våra vanor, hur den ska ersätta en social mötesplats och vad 
en webbplats kan ha för symboliskt värde. 
 
En Internetbank är en speciell typ av webbplats på grund av den beroendeställning 
som den utgör för användarna. Om webbplatsen av någon anledning ligger nere 
kan kunderna inte utföra sina bankärenden utan att besöka bankkontoret. Via 
Internetbanken kan vi idag betala våra räkningar, göra överföringar och helt enkelt 
ha en god överblick över våra tillgångar för att nämna några fördelar. Detta är 
stora framsteg för både banker och kunder. Det kan även innebära nackdelar för 
kunderna eftersom den mänskliga kontakten med banken försvinner vilket kan 
leda till en känsla av utelämnande. Om användbarheten sätts i fokus så blir 
fördelen för kunderna att bankärenden kan ske utan svårigheter.  
 
Vi valde att göra vår undersökning på en Internetbank som endast har ett bank-
kontor i Sverige. Tanken med banken är att alla tjänster ska utföras via Internet. 
Denna banks affärsidé är på inget sätt unikt i Sverige, där fler och fler banker 
lägger ner kontor och därmed gör fler och fler användare hänvisade till en 
Internetbank. Eftersom det inte på denna bank finns möjlighet att gå in på ett 
bankkontor (om inte kunden bor i Stockholm) är kunderna helt hänvisade till 
Internet. Detta fick oss att undra vilka krav och användbarhetsproblem använd-
arna har på en Internetbank idag. 
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Syftet med detta arbete är att visa vilka användbarhetsproblem som kan 
uppstå på en webbplats och vilka aspekter som påverkar användbarheten på 
webbplatser som utgör en beroendeställning gentemot användarna. 

 
Vi har inte hittat någon vetenskaplig undersökning som tidigare gjorts inom en 
Internetbank gällande användbarhet. Vår förhoppning är att vårt arbete i 
förlängningen kan resultera i råd till webbutvecklare för att tillmötesgå de använd-
barhetskrav som ställs. 
 
Undersökningen är avgränsad till användbarhetskrav sett ur användarens pers-
pektiv och är tänkt att göras på privatpersoner.  
 
Efter denna inledning följer de teorier som är relevanta för vår undersökning. Där 
tar vi upp de olika delarna som är viktiga att överväga när det gäller användbarhet 
och interaktion mellan människa och dator. Därefter följer metodbeskrivning av 
vårt tillvägagångssätt för datainsamling vid vår fallstudie. I avsnittet som följer, 
empiri, visar vi på hur fallstudien genomfördes och vilka resultat som den gav. 
Sedan ställer vi empiri mot teori och gör en analys av dessa. Avslutningsvis 
presenterar vi de slutsatser vi kunnat dra utifrån analysen. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som ligger till grund för vårt arbete om 
användbarhet. Vi börjar med människans egna förutsättningar som kallas 
kognitiva processer. De mer direkta designreglerna och rekommendationerna för 
de olika delarna av designen följer sedan, dessa utgår till stor del av en ”guru” 
inom området, Jakob Nielsen. De flesta författare inom ämnet refererar till 
Nielsen och därför har vi i många fall valt att utgå direkt från källan. Vi har även 
kopplat denna teori till olika användbarhetsprinciper1, vilka ofta ligger till grund 
vid utvärderingar av gränssnitt. De grundläggande webbdesignreglerna gäller för 
alla typer av webbplatser – privata såväl som kommersiella. Vi har även tagit upp 
Löwgren och Stoltermans aspekter eller kvalitetsbegrepp på användbarhet för att 
söka andra faktorer som kan påverka användbarheten på en Internetbank. Dessa 
aspekter avslutar teoriavsnittet. 

2.1 Kognitiva processer 
Användbarhet på en webbplats menar Preece, Rogers och Sharp (2002) är bero-
ende av att interaktionen människa-dator fungerar. Eftersom människan är den 
som systemet i slutändan ska tillfredställa är det viktigt att ha en förståelse för de 
kognitiva aspekterna av interaktionen. Kognition kan enligt Preece et al beskrivas 
som olika processer vilka bland annat inkluderar: 

• uppmärksamhet 
• minne 
• inlärning 
• läsa, prata och höra 
 

Det är enligt Preece et al av stor betydelse att komma ihåg att många av dessa 
kognitiva processer är beroende av varandra. Det kan behövas flera av dem för en 
aktivitet. Exempelvis om du ska plugga till en tentamen måste du ägna din upp-
märksamhet till materialet, läsa, känna igen det och försöka komma ihåg det. 
Avsnittet som följer beskriver de olika processerna i korthet. 

2.1.1 Uppmärksamhet 
Uppmärksamhet beskrivs av Preece et al (2002) som processen att kunna urskilja 
och koncentrera sig på en sak, det tillåter oss att fokusera på sådant som är viktigt 
för det vi håller på med. Processen kan vara lätt eller svår beroende på våra mål 
och hur information presenteras. Om vi vet exakt vad vi ska göra eller vill veta är 
det lättare att hitta svar på funderingar, till exempel om vi skummar igenom 
rubrikerna i en tidning för att se vem som vann melodifestivalen. På vilket sätt 
informationen framställs påverkar också hur lätt eller svårt det är att ta del av den, 
exempelvis är det lättare att hitta information som är grupperade i kolumner än i 
långa textmassor. Andra saker som underlättar för uppmärksamheten är att inte 
visa för mycket information på samma gång och att låta information vara 
framträdande när den behövs för en uppgift. Även Nielsen (2001) anser att det på 
en webbplats bör undvikas att använda information som är irrelevant och som 
sällan behövs. Varje extra information som visas på webbplatsen tävlar med den 
viktiga informationen och minskar dess synlighet. Det kan exempelvis vara 

                                                 
1 Användbarhetsprinciperna (Nielsen 1993) i sin helhet finns i bilaga 1. 
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reklam, oviktig text eller bilder som visas. Detta tas upp i den nionde använd-
barhetsprincipen, enkel och naturlig dialog. 

2.1.2 Minne 
Det viktigaste av de kognitiva processerna är enligt Preece et al (2002) vårt 
minne. Vi använder minnet när vi behöver olika kunskaper för att handla på rätt 
sätt. Det är emellertid omöjligt för människan att lagra allt som vi hör, ser, känner, 
smakar osv. Enligt Dix, Finlay, Abowd och Beale (1997) har människan tre 
sorters minne; det sensoriska minnet, korttidsminnet och långtidsminnet. Det 
sensoriska minnet är det flyktigaste minnet, det är väldigt kortlivat och försvinner 
fort. En filtrering sker som styrs av vår uppmärksamhet och viss information läggs 
in i vårt korttidsminne. I korttidsminnet har vi snabb tillgång, men även snabb 
utgång av information och begränsad kapacitet. Om vi upprepar och lär oss den 
informationen som vi har i korttidsminnet läggs den i det mer permanenta 
långtidsminnet. I långtidsminnet är accessen långsam och kapaciteten obegränsad.  
 
Enligt Preece et al (2002) bör en webbplats utformas så att användaren inte måste 
komma ihåg komplicerade procedurer för att utföra en uppgift. Användar-
gränssnitt borde enligt Nielsen (2001) byggas på att användaren kan känna igen 
hellre än komma ihåg, till exempel att vara konsekvent och placera objekt på 
samma plats, använda ikoner och menyer. Vidare menar Nielsen att användare 
inte ska behöva fundera om olika ord, situationer och handlingar betyder samma 
sak. Detta tas även upp i den fjärde användbarhetsprincipen, att vara konsekvent. 
Exempelvis om det finns en ikon på en sida som betyder information men på en 
annan sida är det skrivet med text så blir sidan inkonsekvent och svår att använda. 
Nielsen anser även att objekt, handlingar och valmöjligheter bör finnas synliga för 
användaren för att minska minnesbelastningen. Det bör till exempel finnas en mall 
på hur man fyller i olika fält på webbplatsen. Exempelvis om telefonnumret ska 
skrivas med eller utan bindestreck, kan det visas inom parentes ovanför fältet. 
Detta återkommer i den sjunde användbarhetsprincipen, minimera användarens 
minnesbelastning. 

2.1.3 Inlärning 
När det gäller inlärning gör Preece et al (2002) en tolkning av Carrol2 och menar 
att människor i allmänhet hellre vill lära genom att göra själv än genom att läsa 
manualer. Ett grafiskt användargränssnitt kan stödja detta genom att uppmuntra 
till utforskande, bland annat genom att tillåta användaren att ångra sina 
handlingar. Ett annat sätt menar Preece et al är att anpassa gränssnittet efter vilken 
kunskapsgrad användaren har och ge nybörjaren en begränsad tillgång till olika 
funktioner som sedan utvidgas eftersom användaren blir mer erfaren. Denna tanke 
stödjer även Nielsen (2001) som anser att det gör webbplatsen mer flexibel för 
användarna och ger den mer ovane användaren stöd i sin navigering så att denna 
kan förstå hur webbplatsen är uppbyggd. Detta tas även upp det i den åttonde 
användbarhetsprincipen, genvägar. 

2.1.4 Läsa, prata och höra 
Läsa, prata och höra är tre former av språkprocesser. Preece et al (2002) anser att 
människor kan beroende på personen, uppgiften och innehållet uppfatta dem 
                                                 
2 Carrol, J. M (1990) The Nurnberg Funnel. Cambridge, MA: MIT Press 
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olika, vissa har exempelvis lättare att höra än att läsa. Specifika skillnader mellan 
de tre sätten är bland annat att skrivet språk är permanent medan att höra är 
flyktigt och läsning kan ske snabbare. Detta genom att människan snabbt kan 
ögna igenom en text på ett sätt som inte är möjligt när man lyssnar. Allmänna 
riktlinjer för att underlätta för användaren är enligt Preece et al att inte ha långa 
talbaserade menyer och instruktioner då det kan vara svårt att komma ihåg och 
följa med när det finns fler än tre eller fyra valmöjligheter. Vidare så bör 
artificiella röster ha betoning eftersom de är svårare att förstå än mänskliga röster. 
Användaren bör också ha möjlighet att förstora texten på skärmen för att 
underlätta läsningen för människor med nedsatt syn. 

2.2 Innehåll på webbplatsen 
Flera undersökningar har enligt Nielsen (2001) visat att webbanvändare är mycket 
fokuserade på innehållet, det är ju trots allt för innehållets skull en användare 
besöker en webbplats. En besökare på en webbplats gör alltid en snabb kontroll av 
innehållet genom att skumma igenom rubriker och annat, först efteråt går de till 
navigeringsdelen för att se om webbplatsen har något mer intressant att erbjuda.   
 
Att skriva för webben, menar Nielsen, innebär att presentera innehållet på ett sätt 
som lockar läsarna som även nämndes i avsnittet om uppmärksamhet. Detta 
innebär att textmängden måste vara minst 50 % mindre jämfört med om texten 
skulle publiceras i tryck, texten ska vara lätt att skumma och gärna försedda med 
punktlistor och underrubriker. Om det är en större mängd information är det enligt 
Nielsen att föredra att dela upp texten på flera sidor med hjälp av hypertext3. 
Vidare anser Nielsen att ett enkelt och tydligt språk ska användas. Det bör på en 
webbplats endast användas vanliga ord och fraser som är bekanta för användaren. 
Till exempel bör ord som ”starta” användas istället för ”exekvera”. Detta kan 
kopplas samman med den andra användbarhetsprincipen, tala användarens språk. 
 
Den viktigaste texten bör enligt Nielsen presenteras först eftersom läsarna sällan 
tar sig tid att läsa all text. Metaforer, skämt och humor bör användas sparsamt 
eftersom sådant lätt kan missuppfattas. Ytterligare aspekter av användarnas 
läsande på webben är enligt en undersökning som Nielsen gjorde 1994 och 1995 
att endast 10 % av webbanvändare brydde sig om att använda rullningslisten. De 
användare som använde sig av den var de som verkligen hade ett intresse eller att 
det var viktigt för deras uppgift. Senare studier har visat liknande resultat om än 
användarna har börjat rulla mer. Nielsen drar slutsatsen att sidorna bör hållas 
korta eftersom information som inte är synlig på en gång oftast missas helt. 

2.2.1 Läsbarhet 
Enligt Nielsen (2001) har våra ögon lättast att uppfatta text med hög kontrast 
mellan text och bakgrund. Svart text mot vit bakgrund, positiv text, är det 
optimala för läsbarheten. Även om kontrastkvoten är densamma med vit text mot 
svart bakgrund, negativ text, är läsbarheten sämre eftersom läsarna störs av den 
negativa texten menar Nielsen. Generellt blir läsbarheten sämre enligt samma 
författare om texten har en ljusare färg än svart och bakgrunden samtidigt har en 
annan färg än vit. Färgkombinationer som rosa text mot grön bakgrund är riktigt 

                                                 
3 Hypertext är en icke sekventiell text, dvs. en text med förgreningar (angivna med markörer) som 
ger läsaren möjlighet att välja sin egen väg genom texten. (Nationalencyklopedin 2002) 
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illa för läsbarheten, särskilt för personer med färgblindhet eftersom texten då blir 
helt oläsbar. Bakgrunder bör vara enfärgade eller ha ett diskret mönster då 
mönster stör ögats förmåga att urskilja bokstävernas konturer och ordens längd. 
Finstilt text bör endast användas i fotnoter och liknande för att underlätta läsandet 
för personer med nedsatt syn. Vidare anser Nielsen att alla textmassor bör 
vänsterjusteras, då det förenklar för läsaren att skumma igenom texten. 
Teckensnitt som bör användas på webben är sanserif-teckensnitt4, de är helt enkelt 
lättare att läsa på grund av upplösningen på bildskärmen. Nielsen menar att enbart 
versaler bör undvikas att användas, det tar i genomsnitt 10 % längre tid att läsa då 
ögat får svårare att uppfatta orden och bokstävernas form. 

2.2.2 Feedback och felmeddelanden 
Nielsen (2001) menar att de flesta har någon gång varit frustrerade när de arbetar 
med en dator. Det finns många möjliga orsaker till varför det sker. Det kan till 
exempel vara att ett system inte gör vad användaren vill att det ska göra och det 
motsvarar inte användarens förväntningar. Enligt Nielsen (1993) bör ett system 
alltid hålla användaren informerad om vad som händer genom att ge lämplig 
feedback inom rimlig tid. Det ska inte behöva uppstå ett fel innan användaren får 
feedback. Exempelvis bör användaren få veta ”nu bearbetas dina uppgifter, det 
kan ta en stund beroende på din anslutningshastighet”. Detta är den första 
användbarhetsprincipen, feedback. 
 
Preece et al (2002) anser att det finns system som inte förser användaren med 
tillräcklig information för att lösa ett problem och felmeddelanden kan vara svåra 
att tolka. Det idealiska sättet att lösa problemet är att alla felmeddelanden borde 
tala om vad som orsakade problemet och hur användaren ska kunna lösa det. 
Shneiderman (1998) har utvecklat en uppsättning tumregler vad gäller 
framtagandet av felmeddelanden som är lätta att läsa och förstå. De summeras 
nedan. De tas även upp i den femte användbarhetsprincipen, bra felmeddelanden. 

• Istället för att vara dömande borde de vara tillmötesgående och tala om 
vad användaren ska göra för att ställa allt tillrätta. 

• Undvik att använda termer som FATAL, ERROR, INVALID, BAD och 
ILLEGAL (Ödesdiger, fel, oduglig, dålig och illegal). 

• Undvik långa kodavsnitt och stora bokstäver. 
• Varningar med ljud borde vara kontrollerbara av användaren eftersom de 

kan upplevas generande. 
• Meddelanden ska inte vara vagt utformade. 
• Meddelandena borde erbjuda en hjälpikon eller ett kommando som tillåter 

användaren att få hjälp. 
• Meddelandena borde utformas så att ett kort meddelande kan kompletteras 

med mer utförliga förklaringar. 
 
Ännu bättre än att ha bra felmeddelanden är naturligtvis att förhindra att fel 
uppstår överhuvudtaget anser Nielsen (2001). Exempelvis bör användaren, om det 
är möjligt, få välja ur en meny i stället för att skriva in text själv. Ytterligare ett 

                                                 
4Sanserif. Grafisk term för bokstavsform eller trycktyp som saknar seriffer. Exempel på ett 
teckensnitt med seriffer är Times New Roman. Seriffer är de små klackarna som finns på varje 
bokstav. Ett exempel på ett teckensnitt utan seriffer (sanserif) är Arial. (Nationalencyklopedin 
2002)  
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exempel är att användaren får bekräfta ett kritiskt moment flera gånger för att 
undvika att det blir fel. Detta återkommer i den sjätte användbarhetsprincipen, för-
hindra fel. 

2.2.3 Hjälpfunktioner 
Användare på webben måste ibland använda sig av hjälpfunktionen, trots att 
användargränssnitt borde utformas så att de aldrig behövs menar Nielsen (2001). 
Vidare beskriver Nielsen ett antal grundläggande regler som bör följas för att 
hjälpfunktionen ska vara så enkel att använda som möjligt. Hjälpfunktionen bör 
vara sökbar och innehålla rikligt med exempel. Anvisningarna ska steg för steg 
visa hur man praktiskt åtgärdar problemet, inte så mycket information om 
bakgrunden till problemet eftersom detta inte intresserar användaren. Trots detta 
menar Nielsen att det kan vara bra med exempelvis ett diagram som visar hur de 
olika delarna av systemet hänger ihop. Om svåra begrepp används bör dessa 
sammanställas i en ordlista. Slutligen så bör hjälpen vara kortfattad. Hjälp och 
dokumentation är den tionde användbarhetsprincipen. 

2.3 Navigering 
Att designa webbplatser som är lätt att använda handlar inte bara om hur själva 
sidorna på webbplatsen ser ut enligt utan även till stor del hur man hittar på dem 
enligt Nielsen (2001). Problem, menar Nielsen, kan visa sig så fort en användare 
börjar navigera på webbplatser eller använda sig av dem för att lösa sina 
uppgifter.  

2.3.1 Startsidan 
Startsidan på en webbplats är den som användaren först stöter på och den bör 
därför ha en lite annorlunda design än dess underordnade sidor enligt Nielsen 
(2001). Exempelvis så anser Nielsen att den inte ska ha någon hemknapp eftersom 
denna endast leder till samma sida som användaren redan befinner sig på. 
Startsidan kan gärna ha en större logotyp och en mer framskjuten placering av 
företagets eller webbplatsens namn, helst uppe i det vänstra hörnet. Användaren 
ska när de befinner sig på startsidan få svar på frågorna ”var är jag?” och ”vad 
tjänar denna webbplats för syfte?”. För att startsidan ska uppfylla detta krävs en 
enkel och tydlig placering av namnet och enkla formuleringar. De underordnade 
sidorna ska vara mer inriktade på ett specifikt innehåll. Vidare anser Nielsen att 
startsidan ska göras till en orienteringspunkt som kan nås från vilken av de övriga 
sidorna som helst. Logotypen bör göras klickbar på alla sidor och länkas direkt till 
startsidan. Tyvärr är det dock inte alla användare som förstår detta sätt att använda 
logotypen, därför bör sidorna även ha en länk som heter ”startsidan” eller ”hem”. 
Detta tas upp i den tredje användbarhetsprincipen, klart markerade utgångar. 

2.3.2 Länkar 
Nielsen (2001) anser att ett navigationsgränssnitt på ett tydligt sätt måste visa 
användarens aktuella position, vart användaren har varit och vart användaren kan 
gå. Som användare av en webbplats bör man ha möjlighet att alltid kunna förflytta 
sig från platser där man hamnat ofrivilligt. Logotypen utgör även här en viktig 
del, eftersom den talar om på vilken webbplats användaren befinner sig. Om den 
är länkad till startsidan utgör den en slags nödutgång som gör det möjligt för 
användaren att alltid ta sig tillbaka till utgångspunkten. Det är också viktigt, anser 
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Nielsen, att alla sidorna på webbplatsen har en tydlig rubrik som anger sidans 
namn eller innehåll. För att användarna ska få en uppfattning om vilka sidor på 
webbplatsen som de redan har besökt bör bakåtknappen i webbläsaren5 kunna 
användas så att användaren kan återvända till föregående sida.  
 
Hypertextlänkarnas färger, menar Nielsen, är också ett sätt för användarna att se 
vilka sidor som de redan har besökt. Det är bäst att visa länkarna som under-
struken text och hålla sig till standardfärgerna, dessa är blått för obesökta länkar 
och rött eller lila för besökta. Standardfärgerna på länkarna bör inte frångås 
eftersom undersökningar som Nielsen gjort visar att det bara förvirrar användarna, 
de tappar känslan för vilka länkar som de följt. Om användarna vet vilka länkar 
som de redan har besökt får de snabbare en uppfattning om webbplatsens struktur 
och de behöver inte slösa tid på att besöka sidor som de redan har varit på. 
Nielsen beskriver tre olika typer av hypertextlänkar som kan användas på en sida. 
Den första är inbäddade länkar, som är traditionellt understrukna textavsnitt som 
visar att det finns mer information om det ämne som diskuteras i texten på ett 
annat ställe. Den andra typen är strukturella länkar som leder till andra nivåer i 
webbplatsens struktur eller till olika förgreningar i en hierarki. Slutligen finns 
associativa länkar som används för att ge användarna tips om andra sidor som kan 
vara av intresse för användaren eftersom de behandlar samma ämne som den 
aktuella sidan. Att använda sig av andra sätt än understrukna hypertextlänkar kan 
orsaka användbarhetsproblem enligt Nielsen. Om exempelvis menyer eller grafik 
används som navigationsinstrument så blir det inte lika tydligt för användaren 
vilka sidor som redan har besökts. 

2.4 Andra dimensioner av användbarhet 
En webbplats kan behöva hantera fler saker än vad Nielsen (2001) beskriver för 
att kunna upplevas som användbara. Löwgren och Stolterman (1998) menar att 
det går att utöka synen omkring designen av informationsteknik som från att ha 
varit tekniskt fokuserad till att tillämpa en bredare syn av helheten inom området.  
 
Vid utvecklingen av IT-artefakter6 är andra aspekter av användbarhet, viktiga att 
tänka på menar Löwgren och Stolterman. En mängd IT-artefakter existerar i vår 
omgivning. De finns och påverkar oss överallt, på jobbet, offentliga miljöer och i 
hemmet. IT-artefakter har sitt ursprung i tekniska system men påverkar vårt 
handlande både socialt och individuellt.  En IT-artefakt kan exempelvis vara en 
webbplats, ett program eller en video. Nedan följer en presentation av några av 
aspekterna som kan kopplas till användbarhet på en webbplats. 

2.4.1 Produkten som symbol 
Löwgren och Stolterman (1998) beskriver fenomenet produkten som symbol, där 
produkten har symboliska värden som inte är kopplade till produktens 
funktionalitet. Med detta menar författarna exempelvis om någon köper en dator, 
behöver det inte vara högsta prioritet att datorn passar in på köparens behov, utan 
istället att det är ett märke som har en viss status inför omgivningen. Samma tanke 
                                                 
5 webbläsare (eng. web browser), webbläddrare, www-läsare, Internetprogram som via särskilt 
kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor kodade i sidbeskrivningsspråket 
HTML. (Nationalencyklopedin 2002) 
6 En artefakt är något som människan skapat, en IT-artefakt är designade ting som innehåller 
informationsteknik. (Löwgren och Stolterman 1998) 



2 Teori 

9 
 

kan användas på webbsidor, där en webbplats layout i färger, typsnitt och form 
inte bara ska väljas med tanke på läsbarhet, som Nielsen (2001) anser, utan även 
med tanke på vad webbplatsen ska ge för intryck hos användarna. Varje detalj får 
alltså förutom en funktionell betydelse även en symbolisk betydelse. Att skapa en 
design som passar för flera olika situationer kräver en känsla för vad som är 
genomförbart och som kan anpassas till olika behov.  

2.4.2 Handlingsutrymme 
En annan aspekt som Löwgren och Stolterman (1998) nämner är vilket förändrat 
handlingsutrymme som IT-artefakter innebär för användarna. Handlingsutrymme 
skapas med varje artefakt, följderna kan bli att vissa saker blir enklare för den som 
använder artefakten, andra saker blir svårare. Handlingsutrymmet exemplifieras 
med en bankautomat som innebär ett helt nytt sätt i att hantera pengar. Genom 
bankautomaternas tillkomst behöver vi inte planera våra behov av pengar på 
samma sätt som tidigare eftersom det alltid finns tillgång till en öppen 
bankautomat. Detta framkallar i vissa fall ett beroende att bankautomaten måste 
fungera eftersom man skjutit upp att hämta ut pengar för att man helt förlitar sig 
på att bankautomaten ska vara öppen och fungerande. Om den av någon anledning 
inte är öppen ställs kunden, menar Löwgren och Stolterman, i en situation som 
hon eller han inte hade räknat med.  

2.4.3 Handlingskaraktär 
Löwgren och Stolterman (1998) menar att normalt ses IT-artefakter som verktyg. 
Om exempelvis en webbplats ska fungera som en social miljö kanske denna syn 
måste förändras. På samma sätt som att vi i verkligheten inte tänker oss en miljö 
som ett verktyg. Detta kan förändra förutsättningarna för IT-design i framtiden, 
menar Löwgren och Stolterman. Exempelvis om en webbutvecklare ser 
utvecklingen av ordbehandlare som en virtuell miljö kan det leda till frågor som 
vad samarbete betyder och hur det organiseras.  
 
Löwgren och Stolterman beskriver handlingskaraktär som vilka slags handlingar 
som IT-artefakten möjliggör, stödjer eller medger. Detta är ett perspektiv på 
människa-dator interaktion där många miljöer på en webbplats är tänkta att ersätta 
verkliga sociala miljöer. Handlingskaraktären hos en IT-artefakt kan avgöra vår 
syn på vad det går att använda till. En viktig och intressant del i detta är 
samtalspartnern och hur denna mänskliga kontakt ska kunna ersättas av en virtuell 
motsvarighet. 

2.4.4 Föränderlighet 
En aspekt av artefakter som Löwgren och Stolterman (1998) tar upp är deras 
föränderlighet. Föränderligheten kan ses som flexibel, öppen, det vill säga den 
blir aldrig färdig. Motsatsen är en fixerad artefakt som aldrig kan förändras. Ska 
någonting förändras måste skaparen av artefakten gripa in. Ibland kan det vara 
praktiskt att skapa miljöer eller omgivningar så att användaren själv kan omforma 
dem så att det passar deras förutsättningar och behov. Vissa användare upplever 
det som positivt att det inte finns några begränsningar som styr användandet av en 
artefakt, medan andra föredrar bestämda handlingsutrymmen som är fixerade och 
de själva slipper ta några beslut.  
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2.5 Summering av teori 
I detta teoriavsnitt har vi visat på människans förutsättningar när det gäller 
interaktionsförmågan med datorer. Bland annat hur uppmärksamhet och minnets 
funktioner är viktiga faktorer som spelar stor roll för att lyckas med utformningen 
av en webbplats. Vi har även tagit upp de mer konkreta delarna om hur man 
konstruerar en bra webbplats. Här ingår innehåll och navigering som beskriver hur 
webbplatsen praktiskt bör utformas för att den ska vara användbar. Avslutningsvis 
har vi visat på andra aspekter av användbarhet, en annan dimension som ger oss 
insikt i att det kan finnas skillnader i upplevelserna av användbarhet.  



3 Metod 

11 
 

3 Metod 
I metodavsnittet går vi igenom allmänt om vetenskapliga undersökningar för att 
sedan presentera den metod vi valt för vår undersökning. Vi beskriver vidare hur 
datainsamlingen kommer att ske och hur vi kommer att analysera de resultat vi 
får. 

3.1 Empirisk fallstudie 
Undersökningen i denna rapport är vetenskapligt uppbyggd. En vetenskaplig 
undersökning kan göras empiriskt eller icke empiriskt. De empiriska vetenskap-
erna är de som bygger på observationer av verkligheten. Genom att skaffa sig 
erfarenheter av omvärlden så görs den förståelig. Exempel på icke empiriska 
vetenskaper är matematiken, där inte studier av verkligheten behövs utan här-
ledningar används som bevis för kunskapen. En fallstudie är enligt Patel och 
Davidsson (1994) en undersökning av en mindre avgränsad grupp. 
 
Vi tänker göra en empirisk fallstudie för att ta reda på kraven som användare 
ställer på tjänsterna inom en Internetbank idag. I vår fallstudie kommer vi att 
undersöka observationer som en mindre grupp testpersoner gör på en Internet-
banks gränssnitt. Vidare kommer vi att intervjua testpersonerna kring andra 
aspekter av användbarhet, detta för att få ett mer heltäckande underlag i våra 
resultat. 

3.2 Kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
Forskning kan ske både kvantitativt och kvalitativt enligt Patel och Davidsson 
(1994). Det som avgör om en undersökning ska ha ett kvantitativt eller kvalitativt 
tillvägagångssätt är vilket undersökningsproblem som har formulerats. För att ta 
reda på skillnader, relationer, frågor som hur och var, så görs en kvantitativ 
undersökning. Om problemet i stället handlar om att tolka och förstå människors 
upplevelser och ska ge svar på frågor såsom bakomliggande mönster så används 
en kvalitativ undersökning. 
 
Med bakgrund till detta så har vi valt att arbeta efter den kvalitativa under-
sökningsmetoden, då det syfte vi har är att ta reda på användbarhetskrav och 
problem på en webbplats. Detta är en undersökning som bygger på människors 
upplevelser och hur de uppfattar en Internetbanks användbarhet.  

3.3 Datainsamling 
Datainsamlingen i fallstudien kommer att ske på två sätt. Dels kommer vi att göra 
en heuristisk utvärdering med hjälp av ett antal testpersoner, dels kommer vi att 
göra intervjuer med dessa. Nedan beskriver vi dessa metoder samt hur vi har gått 
tillväga när vi genomfört dem.   

3.3.1 Heuristisk utvärdering 
Enligt Nielsen (2002) har många utvärderingsmetoder som används för att mäta 
användbarheten rykte om sig att spränga budgetar. Kostsamma utvärderingar som 
sker i laboratorier med dyrbar utrustning för att spela in testpersonen på video, 
registrera varenda tangenttryckning, scanna av ögonrörelser och så vidare, 
fungerar avskräckande för de ekonomiansvariga. Det är därför som många 
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utvecklingsprojekt inte genomför användbarhetstester och därmed inte uppnår den 
användbarhet som de blivande användarna förtjänar. Vidare menar Nielsen att 
förutom att ekonomin sätter käppar i hjulet för att genomföra utvärderingar av 
gränssnitt påverkar även att det finns flera olika standarder och samlingar av 
användbarhetsguider som består av flera hundra regler som ska följas. Nielsen tror 
att alla regler avskräcker utvecklare att ens försöka göra en utvärdering.  
 
Nielsen och Mack (1994) har beskrivit tio användbarhetsprinciper som Nielsen 
utarbetat utifrån 249 användbarhetsproblemen som han har upptäckt. Dessa tio 
principer ska täcka upp de flesta användbarhetsproblem som kan upptäckas vid en 
heuristisk utvärdering. Ett antal testpersoner granskar ett gränssnitt och bedömer 
hur bra det överensstämmer med användbarhetsprinciperna. Principerna kallas 
även för heuristiker, därav namnet heuristisk utvärdering. Användbarhets-
principerna fungerar som bas för utvärdering av prototyper och existerande 
system menar Preece et al (2002).  
 
Användbarhetsprinciperna har koppling till de teorier om användbarhet som vi 
presenterat i teoridelen, främst kognitiva processer, innehåll på webbplatsen och 
navigering. 
 
En heuristisk utvärdering är enligt Nielsen och Mack (1994) en snabb, enkel och 
billig utvärderingsmetod som används för att hitta användbarhetsproblem i ett 
gränssnitt på en webbplats eller i en mjukvara. Utvärderingen kan göras av 
utvärderingsexperter eller av icke experter, beskriver Nielsen och Mack. Icke 
experter kan hitta många användbarhetsproblem i ett gränssnitt. Enligt Dix et al 
(1997) är det viktigaste att testpersonerna som utvärderar gränssnittet ska likna 
den förväntade målgruppen så mycket som möjligt. Nielsen och Mack (1994) 
rekommenderar att en heuristisk utvärdering görs när man har en liten budget och 
trots det vill göra en bra utvärdering av ett gränssnitt för att kunna ta designbeslut 
eller för att kritisera redan tagna beslut. Resultatet av en heuristisk utvärdering 
beskriver Nielsen och Mack som en lista med användbarhetsproblem som 
påträffats i gränssnittet. Problemen kan relateras till de användbarhetsprinciper 
som överträtts när gränssnittet har designats.  
 
Den heuristiska utvärderingsmetoden har även fått kritik. Flera undersökningar 
har enligt Preece (2002) jämfört heuristisk utvärdering med andra tekniker. 
Undersökningarna visar att de olika tillvägagångssätten ofta identifierar olika 
problem. Ibland missar den heuristiska utvärderingen en del allvarliga problem. 
Detta är argument menar Preece, för att den heuristiska utvärderingen inte ska ses 
som en ersättning för de traditionella användartesterna, utan hellre som ett 
komplement. Vidare säger Preece att ett sätt att komma runt problemen är att 
använda sig av flera testpersoner.   
 
Utförande 
Nielsen och Mack (1994) beskriver att, förutom användbarhetsprinciperna får 
testpersonen naturligtvis även kommentera andra resultat som kan vara av 
relevans för utvärderingen. En eller flera observatörer kan medverka under 
utvärderingen för att notera testpersonens kommentarer om gränssnittet. 
Observatören kan även hjälpa till om testpersonen får problem. Om testpersonerna 
är relativt obekanta med den typen av domän som de ska utvärdera så föreslår 
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Nielsen och Mack vidare att observatören tillhandahåller en lista med steg som 
testpersonen ska gå igenom för att utföra typiska uppgifter på webbplatsen. En 
sådan lista ska konstrueras utifrån vad som i verkligheten utförs på webbplatsen 
för att arbetet ska vara så realistiskt som möjligt under utvärderingen. 
 
Vidare beskriver Nielsen och Mack att en heuristisk utvärdering bör genomföras 
av testpersonerna en och en. Detta för att det är viktigt att försäkra sig om att 
testpersonerna inte påverkar varandra och på så sätt även resultatet.    
 
Vi har valt att göra en heuristisk utvärdering därför att den passar bra till syftet 
med fallstudien, där vi vill undersöka om det finns användbarhetsproblem. I vår 
heuristiska utvärdering kommer testpersonerna att få utföra uppgifter på en 
Internetbank. Vi valde SkandiaBanken med anledning att de endast har ett bank-
kontor i landet och kunderna därför är hänvisade till Internettjänsterna.  
 
För att få en inblick i de användbarhetsprinciper som de har att utgå ifrån ska 
testpersonerna i förväg få de heuristiska principerna nedskrivet och vi kommer 
även att gå igenom dem muntligt innan testet startar. Detta är ett sätt att få 
testpersonerna väl motiverade inför utvärderingen och på så sätt stärka 
pålitligheten av fallstudien. Enligt Patel och Tebelius (1987) är betydelsen av 
motivation en sak som påverkar pålitligheten.  
 
Vi kommer att spela in testpersonernas kommentarer med bandspelare. 
Bandspelare är ett bättre alternativ än att anteckna eftersom risken vid den 
metoden finns att viktiga kommentarer missas. Eftersom vi inte behöver analysera 
användarens rörelser och ansiktsuttryck då användaren ska ge uttryck för sina 
åsikter så anser vi att videoinspelning bara skulle kännas påträngande och 
obekvämt för användaren. 
 
Antal testpersoner 
Vanligtvis är det enligt Nielsen och Mack (1994) svårt att för en enda testperson 
att hitta alla användbarhetsproblem i ett gränssnitt. Detta eftersom erfarenheter 
från tidigare studier, gjorda av Nielsen, visar att olika testpersoner i regel hittar 
olika problem. Därför är det lämpligt att använda flera testare. Nielsen och Mack 
rekommenderar att tre till fem testpersoner används, eftersom det inte tillför så 
mycket mer information om ett större antal testpersoner än så används. Figur 1 
visar att det är rimligt att använda ungefär fem testpersoner, men åtminstone tre. 
Om fem testpersoner används vid utvärderingen så hittas enligt Nielsen och Mack 
upp till 75 % av användbarhetsproblemen. Efter fem testpersoner planar kurvan ut 
väsentligt. Ska fler testpersoner än så användas anser författarna att en beräkning 
av kostnader/vinster ska göras för att motivera detta.  
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Figur 1. Kurvan visar proportionerna av funna användbarhetsproblem med ett varierande antal 
testpersoner som utfört heuristisk utvärdering. Efter Nielsen (1993). 
 
Vi har i fallstudien tänkt att en mindre grupp strategiskt utvalda vana och ovana 
användare av Internet får utföra vanliga bankärenden för en privatperson, 
exempelvis betalning och överföring. Antalet testpersoner som ska delta i fall-
studien har vi satt till ett minimum på fyra personer varav två vana samt två ovana 
Internetanvändare. Som vi nämnt ger en utvärdering med ett litet antal deltagare 
ofta väldigt mycket nyttig information, det är inte alltid ett tillskott av ytterligare 
personer ger en utdelning som är värt besväret.  
 
Observatörens roll 
En eller flera observatörer kan medverka under utvärderingen för att notera 
testpersonens kommentarer om gränssnittet. Enligt Nielsen och Mack (1994) är 
det testpersonen som utför själva utvärderingen av gränssnittet med hjälp av 
användbarhetsprinciperna i en heuristisk utvärdering, därför blir observatörens 
uppgift att notera testarens kommentarer – inte att tolka hur testpersonen 
interagerar med gränssnittet. Metoden innebär att både testaren och observatören 
får ställa frågor. Observatören får dessutom svara på frågor som kan leda till att 
testpersonen gör en bättre bedömning av användbarheten på webbplatsen. Det är 
däremot viktigt att observatören inte ger någon hjälp till testaren innan denne klart 
har råkat ut för problem och har kommenterat användbarhetsproblemet ifråga.  
 
Vi kommer att vara två observatörer vid varje utvärderingstillfälle, där en kan sitta 
bredvid testpersonen och besvara eventuella frågor och den andra för 
anteckningar. På det här sättet vill vi försäkra oss om att vi får ett så klar bild som 
möjligt av utvärderingen och därmed stärka fallstudiens pålitlighet.  
 
Pilottest 
Enligt Yin (1994) är pilottestet den sista förberedelsen inför datainsamlingen. Yin 
menar att pilottestet hjälper de ansvariga för undersökningen att förfina sina 
planer för insamlingen av data.   
 
För att förvissa oss om att designen av vår fallstudie kommer att fungera i 
praktiken, har vi beslutat oss för att genomföra ett pilottest innan den verkliga 
fallstudien görs. Pilottestet kan eventuellt leda till förändringar i utformningen av 
fallstudien.  Pilottestet ska gå till precis som de ”riktiga” fallstudietesterna. 
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3.3.2  Intervjuer 
Vi kommer att intervjua testpersonerna och då ställa frågor kring andra aspekter 
av användbarhet. Detta för att skapa ett helhetsperspektiv kring situationen när 
testpersonerna använder sig av en Internetbanks tjänster. 
 
När val av intervjuteknik ska göras brukar man enligt Trost (1997) skilja mellan 
olika grader av standardisering och strukturering. Om frågorna och situationen är 
likadan för alla intervjuade så har intervjun en hög grad av standardisering. En 
intervju som är mer anpassningsbar efter den intervjuade och om variationerna på 
intervjun är stora, då är graden av standardisering låg. Vidare beskriver Trost att 
strukturering kan ha två olika betydelser. I detta sammanhang antar strukturering 
den betydelsen att om frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ, då är 
intervjun strukturerad. Om det finns möjligheter att svara öppet på frågorna, så är 
intervjun av det ostrukturerade slaget. Enligt Yin (1994) är oftast intervjuer som 
förekommer i fallstudier öppna. Med det menar han att den intervjuade kan få ge 
fakta i ämnet som tillfrågas såväl som sina åsikter om detta. 
 
Vår ansats blir att göra intervjuer med en låg grad av standardisering eftersom vi 
vid intervjuerna vill ha möjlighet att komma med följdfrågor som är beroende av 
tidigare svar. Graden av strukturering kommer att vara låg eftersom de intervjuade 
kommer att fritt få svara på frågorna. Intervjuerna kommer att vara öppna i sin 
natur. 
 
Vi kommer att använda oss av en intervjuguide, som Trost (1997) kallar det, där 
vi sätter upp ett antal teman till vilka de intervjuade ska hålla sig. Vid 
genomförandet av intervjun ställs, enligt Trost, frågor som handlar om dessa 
teman men respondenten är även välkommen att komma med egna åsikter och 
kommentarer inom det aktuella temat. Liksom vid den heuristiska utvärderingen 
kommer vi vid intervjuerna att använda oss av en bandspelare för att underlätta 
analysen.  

3.4 Analysmetod 
Enligt Yin (1994) bör varje undersökning innehålla en generell analytisk strategi 
där man funderar på vad som skall analysera och varför. Med anledning av detta 
presenterar vi här vår analysmetod.  
 
Det är ofta praktiskt att göra löpande analyser vid kvalitativa undersökningar 
enligt Patel och Davidsson (1994). Fördelen med att arbeta på detta sätt är att det 
kan ge idéer hur arbetet kan fortlöpa. Ett exempel är att direkt efter en intervju 
eller en observation analysera resultaten och eventuellt göra förändringar i till 
exempel frågeställningar som intervjupersoner missuppfattat. Enligt Preece et al 
(2002) kan analys av insamlat material kan göras på flera sätt. Det kan göras grovt 
eller detaljerat där varje ord, fras, yttrande eller gest analyseras.  
 
Det sätt vi har valt när vi ska analysera den heuristiska utvärderingen är att på ett 
detaljerat sätt utgå från att leta efter sådana tillfällen när testpersonen har kört fast. 
Dessa markeras vanligtvis med en kommentar, att testpersonen tystnar eller 
frågar. Vår ambition är att se vad dessa svårigheter som händelserna markerar har 
för orsaker. Användbarhetsproblem som testpersonerna upptäcker kommer att 
registreras för att se med vilken frekvens de olika användbarhetsprinciperna 
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överträds, om problemen är vanliga eller sällsynta. Om ett användbarhetsproblem 
uppstår är det också intressant att se hur enkelt eller svårt det är för testpersonen 
att lösa problemet. 
 
Vid analysen av intervjuerna kommer vi att arbeta efter en metod som Trost 
(1997) beskriver. Den går ut på att vi vid avlyssnandet av banden från intervjuerna 
skriver ner vissa minnesanteckningar och sedan skriver ner en sammanfattning av 
intervjun. Sammanfattningen struktureras efter intervjuguiden så resultaten 
presenteras i samma temaform som intervjuguiden. Denna metod har enligt Trost 
den fördelen att oväsentligt material kan gallras bort, men om tveksamheter 
uppstår finns det alltid möjlighet att lyssna igenom banden en gång till.  

3.5 Summering av metod 
Vi har i detta avsnitt visat varför vi har valt den kvalitativa ansatsen i vår 
undersökning som kommer att ske genom en fallstudie. I avsnittet om 
datainsamling ingick en beskrivning av den heuristiska utvärderingsmetoden och 
hur denna metod tillämpas för att utvärdera gränssnitt. Sedan har vi även visat på 
olika intervjutekniker och vilken av dem vi kommer att använda oss av. 
Avslutningsvis har vi tagit upp om hur analysen av datainsamlingen kommer att 
ske. 



4 Empiri 

17 
 

4 Empiri 
I detta avsnitt ger vi en bakgrund av undersökningsenheten SkandiaBanken som 
vi har valt att utföra vår studie på. Därefter presenterar vi testpersonerna som 
ingår i fallstudien. Till sist redovisar vi hur vår fallstudie praktiskt gick till och 
vilka resultat som undersökningen och intervjuerna har gett. 

4.1 SkandiaBanken 
Tidningen Privata Affärer har tre år i rad genom kundundersökningar på sin 
webbplats utsett SkandiaBanken till årets bank (1998-2000). Resultatet av den 
senaste undersökningen publicerades i tidningen Privata Affärer nr 12, december 
2001. Det som användarna har fått bedöma är bland annat utbudet av tjänster, 
öppettider och tillgänglighet, säkerhetslösningen och prissättningen. I under-
sökningen ingår inga tester av användbarheten. Vi ansåg SkandiaBanken 
intressant för vår fallstudie av just den anledningen. Det borde vara en viktig del i 
deras verksamhet om man ser till dagens krav på användbarhet som användare 
ställer på webbplatser. SkandiaBanken har ett huvudkontor med kassahantering i 
Stockholm. I övriga landet finns ca 90 rådgivningskontor utan kassahantering. 
Eftersom det inte finns något bankkontor med kassahantering att besöka ute i 
landet så blir kunderna helt beroende av att webbplatsen fungerar på ett 
tillfredsställande sätt och att de kan utföra sina bankärenden utan problem. Enligt 
Dix et al (1997) är alla sådana problem användbarhetsproblem. 
 
SkandiaBanken startade i oktober 1994 och var en av de första renodlade telefon-
bankerna. Den har under åren utvecklats till en Internetbank och erbjuder nu alla 
sina tjänster över Internet. SkandiaBanken har en vision att leda utvecklingen av 
ny teknik och upplevas som den bästa banken, de har som mål att nå en nordisk 
kundbas på två miljoner senast år 2006. (SkandiaBanken, 2002) 

4.2 Testpersoner 
Ett strategiskt urval gjordes med vana respektive ovana Internetanvändare. Vi 
ville inte att testpersonerna skulle vara kunder hos SkandiaBanken. Detta för att 
deras förkunskaper om webbplatsen skulle innebära att de inte upplevde använd-
barhetsproblemen på samma sätt som en ovan användare skulle göra. För att finna 
lämpliga testpersoner med de egenskaper vi ansåg viktiga använde vi oss av 
snöbollsmetoden. Enligt Thomsson (2002) är detta en metod som används för att 
finna deltagare till en undersökning. Thomsson menar att i stället för att planlöst 
fråga okända människor på stan om de vill delta, går det att fråga ett antal 
personer i den närmaste omgivningen om de vet någon som kan passa. Därefter 
kan en urgallring ske, där de mest passande plockas ur. 
 
Vi frågade därför personer i vår närhet om de i sin tur kände till någon som kunde 
vara lämplig och passa in i studien genom att beskriva de kriterier vi sökte. Vi fick 
flera förslag på lämpliga testpersoner. Vi gjorde en gallring för att få den 
spridning på testpersonerna vi ville ha. Därefter kontaktades de utvalda 
personerna och tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i vår fallstudie. På så 
sätt fick vi fram sex testpersoner varav en användes i vårt pilottest. De övriga fem 
är de som deltog i den slutgiltiga fallstudien och de presenteras nedan. Alla 
deltagare har god datorvana, det vill säga att de har flerårig erfarenhet. 
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Testpersonerna har blandad Internetvana. Med god Internetvana menar vi att 
testpersonen använder Internet tre eller fler gånger per vecka, en medelgod en till 
två gånger per vecka och en ovan användare mindre än en gång per vecka. 
 
Testperson 1 
Kvinna, 29 år. Använder sig av Internet dagligen i sitt yrke. Använder sig av 
Internetbank privat, dock inte den som ingår i vår fallstudie. 
 
Testperson 2 
Man, 41 år. Använder sig av Internet nästan dagligen på fritiden. Använder 
Internetbank privat, inte den som ingår i vår fallstudie. 
 
Testperson 3 
Man, 34 år. Använder Internet 1-2 ggr/ vecka. Har inte själv någon Internetbank. 
 
Testperson 4 
Kvinna, 49 år. Använder Internet mindre än 1 g/vecka. Har Internetbank privat 
(annan), men är inte den som har huvudansvaret för betalningar etc. 
 
Testperson 5 
Kvinna, 36 år. Använder sig av Internet mindre än 1 g/vecka. Har just anslutit sig 
till en Internetbank (inte den som ingår i fallstudien) sedan en månad. 

4.3 Genomförande av fallstudie 
Vid utvärderingen använde vi oss av SkandiaBankens demoversion som finns på 
Internet. Där kan vem som helst prova deras Internettjänster. Vi gjorde en 
förfrågan via e-post till systemansvarig på SkandiaBanken om vi kunde få en 
fiktiv användarvy för vår utvärdering.  Svaret vi fick var att de kontinuerligt 
uppdaterar demoversionen så att den ska innehålla samtliga funktioner som finns 
på Internetbanken. Vidare skriver vår källa på SkandiaBanken att ”Demon är 
mycket väl utarbetad och utförlig och fungerar precis som Internetbanken gör”. 
Därmed ansåg vi att en fallstudie utförd på demoversionen skulle ge samma 
resultat som med en fiktiv användarvy. Det finns dock en skillnad mellan 
demoversionen och den verkliga – inloggningsfunktionen saknas i demo-
versionen. Detta är dock inget som vi kan påverka och därför beslöt vi oss för att 
avgränsa bort det momentet i vår fallstudie. 
 
SkandiaBankens tjänster på Internet omfattar förutom de vanliga bankärendena 
för privatpersoner även fonder, aktieköp, pensionssparande med mera. Vi valde 
för vår utvärdering att se på en del av webbplatsen eftersom en total genomgång 
av webbplatsen skulle innebära att det inte längre gällde de vanligaste tjänsterna, 
utan de mer avancerade. 
 
Innan den riktiga fallstudien påbörjade utfördes som tidigare nämndes ett pilottest 
på en testperson. Detta för att testa utformningen av frågorna och för att se om 
några användbarhetsproblem upptäcktes samt för att eventuellt kunna göra 
förändringar av testet. Pilottestet genomfördes med en testperson och en 
observatör. Utvärderingen spelades in på band, och uppgifterna 1-5 utfördes. 
Testpersonen fann flera användbarhetsproblem under testet. Efter testet hade 
testpersonen fler synpunkter som inte hade kommit fram under de uppgifter som 
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gjordes. De hade en mer sammanfattande karaktär av personens synpunkter på 
webbplatsen. Dessa synpunkter ansåg vi så värdefulla att vi borde fånga dem från 
alla deltagande testpersoner. Vi valde då att lägga till en avslutande fråga för att 
samla in övriga synpunkter på användbarhetsproblem som testpersonerna 
upptäckt. Eftersom denna korrigering gjordes tas inte pilottestet med i vår 
sammanställning av resultaten.  
 
Fallstudien genomfördes i FURECs lokaler i Piteå. Där finns mindre grupprum 
med tillgång till en Internetansluten dator. Varje testperson fick en genomgång 
innan testet startade. Genomgången bestod i att vi informerade om varför vi 
utförde fallstudien samt om de tio olika användbarhetsprinciperna som test-
personerna skulle använda som grund för sin utvärdering av SkandiaBankens 
webbplats.  
 
Fem testpersoner ingick i fallstudien, de fick alla utföra samma uppgifter på 
SkandiaBankens webbplats enskilt från de andra testpersonerna. Som vi beskrivit 
tidigare i avsnittet om utförandet av en heuristisk utvärdering, så bör test-
personerna utföra uppgifterna en och en. Vid alla tester var vi observatörer, en av 
oss satt bredvid testpersonen för att kunna svara på frågor, medan den andra 
gjorde anteckningar. Testarnas kommentarer spelades dessutom in på band, för att 
underlätta vid sammanställningen av kommentarerna. 
 
För att komplettera de resultat vi fick från den heuristiska utvärderingen har vi 
gjort intervjuer med testpersonerna som ingick i fallstudien. Detta för att försöka 
få fram andra dimensioner av användbarhet som gäller för just en Internetbank. 
De aspekter vi utgått ifrån när vi utformade frågorna för dessa intervjuer är 
Löwgren och Stoltermans teorier om produkten som symbol, handlingsutrymme, 
handlingskaraktär och föränderlighet.  
 
Testpersonerna har intervjuats av en intervjuperson och intervjuerna har spelats in 
på band. Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide som vi beskrev i metod-
avsnittet, där varje tema hade minst en huvudfråga som sedan kunde följas av 
följdfrågor. De intervjuade hade möjlighet att komma med ytterligare åsikter och 
på så sätt utvecklades en dialog mellan den intervjuade och intervjupersonen. 
Intervjuerna varade mellan 25 och 35 minuter. 

4.4 Resultat av heuristisk utvärdering 
Nedan presenterar vi syftet med de olika uppgifterna7 och de användbarhets-
problem som påträffades när testpersonerna utförde sina uppgifter. Resultaten från 
fallstudien redovisas för varje testperson, uppgift för uppgift. 
 
Vi vill visa på vilken typ av testperson, van/ovan (se det tidigare avsnittet om 
testpersoner), som funnit vilka problem och i vilken uppgift de återfanns. Därför 
har vi rangordnat testpersonerna utifrån deras Internetvana, där nummer ett är den 
mest vana och nummer fem den minst vana. Den mest vana Internetanvändaren 
har det som yrke att nyttja Internet flera gånger dagligen medan den mest ovane 
Internetanvändaren använder Internet mindre än en gång per vecka. De tre övriga 

                                                 
7 Uppgifterna i sin helhet, se bilaga 2 
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testpersonernas Internetvanor varierar från att använda Internet en gång per vecka 
till varje dag (på fritiden). 
 
Om ett användbarhetsproblem har noterats en gång av en testperson så registreras 
inte samma problem ytterligare en gång även om exakt samma problem uppstår 
för den testpersonen. Exempelvis om testperson 1 upptäcker att hjälpfunktionen 
inte fungerar på en sida mer än en gång så registreras det problemet bara en gång. 
Hittar testpersonen flera överträdelser av samma användbarhetsprincip men på 
olika objekt eller sidor i samma uppgift så namnges dessa med a, b, c och så 
vidare. En asterisk (*) markerar användbarhetsproblem som inte passade mot 
någon av användbarhetsprinciperna. Tabellerna visar vilka överträdelser mot 
användbarhetsprinciperna som respektive testperson hittade i den heuristiska 
utvärderingen. Det finns också en kortfattad förklaring på varje problem. 
 
Uppgift 1 
Den första uppgiften var att bekanta sig med SkandiaBankens webbplats i några 
minuter. Syftet med detta var att testpersonerna skulle få en uppfattning om hur 
webbplatsen är upplagd och hur den fungerar rent allmänt. Det var också ett 
tillfälle att få användarnas första intryck av webbplatsen. 
 
Testperson Användbarhetsprincip Problem 
1 4, 10 4) Namnet (kontohavarens) i olika ordning. 

10) Hjälpfunktionen fungerar inte på alla 
sidor. 

2 10 10) Hjälpfunktionen fungerar inte på alla 
sidor. 

3 3, 9 3) Hittar ingen självklar hemknapp. 
9) Onödig information (reklam) på 
startsidan. 

4 3 3) Hittar ingen självklar hemknapp. 
5 2, 3 2) Kontonummer istället för kontonamn, 

otydligt. 
3) Hittar ingen självklar hemknapp. 

 
Tabellen visar att tre av fem testpersoner upptäcker här att det är svårt att hitta 
tillbaka till startsidan, de hittar ingen hemknapp. Två av testpersonerna, för övrigt 
de mest Internetvana av dem, försöker utan att lyckas att använda hjälpen. En 
testperson reagerade på reklamen på startsidan, och tyckte att den var onödig. 
 
Uppgift 2 - 4 
Dessa tre uppgifter har vi valt att slå ihop i presentationen av resultaten. 
Anledningen till detta är att när testpersonerna utfört den första av uppgifterna, så 
är de följande uppgifterna enklare att hitta och utföra. Flest problem hittades alltså 
i den första uppgiften. Syftet med dessa tre uppgifter var att kontrollera om 
testpersonerna stötte på några användbarhetsproblem när de utförde tre vanliga 
uppgifter; betala en räkning, överföra pengar samt ta fram ett kontoutdrag för att 
kontrollera om överföringen är utförd. Här ingår bland annat förståelse av ord, 
uttryck, felmeddelanden, bekräftelser och navigering på webbplatsen.  
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Testperson Användbarhetsprincip Problem 
1 1, 2 (4st), 6, 7 (2st),  *  1) Förväntad saldoinformation uteblev. 

2a) Kontonummer istället för kontonamn, 
otydligt. 
2b) Otydligt till vem överföringen är gjord. 
2c) Mottagarnummer, otydlig benämning. 
2d) Referensnummer, otydlig benämning. 
6) Förhindra fel, datumformat. 
7a) Exempel saknas, postgiroformat. 
7b) Exempel saknas, datumformat. 
*) Kommentar om bekräftelse, kan 
misstolkas som ett programfel. 

2 2 (4st), 7 (2st) 2a) Otydligt var betalning ska ske. 
2b) Otydligt var betalning ska ske (i 
undermenyn).  
2c) Mottagarnummer, otydlig benämning. 
2d) Otydlig benämning, checksiffra. 
7a) Exempel saknas, postgiroformat. 
7b) Exempel saknas, datumformat. 

3 2 (4st), 6, 7 2a) Otydligt var betalning ska ske (i 
undermenyn). 
2b) Mottagarnummer, otydlig benämning. 
2c) Referensnummer, otydlig benämning. 
2d) Otydligt till vem överföringen är gjord. 
6) Förhindra fel, datumformat. 
7) Exempel saknas, datumformat. 

4 2 (2st), 3, 5, 6, 7, 10, 
* 

2a) Referensnummer, otydlig benämning. 
2b) Otydligt till vem överföringen är gjord. 
3) Hittar ingen självklar hemknapp. 
5) Felmeddelande tydligt. 
6) Förhindra fel, datumformat. 
7) Exempel saknas, datumformat. 
10) Hjälpfunktionen fungerar inte på alla 
sidor. 
*) Kommentar om ordningsföljd på 
bekräftelse/felmeddelanden. 

5 2 (4st), 7 (2st), 10, * 
(2st)  

2a) Kontonummer istället för kontonamn, 
otydligt. 
2b) Mottagarnummer, otydlig benämning. 
2c) Referensnummer, otydlig benämning. 
2d) Otydligt till vem överföringen är gjord. 
7a) Exempel saknas, postgiroformat. 
7b) Exempel saknas, datumformat.  
10) Hjälpfunktionen fungerar inte på alla 
sidor. 
*a) Otydligt vilken mottagarbank vid 
överföring. 
*b) Kommentar om ordningsföljd på 
bekräftelse/felmeddelanden. 
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Tabellen visar att varje testperson hittade flera problem med uttrycken som 
användes, de ansåg att det var svårt att förstå vad som menades vilket gjorde dem 
osäkra och förvirrade. Det gällde främst uttrycken mottagarnummer och referens-
nummer. Samtliga testpersoner reagerade på att datumet måste skrivas på ett visst 
sätt. Om detta gjordes fel kom först bekräftelse på tjänsten de försökte utföra, 
sedan ett felmeddelande om datumformatet. De två mest ovana Internet-
användarna reagerade på detta och tyckte att det borde vara tvärt om. Tre av test-
personerna uttryckte klart att de tyckte att ett exempel på tillåtet datumformat var 
på sin plats. Detsamma gällde formatet på postgironumret. Testperson nummer 
fyra och fem, de mest ovana, försökte använda sig av hjälpfunktionen utan att 
lyckas. Den mest Internetvana av testpersonerna ansåg att webbplatsens 
dialogrutor lätt kunde missuppfattas som ett programfel. 
 
Uppgift 5 
Denna uppgift syftade till att kontrollera om testpersonerna hade några problem 
med att komma till startsidan. Detta moment rör även det förståelse av ord, 
uttryck samt navigering. Vi ville dock ta med en sådan grundläggande manöver 
som att hitta hem till startsidan för att det är ett stort irritationsmoment om det inte 
fungerar på ett enkelt sätt. 
 
Testperson Användbarhetsprincip Problem 
1-5 2, 3 2) Engagemang, otydlig benämning. 

3) Ingen självklar hemknapp. 
 
Resultatet av uppgiften lämnar inga tvivel att det fanns brister i användbarheten. 
Alla deltagare i undersökningen ansåg att det var svårt, för att inte säga omöjligt 
att hitta tillbaka till startsidan. Alla ansåg att namnet på startsidan var otydligt och 
att en hemknapp saknades.  
 
Uppgift 6 
Den sista uppgiften var tänkt som en sammanfattande avslutning där test-
personerna fritt fick delge sina helhetsintryck och vilka användbarhetsproblem de 
upplevt under testet. Förutom vad som kommit fram under de tidigare uppgifterna 
förväntade vi oss nya åsikter om webbplatsens användbarhet. 
 
Testperson Användbarhetsprincip Problem 
1 4, 9, * 4) Tillbakaknapp (för ett steg) saknas på 

vissa sidor, okonsekvent. 
9) Onödig information på startsidan. 
*) Färgsättning på hjälpfunktionen, svårläst. 

2 8 8) Saknar tillgänglighet/enkelhet till vanliga 
tjänster. 

3 9, * 9) Onödig information på startsidan. 
*) Renare/enklare startsida. 

4 - - 
5 4 (2 st), 9 4a) Olika utseende på räkningarna, 

okonsekvent. 
4b) Olika benämningar på tjänster i menyn 
respektive hjälpfunktionen. 
9) Onödig information (namn) på startsidan. 
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Användarna sammanfattade här många åsikter som de uttryckt tidigare under 
utvärderingen, de som redan dokumenterats tas inte upp ytterligare en gång. Det 
kom fram att flera av testpersonerna ansåg till exempel att det var onödigt att all 
information om alla konton fanns synligt på startsidan. Ett annat exempel var att 
testpersonerna tyckte att namnet på kontohavaren inte behöver stå vid sidan om 
varje konto eftersom om denna ändå är inloggad så är ju kontona som visas inte 
någon annans. Det fanns också åsikter om färgsättningen på hjälpfunktionen. Den 
hade vit text mot orange bakgrund och detta upplevdes av testpersonen som 
svårläst.  

4.5 Resultat av intervjuer 
Intervjuerna med testpersonerna är avsedda att belysa övriga aspekter eller 
kvalitetsbegrepp när det gäller användbarhet. Aspekterna som vi utgått från är 
produkten som symbol, handlingsutrymme, handlingskaraktär och föränderlighet. 
Här nedan visar vi en sammanställning av intervjuerna8 i form av teman. 
 
Produkten som symbol 
De fyra testpersonerna som är anslutna till en Internetbank har uppgett flera saker 
som skäl till varför de anslöt sig. Det vanligaste svaret är att de upplever 
Internetbanken som ett enkelt sätt att få bättre översikt över sin ekonomi och att 
det är praktiskt. Fyra av testpersonerna hade dock tveksamheter om att 
överhuvudtaget ansluta sig till Internetbanken, en av dessa är det inte heller. 
Tveksamheterna gällde om det skulle fungera och om det var tillräckligt säkert 
och om de skulle följa med i utvecklingen eller inte. En av testpersonerna var 
orolig hur denne skulle kunna bevisa att en betalning blivit gjord om det skulle 
uppstå några oklarheter eftersom denne inte hade något kvitto. Samma testperson 
hade efter en tids användning av Internetbanken fått ett allt större förtroende för 
sin bank eftersom allt fungerade bra. Den testperson som inte är ansluten till en 
Internetbank menar att Pentagon har haft flera intrång i sina system och varför 
skulle då inte någon lyckas med att göra intrång i dennes personliga konton om de 
fanns tillgängliga på en Internetbank.  
 
En av testpersonerna köpte för en tid sedan dator, skaffade Internetanslutning och 
på samma gång anslöt sig denne till en Internetbank. Testpersonen, som är 
bankanställd, upplevde det nästan som pinsamt att lägga girokuvertet på brevlådan 
när andra påpekade att ”nu är det dags”.  
 
Ingen av testpersonerna hade kontrollerat och jämfört olika alternativ, vad gäller 
priser, förmåner etc. utan de har genomgående valt samma Internetbank som den 
bank de tidigare har använt sig av. 
 
Fyra av testpersonerna ansåg inte att SkandiaBankens Internetbank gav ett 
förtroendeingivande intryck. Svårigheter med att navigera på webbplatsen 
upplevdes som otrygghet, de visste inte alltid var de befanns sig på webbplatsen 
eller så var det svårt att hitta de tjänster de sökte. En av testpersonerna tyckte inte 
att webbplatsen såg proffsig ut, att den inte var kundanpassad för ovana användare 
och att den var onödigt krånglig och att det skapar osäkerhet som i sin tur kan leda 
till att fel uppstår. Testpersonen jämförde med sin egen Internetbank och tyckte att 

                                                 
8 Intervjuguide, se bilaga 3 
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proffsigheten och utseendet på den egna Internetbanken var mycket mer 
förtroendeingivande. Samma testperson var även förvånad över de stora skillnad-
erna mellan Internetbankerna, denne trodde att de skulle vara mer likvärdiga. En 
av testpersonerna tyckte att sidan såg proffsig ut, med tanke på valet av färger och 
typsnitt. Denne upplevde den ändå som steril och som om den som använder den 
nästan ska känna sig andaktsfull. En av testpersonerna ansåg att SkandiaBanken 
ingav ett förtroendeingivande intryck när denne gjorde en jämförelse med sin 
egen Internetbank. 
 
Handlingsutrymme 
Samtliga testpersoner har tidigare betalat sina räkningar via girering och de har 
skött vissa uppgifter via telefonbank. Testpersonerna har upplevt en förändring i 
sina vanor i och med att de anslutit sig till en Internetbank. Saker som att inte 
behöva posta girokuvertet, större frihet att göra räkningarna löpande allt eftersom 
de kommer in om de så önskar, upplevs av testpersonerna som positiva 
förändringar i handlingsutrymmet. De testpersoner som tidigare nyttjade telefon-
banktjänster upplever att de nu har en mycket större frihet. Exempelvis om de ska 
föra över pengar till någon annans konto, var de tidigare tvungna att utnyttja en 
personlig telefonbankservice som hade begränsade öppettider. Numer spelar det 
ingen roll om de vill utföra en överföring sent en söndagskväll – banken är alltid 
öppen. En av testpersonerna uppger att denne helt och hållet slutat använda sig av 
telefonbanken sedan denne blev kund hos en Internetbank, kollar numer alla 
uppgifter på Internet.  
 
En nackdel med att girera som en testperson nämnde var att om det saknades 
täckning på kontot för räkningarna, uppstod förvirring och det var oklart vilka av 
räkningarna som betalats. Telefonbanktjänsten kunde bara upplysa om summan 
för de räkningarna som var betalade – inte vilken eller vilka av räkningarna det 
gällde. Banken skickade sedan ut ersättningsfakturor men allt detta tog tid, och 
ofta hann betalningsmottagaren skicka ut ett krav med förseningsavgift. Detta 
tycker testpersonen kan undvikas med Internetbanken genom att ha bättre kontroll 
över exakt vilka räkningar som har betalats. 
 
Handlingskaraktär 
Samtliga testpersonerna tycker att det bör finnas ett bankkontor att gå till. Två av 
testpersonerna säger att det är bättre att kunna tala mellan fyra ögon i vissa 
situationer. De skulle till exempel aldrig låna pengar på en Internetbank. En annan 
av testpersonerna går själv på banken 1g/år för rådgivning, exempelvis fonder och 
sparande, och menar att det behövs ett bankkontor med sakkunnigt folk för 
personlig service. Två av testpersonerna nyttjar inte alls bankkontoret, men de vill 
samtidigt inte vara utan. De anser att det är en trygghet att bankkontoret finns för 
om någonting går fel kan de alltid vända sig dit och få personlig service och 
möjlighet att till exempel betala sina räkningar där om inte Internetuppkopplingen 
fungerar.  
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Föränderlighet 
Det var blandade åsikter i frågan om en Internetbanks webbplats ska vara anpass-
ningsbar efter kundens egna behov och förutsättningar. Tre av testpersonerna ville 
inte ha möjlighet att göra egna inställningar. En av dem tyckte sig inte ha något 
behov av detta, utan klickar gärna runt och lär sig efter som. Den andra test-
personen tyckte att de vanligaste tjänsterna ska finnas lättåtkomliga redan från 
början och att det inte ska behövas några egna inställningar för att hitta på 
webbplatsen. Samma testperson trodde att endast vana användare skulle klara av 
att använda sig av en sådan funktion. Den tredje av dem som inte ville ha 
möjlighet till större föränderlighet på webbplatsen ansåg att det viktigaste var att 
det fungerade, inget annat. Två testpersoner var av en helt annan åsikt och 
uttryckte klart att de ville ha möjlighet att göra egna inställningar på webbplatsen.  

4.6 Summering av empiri 
I detta avsnitt har vi redovisat vår empiri. Vi har beskrivit hur vi genomförde vår 
fallstudie på SkandiaBankens webbplats för att testa användbarheten där. Vi 
genomförde vidare ett inledande pilottest och efter det fick fem strategiskt utvalda 
testpersoner utföra fallstudien. Därefter har vi redovisat de resultat, i form av 
användbarhetsproblem, som har upptäckts av testpersonerna vid den heuristiska 
utvärderingen. Avslutningsvis har vi redovisat resultaten av intervjuerna vi gjort.  
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5 Analys 
I analysavsnittet ställer vi de resultat vi fått i empirin mot de teorier vi 
presenterade i teoriavsnittet. När det gäller den heuristiska utvärderingen tar vi 
även användbarhetsprinciperna i beaktning när vi analyserar. Dessa finns som 
bilaga 1. I de fall som resultaten av utvärderingen inte passade mot någon av 
användbarhetsprinciperna men som svarade mot andra teorier, presenteras de i 
anslutning till den tillhörande teorin. 

5.1 Analys av utvärdering 
Totalt påträffade de fem testpersonerna 59 användbarhetsproblem enligt de 10 
användbarhetsprinciperna när de utförde uppgifterna. En sammanställning av 
resultaten från utvärderingen visas i figur 2.  
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Figur 2. Figuren visar de mest frekventa användbarhetsproblemen som identifierats. 
 
 
 
 
 
 
 
Här åskådliggörs hur många gånger användbarhetsproblem upptäcktes och vilken 
användbarhetsprincip som svarar mot problemet i fråga. I avsnitten som följer 
analyserar vi de användbarhetsproblem som påträffades i relation till de teorier om 
användbarhet som vi tagit upp i teoriavsnittet. 

1. Feedback 
2. Tala användarens språk 
3. Klart markerade utgångar 
4. Vara konsekvent 
5. Bra felmeddelanden 

6. Förhindra fel 
7. Minimera användarens minnesbelastning 
8. Genvägar 
9. Enkel och naturlig dialog 
10. Hjälp och dokumentation 

5.1.1 Kognitiva processer 
Uppmärksamhet är en av de kognitiva processerna som kan kopplas till den 
nionde användbarhetsprincipen, enkel och naturlig dialog. Totalt noterades fyra 
sådana användbarhetsproblem.  
 
En enkel och naturlig dialog innebär att förenkla gränssnittet så mycket som 
möjligt enligt Nielsen (1993). Varje objekt som placeras på webbplatsen är 
ytterligare en sak användaren måste titta igenom för att hitta det som eftersöks. 
Enligt Preece et al (2002) tävlar alla delar av webbplatsen om användarens 
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uppmärksamhet. För att göra det enkelt för användarna bör därför all onödig 
information tas bort. 
 
Två av testpersonerna i fallstudien reagerade på att SkandiaBanken hade mycket 
information på sin startsida, se bild 1. De ansåg att startsidan borde ha mindre 
information med möjlighet att sedan gå vidare till utförligare information. En av 
testpersonerna hade en känsla av utlämnande om alla personliga uppgifter skulle 
visas omedelbart på startsidan. Som denne själv uttryckte det; ”Tänk om någon 
kom in i rummet när jag var inloggad, på en sekund har de ju sett allt som gäller 
min ekonomi”. Samma testperson tyckte också att all reklam på startsidan borde 
tas bort, den var onödig och störande. En annan av testpersonerna tyckte att 
namnet på kontohavaren inte behövde upprepas för varje konto. Alla konton som 
visas tillhör den som är inloggad, så upprepningar av namnet är onödigt och tar 
plats från annan information. 
 

 
Bild 1. Bilden är en skärmdump som visar SkandiaBankens startsida. (SkandiaBanken 2002) 
 
En annan kognitiv process är minnet. Denna process har samband med användbar-
hetsprinciperna fyra (vara konsekvent) och sju (minimera användarens minnes-
belastning).  
 
Minnet är enligt Preece et al (2002) den viktigaste av de kognitiva processerna 
hos människan, vilket vi tidigare beskrivit i teoridelen. Eftersom människan inte 
har möjlighet att lagra allt som registreras bör webbplatser utformas med tanke på 
detta. 
 
Vår undersökning visade att åtta användbarhetsproblem som testpersonerna hade 
kan relateras till minnesbelastning. Testpersonerna hade problem med att skriva in 
rätt format på datum när de skulle betala en räkning. SkandiaBanken tillät endast 
att datumet skulle skrivas med bindestreck. Efter ifyllande följde en bekräftelse på 
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betalningen och först efter testpersonen gjort bekräftelsen följde ett felmeddelande 
om datumformatet, vilket testpersonerna tyckte var onödigt. Det innebar att efter 
ett nytt försök med datumet fick de på nytt fylla i en bekräftelse. Felmeddelandet 
hade kunnat komma på en gång. Ännu bättre hade varit, som Nielsen (2001) 
förespråkar, att ett exempel med tillåtet datumformat hade visats. Det hade 
inneburit att dessa fel inte hade uppstått över huvud taget. Det allra bästa är att 
tillåta datum både med och utan bindestreck. Alla våra testpersoner, vana som 
ovana, hade problem med detta moment. Liknande problem hade tre av test-
personerna med formatet på postgironumret. 
 
Att vara konsekvent på en webbplats innebär enligt Preece et al (2002) att 
användare känner sig trygga och kan därmed också uppmuntras till utforskning av 
webbplatsen. Genom att vara konsekvent och placera objekt på samma ställe på 
de olika sidorna på webbplatsen avlastas också användarens minne.  
 
Utvärderingen visade på fyra användbarhetsproblem när det gäller att vara 
konsekvent. En testperson tyckte att det var konstigt att för- och efternamnet på 
kontohavaren stod i olika ordning på olika ställen. Samma testperson upptäckte 
också att tillbakaknappen saknades på vissa sidor. Den mest ovane av test-
personerna tyckte att det var förvirrande att inbetalningskorten hade olika 
utseende och noterade att det förekom olika benämningar på tjänster i menyn 
respektive hjälpfunktionen. 
 
Inlärning är ytterligare en kognitiv process. Denna process kan knytas till den 
åttonde användbarhetsprincipen, genvägar.  
 
Genvägar på webbplatser menar Preece et al (2002) är något som en åter-
kommande användare upptäcker allt eftersom (om de existerar). Det kan inte 
krävas att en användare som besöker en webbplats för första gången ska hitta 
dessa.  
 
Det var endast en av testpersonerna som hade synpunkter på genvägarna. 
Testpersonen efterlyste ett enklare sätt att ta sig till de vanligaste tjänsterna som 
en privatperson utför. En synlig genväg helt enkelt. 

5.1.2 Innehåll på webbplatsen 
Nielsen (2001) tar upp om innehållet på webbplatsen, och menar att ett enkelt och 
tydligt språk ska användas. Ord och fraser som är bekanta för användaren bör 
användas för att inte några missförstånd och onödiga problem ska uppstå.  Hela 24 
noteringar under principen tala användarens språk har konstaterats under 
utvärderingen av webbplatsen.  
 
Testpersonerna ansåg att de blev förvirrade av ordet mottagarnummer när de 
skulle betala en räkning. Uttrycket som de förväntat sig var postgironummer eller 
bankgironummer. Även ordet referensnummer ansåg testpersonerna vara ett vagt 
uttryck. Det ord som användarna letade efter var OCR-nummer eftersom det är 
vad som står på de flesta inbetalningskort. Placeringen av rutan på formuläret där 
användaren tillåts fylla i referensnumret var det som räddade flera av 
testpersonerna från att göra fel. Det var nämligen placerat på formuläret där det 
också är placerat på ett inbetalningskort.  
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Ett viktigt moment i utvärderingen var att testpersonerna skulle hitta tillbaka till 
startsidan i den femte uppgiften. Alla testpersonerna ansåg uppgiften som omöjlig. 
Endast en användare lyckades och det var som denne själv sa; ”en chansning”. 
SkandiaBanken använder uttrycket ”Engagemang” som benämning på sin 
startsida, vilket testpersonerna ansåg vara väldigt långsökt och obegripligt. För att 
hitta till Engagemang är användarna dessutom tvungna att bläddra i menyn och 
där hitta den i en undermeny. Ett annat sätt att komma till startsidan fanns också, 
det var att klicka på kontonumret. Det var dock inte helt lätt för de flesta att hitta 
den. Det blev också förvirrande för testpersonerna eftersom det inte står vilket 
konto som avses. En av testpersonerna uttryckte sig så här: ”Det var svårt att hitta 
när det var ett kontonummer. Vad är det för ett konto egentligen? Jag har ju nyss 
varit på det där pensionssparkontot, det är ju också ett konto”.  Vi har också 
anledning att tro att färgerna på länkarna orsakade problem. Om standardfärger på 
länkarna hade använts som de bör användas enligt Nielsen (2001), så hade det 
varit tydligare för testpersonerna. I dagsläget är textlänkarna understrukna och 
svarta och de ändrar inte färg när de aktiveras.  
 
När det gäller feedback på utförda uppgifter var det en av testpersonerna som 
anmärkte på att ingen saldoinformation gavs efter överföringen hade gjorts. Detta 
svarar mot den första användbarhetsprincipen, feedback. Feedback är ett sätt 
enligt Nielsen (1993) att få användaren att känna sig förvissad om att det han vill 
utföra verkligen blir gjort. En webbplats som SkandiaBanken med tjänster som 
användaren utför bör förse användaren med kontinuerlig feedback på vad som 
hänt. Problemet med just denna feedback var att testpersonen fick en bekräftelse 
på utförd tjänst, men användaren hade även förväntat sig att få tydlig information 
om hur mycket pengar som fanns kvar på kontot. 
 
Hur ett bra felmeddelande bör utformas har vi tagit upp i teoridelen och det svarar 
också mot Nielsens femte användbarhetsprincip som kallas bra felmeddelanden. 
En av Shneidermans (1998) tumregler är att ett felmeddelande inte ska vara vagt 
utformat. Den mest ovana testpersonen hade problem med datumformatet. När 
testpersonen skrev in datumet med ett felaktigt format fick denne ett fel-
meddelande. Denne uppfattade inte hur felet skulle rättas till, trots att det i 
meddelandet fanns ett exempel med tillåtet format.  Dessutom blev testpersonen 
så förvirrad över felmeddelandet om datumet att denne trodde att en almanacka 
måste tas fram för att kontrollera om datumet som denne fyllt i möjligtvis var en 
helgdag och det var därför som felmeddelandet kom.  
 
Att förhindra att fel uppstår överhuvudtaget är naturligtvis det bästa, enligt 
Nielsen (2001). Något som vi än en gång upp problemet med datumformatet som 
alla testpersoner hade problem med. Vi har dock gjort tre noteringar på denna 
användbarhetsprincip som är att förhindra fel. Det var vid de tillfällen som test-
personerna själva uttryckte att det borde göras något så att man inte först måste 
göra fel, för att få veta hur det rätta formatet skulle skrivas. Enligt Nielsen (1993) 
kan sådana här fel undvikas genom att användaren får välja ur en meny med för-
definierade värden som sedan kan förändras om användaren så önskar. 
 
Hjälpfunktioner måste (tyvärr) finnas på en webbplats. Idealet är, enligt Nielsen 
(2001), att en design ska vara så bra att det inte skulle behövas, men så är ju sällan 
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fallet. Hjälp och dokumentation hör samman med den tionde användbarhets-
principen. 
 
I fallstudien framkom att flera av sidorna på webbplatsen saknade hjälpfunktion. 
Fyra av testpersonerna noterade detta. De tillfällen när testpersonerna upptäckte 
bristerna var när de befann sig på sidor där de vanligaste uppgifterna utförs.  
 
De följande resultaten hade ingen direkt motsvarighet till användbarhets-
principerna, men svarar mot teorin om innehåll på webbplatsen. 
 
En av testpersonerna tyckte att hjälpfunktionen var svårläst i och med 
färgsättningen. Den var orange med vit text. Dessutom var den väldigt lång vilket 
snarare avskräckte från användning av den än uppmuntrade. Nielsen (2001) menar 
att våra ögon lättast uppfattar text med hög kontrast mellan text och bakgrund. 
Svart text mot vit bakgrund är det optimala för att uppnå hög läsbarhet. 
Variationer av detta kan man naturligtvis göra, men med eftertanke.  
 
En annan notering som gjordes av den mest vana Internetanvändaren var att 
bekräftelserutorna och felmeddelandena som förser användarna med feedback 
hade en likadan layout som vilket program eller system som helst.   

5.1.3 Navigering 
Att ta sig tillbaka till startsidan var det problem som var det näst vanligaste, nio 
noteringar gjordes om problemet. Detta motsvarar den tredje användbarhets-
principen som säger att användarna bör ha möjlighet att alltid förflytta sig från 
platser där de hamnat ofrivilligt. 
 
Enligt Nielsen (2001) ska det vara enkelt att hitta på en webbplats. Det bör till 
exempel finnas ”nödutgångar” i form av hem- och bakåtknappar på webbplatsen. 
Även i avsnittet om inlärning beskriver Preece et al (2002) i en tolkning av Carrol 
(1990) att användare hellre provar sig fram än att lära sig genom att läsa manualer 
och bör när de vill kunna återgå till startläget. 
 
Alla sidor på en webbplats bör enligt Nielsen (2001) ha en hemknapp för att göra 
det enkelt för användarna att ta sig till startsidan. Det finns inte på Skandia-
Bankens sidor. På vissa sidor hittade testpersonerna en tillbakaknapp som de 
provade för att ta sig till startsidan, men insåg då att de endast tog sig till 
föregående sida. Samtliga deltagare i fallstudien hade problem med den femte 
uppgiften som innebar att ta sig tillbaka till startsidan. Fyra av fem deltagare 
behövde hjälp för att klara uppgiften. Tre av deltagarna upptäckte problemet redan 
i den första uppgiften som var att se sig omkring på webbplatsen.  
 
Företagets logotyp bör fungera som en länk till startsidan enligt Nielsen (1993). 
På SkandiaBankens demoversion fungerar logotypen inte på det sättet. De två 
mest erfarna deltagarna i fallstudien försökte använda sig av logotypen för att ta 
sig tillbaka till startsidan. Detta är enligt Nielsen ett typiskt handlande för mer 
erfarna Internetanvändare. Att logotypen är en klickbar länk till startsidan har 
blivit en vedertagen standard som en oerfaren Internetanvändare inte lärt sig ännu. 
Det är därför som det även måste finnas en hemknapp för att tydliggöra för de 
ovana användarna hur de tar sig tillbaka till startsidan. 
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5.2 Analys av intervjuer 
I detta avsnitt analyserar vi intervjuerna med testpersonerna. Intervjuerna gjordes 
för att få en vidare syn på begreppet användbarhet specifikt för en Internetbank. 
Rubrikerna svarar mot det teoretiska avsnittet om andra dimensioner av 
användbarhet. 

5.2.1 Produkten som symbol 
Enligt Löwgren och Stolterman (1998) är en webbplats inte bara kopplad till de 
funktioner som exempelvis en Internetbank har. Det handlar även om att få en viss 
status inför omgivningen. Vi har funnit att en av våra testpersoner upplevde att 
kommentarer av bland annat arbetskamrater påverkade denne att ansluta sig till en 
Internetbank. Att arbetsplatsen dessutom är en bank gjorde inte saken bättre.  
 
Ett symboliskt värde som Löwgren och Stolterman tar upp, kan också handla om 
att den ”gamla” banken hade ett högt trygghetsvärde som de inte vill förlora. Det 
har visat sig att ingen i vår undersökning har valt en annan bank än de tidigare 
varit knutna till. Banken har fungerat tillfredställande och det känns därför tryggt 
att fortsätta att vara kund på samma bank.  
 
Testpersonerna ansåg att SkandiaBankens Internetbank var krånglig och därför 
kändes väldigt otrygg. En kände att det är lättare att göra fel på grund av att 
webbplatsen skapar osäkerhet. Enkelhet var något som alla kopplade ihop med 
trygghet och ingen av testpersonerna ansåg att SkandiaBanken uppfyllde det 
kriteriet. Detta kan kopplas till Löwgren och Stoltermans teori om att ett 
gränssnitts form och utförande ska väljas med tanke på vilket intryck det inger hos 
användarna. 

5.2.2 Handlingsutrymme 
Internetbankerna innebär ett helt nytt sätt att hantera pengar, precis som 
bankautomaterna gör, som Löwgren och Stolterman (1998) diskuterar i sin bok. 
Detta innebär en helt ny frihet och tillgänglighet för användarna. Genom 
Internetbankernas tillkomst kan kunder sköta sina vanligaste banktjänster på ett 
nytt sätt. Resultaten visar att handlingsutrymmet har förändrats för de testpersoner 
som blivit kunder hos en Internetbank. Det de själva kom att tänka på var att de 
inte längre behövde gå att posta brevet med gireringarna. Att de kunde sitta 
hemma och göra räkningarna precis när de ville var också en sak som de tog upp. 
Internetbanken har förändrat handlingsutrymmet på fler sätt än så. Detta för att det 
finns flera olika tjänster som de erbjuder användarna jämfört med girering och 
telefonbank. Användaren kan till exempel föra över pengar till någon annans 
konto vilken dag och vilken tid på dygnet som helst. I teoriavsnittet om att läsa, 
prata och höra menar Preece et al (2002) att det är svårt att komma ihåg sådant 
som blir uppläst, exempelvis när en användare vill kontrollera uppgifter via 
telefonbanken. Preece et al menar att det är enklare när man får se och läsa.  

5.2.3 Handlingskaraktär 
Handlingskaraktär kan enligt Löwgren och Stolterman (1998) beskrivas som vilka 
slags handlingar som en IT-artefakt möjliggör, stödjer eller medger. De anser att 
IT-artefakter av olika slag ska ersätta sociala miljöer. Eftersom SkandiaBanken 
inte har bankkontor ute i landet så är det tänkt att den personliga service som de 
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traditionella bankkontoren erbjuder ska ersättas med Internetbanken. Testperson-
erna i undersökningen ser det närapå som omöjligt att helt utesluta bankkontor 
och personlig kontakt. De ansåg att vissa tjänster vill man sköta personligt, det 
kan gälla lån, placeringar, fonder etc. Testpersonerna besöker inte bankkontoret så 
väldigt ofta, men de skulle inte heller vilja vara utan det. Om någonting blir fel 
med Internetbanken, menar en av testpersonerna, så finns ju alltid bankkontoret 
där som en trygghet.  
 
Om det av någon anledning skulle uppstå något problem med Internetbanken 
ansåg testpersonerna att det var en stor känsla av trygghet att de Internetbanker de 
var anslutna till har ett bankkontor i samma stad som de kan kontakta. 

5.2.4 Föränderlighet 
Föränderlighet beskriver Löwgren och Stolterman (1998) är till vilken grad en IT-
artefakt kan anpassas och förändras av användaren själv. En föränderlig webbplats 
kan vara att användarna kan göra egna inställningar som passar de personliga 
behoven och önskemålen. På det sättet görs webbplatsen mer flexibel. På en 
Internetbank kan det exempelvis gälla att användaren kan avsäga sig information 
om aktiekurser eller något liknande. Om föränderligheten är begränsad blir även 
handlingsutrymmet begränsat och mer fixerat. 
 
Våra testpersoner hade olika åsikter angående om de ansåg att en Internetbank 
skulle erbjuda denna möjlighet eller inte. Två av testpersonerna ansåg att det inte 
var nödvändigt. En av dem ansåg istället att alla funktioner som används ofta bör 
finnas lättillgängligt för alla, det ska inte vara upp till den enskilde att göra sådana 
inställningar. Andra testpersoner var av motsatt åsikt och tyckte att möjlighet till 
egna inställningar borde vara en självklarhet. Användarna som ville ha möjlighet 
att göra sina egna inställningar och därmed också skapa en personlig vy mot 
banken har stor datorvana och använder dator mycket på sina arbetsplatser.  

5.3 Summering av analys 
I detta avsnitt har vi analyserat den heuristiska utvärderingen som testpersonerna 
utförde på SkandiaBankens webbplats samt de intervjufrågor vi ställt för att ta 
reda på vilka andra aspekter som påverkar helheten på en Internetbank. 



6 Diskussion och slutsatser 

33 
 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser vi dragit av vår undersökning samt 
egna reflektioner och en metoddiskussion. Syftet med detta arbete var att visa 
vilka användbarhetsproblem som kan uppstå på en webbplats om inte de grund-
läggande designreglerna följs. Vi ville även kontrollera om andra aspekter än 
dessa påverkar användbarheten på en webbplats.  
 
I teorin presenterade vi människans förutsättningar i form av kognitiva processer 
som är viktiga att tänka på vid utveckling av webbplatser. Vi diskuterade även de 
designregler som gäller, hur innehåll och navigering på webbplatser bör läggas 
upp för att användbarheten ska bli bra. Vi avslutade teoridelen med att försöka 
lyfta fram andra teorier som kan höra samman med användbarhet. Med dessa 
följer inte några direkta regler eller råd om hur en webbplats bör se ut, utan ett 
nytt tankesätt som tillsammans med designreglerna ger en helhet på synen på 
användbarhet. Vi valde att undersöka detta med en fallstudie vilken vi har återgett 
resultaten från i empirin. Därefter följer analysavsnittet där vi analyserat 
resultaten. 
 
I vår undersökning har det framkommit att SkandiaBankens webbplats brister i 
användbarhet särskilt när det gäller ord och fraser som används. Vi anser att det 
förstör användarnas intryck av webbplatsen. Det skapar ett onödigt irritations-
moment att inte förstå och då ökar osäkerheten på så sätt att användarna inte 
längre litar till sin egen förmåga. Vår undersökning har vid flera tillfällen visat att 
användarna ständigt återkommer till att det är ett krav att en känsla av trygghet 
kan upplevas på en Internetbank. Bland annat har det framkommit att en 
webbplats som är svår att navigera sig fram på upplevs som krånglig av 
användarna och att användarna därför upplever webbplatsen som otrygg. Vi kan 
därför dra slutsatsen att en Internetbank bör ha högt ställda krav på användbarhet 
och även inge en stark känsla av trygghet hos användarna för att de ska känna sig 
tillfreds med att förlita sig på de virtuella tjänster den erbjuder.  
 
Vi bedömer att de problem som uppstod när testpersonerna skulle hitta tillbaka till 
startsidan och de misslyckade försöken att använda hjälpfunktionen leder till stora 
svårigheter att navigera på webbplatsen. En slutsats som vi kunnat dra är att de 
traditionella teorierna om användbarhet som innefattar bland annat navigering och 
läsbarhet, och som grundar sig i forskningen av de kognitiva processerna, spelar 
en avgörande roll för användbarheten på en webbplats. Om större hänsyn hade 
tagits till designreglerna hade inte problemen behövt uppstå. Vad vi också har sett 
är att många delar måste övervägas för att användbarheten ska vara så bra som 
möjligt.  
 
Vidare såg vi i vår undersökning att valet av Internetbank föll på den egna, gamla 
banken utan andra överväganden. Detta tyder på att nya Internetbanker utan en 
given kundkrets kan ha svårt att skaffa det kundunderlag de behöver för att 
överleva.  
 
Genom att ansluta sig till en Internetbank får användare ett förändrat handlings-
utrymme. Bland annat behöver kunderna inte gå in på banken längre för vissa av 
sina ärenden. Å andra sidan har vår undersökning visat att de testpersoner vi 
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frågat endast använder sig av en mycket begränsad del av Internetbankens 
möjligheter. De känner sig inte nog trygga att använda sig av Internetbanken i alla 
avseenden, exempelvis när det gäller att ta ett lån över Internet. Den sociala miljö 
som Internetbanken ska ersätta är bankkontoret, förvisso inte bara själva kontoret 
utan även banktjänstemännen och deras kunskap. Vår undersökning visar att det 
är mycket svårt att ersätta betydelsen av att ha möjlighet att få mänsklig, personlig 
service öga mot öga. Vår tolkning utifrån det detta är att det för användarna kan 
vara en lång process att vänja sig med att nyttja en Internetbanks alla tjänster.  
 
Alla deltagare i vår undersökning talar om enkelhet och tillgänglighet som viktiga 
faktorer som påverkar valet att använda sig av en Internetbank. Vi tolkar detta 
som att användare är villiga att ändra sitt beteende om det innebär en förenkling i 
deras vardag. 
 
En webbplats kan många gånger ändras och göras mer personliga och flexibla 
efter användarens önskemål och förutsättningar. Vår undersökning har visat att 
inte alla vill ha den möjligheten, de vill att det helt enkelt ska vara som de vill 
redan från början. Det kan även vara så att göra egna inställningar skrämmer 
användarna, de tror att något kan bli fel. En slutsats utifrån detta är att det är svårt 
att utveckla en webbplats som passar alla och därför är det bra om webbplatsen 
kan vara så enkel som möjligt. Om kraven på enkelhet på webbplatsen kan uppnås 
borde det även innefatta de eventuella personliga inställningarna. Vi menar att om 
möjligheten att göra egna inställningar finns, upplevs det av användaren som 
användbarhet.  
 
Olika webbplatser har olika syften och användningsområden, de används i olika 
sammanhang av olika människor och har olika innebörd för användarna. På en 
Internetbanks webbplats påverkar dessa skillnader användbarheten. Vi har i detta 
arbete funnit att andra aspekter av användbarhet är viktiga. Inte för att de på något 
sätt ska ersätta Nielsens grundläggande teorier, utan att de hellre ska ses som ett 
komplement. Tillsammans gör de användbarhet på webben till en helhet med en 
högre kvalitet. Vår övergripande slutsats är att det bör vägas in andra aspekter än 
de traditionella designreglerna när det gäller användbarhet på Internetbanker och 
andra webbplatser med privat och känslig information. Dessa aspekter ligger på 
ett annat plan, exempelvis hur användarens vanor förändras, hur stor möjlighet de 
har att påverka utseende och inställningar på webbplatsen och hur sociala 
kontakter har betydelse. 

6.1 Egna reflektioner 
I vår undersökning har vi sett på Internetbanker som ett exempel på webbplatser 
med privat och känslig information. Vi anser dock inte att det behöver vara en 
bank för att användare ska ha kravet känna sig trygg med webbplatsen. På de 
flesta kommersiella webbplatser kan kunder idag handla med sitt kreditkort. 
Dessa webbplatser har också de all anledning att se till att kunderna känner sig 
tillfreds med att lämna ut sina kontokortsuppgifter. 
 
När användare ansluter sig till en Internetbank väljer de enligt vår undersökning 
samma bank som de tidigare är kunder hos. De väljer alltså inte Internetbank med 
tanke på användbarheten. Vi tror att i framtiden kan det komma att spela en större 
roll i valet av Internetbank om fler och fler bankkontor läggs ner och kunderna 
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hänvisas till Internet. Därför tror vi att Internetbankerna särskilt måste profilera 
sig, inte bara med bra priser och räntor, utan även användbarheten måste sticka ut 
avsevärt för att potentiella kunder ska välja just dem som sin Internetbank. I den 
hårdnande konkurrensen på Internet är rivalen bara en knapptryckning bort.  
 
Vår rekommendation till webbutvecklare är att tänka på de saker vi tagit upp 
angående de traditionella designreglerna och även att testa mot de tänkta slut-
användarna eftersom de är experterna som kommer att använda systemet. Om 
dessa saker förbises så kan man räkna med att få användbarhetsproblem. Vi anser 
att det inte räcker att bara titta på detta, utan att helhetsperspektivet inte får 
glömmas bort. Här ingår de kvalitetsbegrepp som påverkar användbarheten på ett 
annat plan. Bland annat är den sociala betydelsen av en webbplats som ska ersätta 
mänsklig kontakt är viktig och vi tror att den i framtiden kommer att bli än mer 
viktig.  

6.2 Metoddiskussion 
Denna undersökning bygger till stor del på två delar. Dels den heuristiska 
utvärderingen som syftar till att ta reda på om de designregler vi diskuterar i teorin 
efterlevs på en Internetbank. Designreglerna grundar sig till stor del på Nielsens 
(2001) syn på användbarhet. I utvärderingen fick vi fram tydliga användbarhets-
problem på Internetbanken. Metoden är en etablerad metod som ofta används vid 
utvärdering av webbplatser. Det finns rekommendationer att den kan kombineras 
med exempelvis användartestning för att komplettera resultaten. Detta har vi dock 
inte gjort, vilket beror på att vi ville inte enbart göra en traditionell utvärdering av 
en webbplats. Vi ville i stället gå vidare i undersökningen med en annan synvinkel 
för att på det sättet ta fram en helhetssyn på användbarhet. Skaparen av den 
heuristiska utvärderingen, Nielsen, gör inte heller sken av att metoden är komplett 
utan ser den som en god början vid utvärderingar av webbplatser för att ta fram de 
mest frekventa användbarhetsproblemen. Metoden har även fått kritik för att 
missa viktiga användbarhetsproblem, vilket vi har försökt eliminera med hjälp av 
att använda flera testpersoner samt att göra intervjuer.  
 
Den andra delen är de intervjuer vi gjort för att få en vidare syn på användbarhet. 
Dessa bygger på Löwgren och Stoltermans (1998) tankar om aspekter eller 
kvalitetsbegrepp som de föreslår bör föras in i utvecklande av olika IT-artefakter. 
Intervjuerna tycker vi var ett bra sätt att styra in undersökningen på en helhetssyn 
av användbarheten på en Internetbank. Metoden vi använde med intervjufrågor i 
temaform, tycker vi var bra med tanke på att vi är ovana att intervjua. Det kan 
ändå vara svårt att hålla intervjuerna på en sådan nivå att det mest väsentliga 
framgår då vi saknar praktisk erfarenhet.  
 
När vi gjorde urvalet av testpersoner till vår undersökning, koncentrerade vi oss 
på graden av Internetvana och vi beslöt oss för att testpersonerna inte skulle ha 
någon erfarenhet av SkandiaBankens webbplats. Detta innebar att de hade sin 
egen Internetbank som jämförelse vid utvärderingen. Det kan vi tycka är både 
positivt och negativt. Positivt på så sätt att ingen av testpersonerna hade tidigare 
erfarenheter av SkandiaBanken och därmed var förutsättningarna lika för alla. 
Negativt för att vana användare av SkandiaBankens webbplats hade eventuellt 
kunna ge andra åsikter om upplevda användbarhetsproblem. När det gäller 
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intervjuerna tycker vi inte att testpersonernas bakgrund påverkar resultaten på 
något sätt eftersom de är mer generella.   
 
De användbarhetsproblem vi har konstaterat i den heuristiska utvärderingen gäller 
för SkandiaBanken. Teorierna om designreglerna är mer generella och gäller för 
många typer av webbplatser som strävar efter användbarhet. De resultat vi fått 
från de intervjuer vi gjort om de olika kvalitetsbegreppen ser vi som gällande för 
denna webbplats, men till viss del kan resultaten även tillämpas på andra 
webbplatser som innehåller privat och känslig information. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att se på detta område ur en webbutvecklares 
synvinkel och hur ett helhetsperspektiv skulle påverka utvecklingsarbetet på en 
webbplats med privat och känslig information. 
 
Eftersom denna undersökning har visat att användare känner motstånd mot att 
exempelvis ta ett lån via Internetbanken, skulle en annan idé om fortsatt forskning 
vara att om en tid undersöka om och i så fall hur användarnas inställningar har 
förändrats.



Referenser 

37 
 

Referenser 
Böcker 
Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., Beale, R. (1997) Human-Computer Interaction 
2ed. Prentice Hall, Glasgow. ISBN: 0-13-239864-8.  
 
Löwgren, J., Stolterman, E. (1998). Design av informationsteknik-materialet utan 
egenskaper. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-44-00681-0. 
 
Nielsen, J. (1989) HyperText and HyperMedia. Academic Press, Boston.  
ISBN: 0-12-518410-7. 
 
Nielsen, J. (1993) Usability Engineering. AP Professional, USA.  
ISBN: 0-12-518406-9. 
 
Nielsen, J., Mack, R. L. (1994) Usability Inspection Methods. John Wiley & Sons, 
Inc. USA. ISBN: 0-471-01877-5 
 
Nielsen, J. (2001) Användbar Webbdesign. Liber, Sverige. ISBN: 91-47-03612-5. 
 
Patel, R., Tebelius, U. (1987) Grundbok i forskningsmetodik, kvalitativt och 
kvantitativt. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 91-44-24851-2. 
 
Patel, R., Davidsson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund.  
ISBN: 91-44-30952-X. 
 
Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H. (2002) Interaction design: beyond human-
computer interaction. John Wiley & Sons, Inc, New York. ISBN: 0-471-49278-7. 
 
Shneiderman, B. (1998) Designing the user interface: strategies for effective 
human-computer-interaction 3ed. Addison Wesley Longman, Inc. USA.  
ISBN: 0-201-69497-2. 
 
Thomsson, H. (2002) Reflexiva intervjuer. Studentlitteratur, Lund.  
ISBN: 91-44-01674-3. 
 
Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur, Lund.  
ISBN: 91-44-00374-9. 
 
Yin, R. K. (1994) Case study research: design and methods. Sage Publications, 
Thousand Oaks, California. ISBN: 0-8039-5662-2. 
 
URL adresser 
Nielsen, J. Guerilla HCI: using discount usability engineering to penetrate the 
intimidation barrier, 
http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html, 2002-04-29 14.00 CET 
 
SkandiaBanken, webbplats 
http://www.skandiabanken.se, 2002-04-09 15.00 CET 

http://www.useit.com/papers/guerrilla_hci.html
http://www.skandiabanken.se/


Referenser 

38 
 

Uppslagsverk 
Nationalencyklopedin, webbläsare 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=340289, 2002-05-01 15.00 CET 
 
Nationalencyklopedin, hypertext 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=207312, 2002-04-30 9.30 CET 
 
Nationalencyklopedin, sanserif 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=300706, 2002-04-30 10.45 CET 
 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=340289
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=207312
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=300706


Bilaga 1 Användbarhetsprinciper 

Sida 1 av 2
 

Bilagor 
Bilaga 1 Användbarhetsprinciper 
Användbarhetsprinciper som användes som en grund för den heuristiska 
utvärderingen. (Nielsen 1993) 
 

1. Feedback. 
Systemet bör alltid hålla användaren informerad om vad som händer genom 
att ge lämplig feedback inom rimlig tid. Exempelvis bör användaren få veta 
”nu bearbetas dina uppgifter, det kan ta en stund beroende på din 
anslutningshastighet”. Användaren bör också förstå informationen på 
webbplatsen.  

 
2. Tala användarens språk 
De som utformar webbplatsen bör använda sig av vanliga ord och fraser som 
är bekanta för användaren. Till exempel bör ord som ”starta” användas istället 
för ”exekvera”.  

 
3. Klart markerade utgångar 
Som användare av en webbplats bör man ha möjlighet att alltid kunna förflytta 
sig från platser där man hamnat ofrivilligt. Det bör till exempel finnas 
”nödutgångar” i form av hem- och bakåtknappar på webbplatsen.  

 
4. Vara konsekvent 
Användare ska inte behöva fundera om olika ord, situationer och handlingar 
betyder samma sak. Placeringen av ett objekt som återkommer på alla sidor 
bör ha samma placering på sidorna. Exempelvis om det finns en ikon på en 
sida som betyder information men på en annan sida är det skrivet med text. 
Sådana här sidor är inkonsekventa och svåra att använda.  

 
5. Bra felmeddelanden 
En webbplats bör hjälpa användaren att känna igen, ställa diagnos och kunna 
återhämta sig från fel. Ett exempel är att använda ett enkelt språk på 
felmeddelanden och att föreslå ett sätt att lösa problemet på.  

 
6. Förhindra fel 
Ännu bättre än att ha bra felmeddelanden är naturligtvis att förhindra att fel 
uppstår överhuvudtaget. Exempelvis bör användaren, om det är möjligt, få 
välja ur en meny i stället för att skriva in text själv. Ytterligare ett exempel är 
att användaren får bekräfta ett kritiskt moment flera gånger för att undvika att 
det blir fel. 

 
7. Minimera användarens minnesbelastning 
Objekt, handlingar och valmöjligheter bör finnas synliga för användaren. 
Användaren ska inte behöva komma ihåg hur de ska använda sig av systemet 
från en gång till en annan, istället ska den informationen finnas lättillgänglig. 
Det bör finnas en mall på hur man fyller i olika fält på webbplatsen. 
Exempelvis om telefonnumret ska skrivas med eller utan bindestreck, kan 
visas inom parentes ovanför fältet. 



Bilaga 1 Användbarhetsprinciper 

Sida 2 av 2
 

 
8. Genvägar 
En webbplats bör vara flexibel för användarna. Till exempel så bör en van 
användare kunna använda sig av genvägar för att snabbt kunna navigera sig 
fram till sitt mål. Den ovane användaren kan behöva mer stöd i sin navigering 
för att förstå hur webbplatsen är uppbyggd.  

 
9. Enkel och naturlig dialog 
På en webbplats bör det undvikas att använda information som är irrelevant 
och som sällan behövs. Varje extra information som visas på webbplatsen 
tävlar med den viktiga informationen och minskar dess synlighet. Det kan 
exempelvis vara reklam, oviktig text eller bilder som visas.  

 
10. Hjälp och dokumentation 
Hjälp och dokumentation bör erbjudas i form av information som lätt kan 
sökas och hjälp med en uppsättning konkreta steg som lätt kan följas. Exempel 
på detta är att en webbplats med en hjälpfunktion ska ha den tillgänglig på 
varje sida. Hjälpen bör i sin tur vara strukturerad i konkreta steg och behandla 
det specifika problemet i fråga.



Bilaga 2 Utvärderingsunderlag 

Sida 1 av 1
 

Bilaga 2 Utvärderingsunderlag 
 
Underlag för testpersonerna som utvärderat SkandiaBankens webbplats. 
 
Vi vill i den här fallstudien få en bättre förståelse för de problem som en 
användare kan ha vid utförande av tjänster på SkandiaBanken. Du kommer att få 
utföra några vanliga ärenden för en privatperson på SkandiaBankens 
demoversion. Den typ av problem som vi söker är användbarhetsproblem. Vi 
kommer att informera om 10 användbarhetsprinciper. Dessa kan användas som ett 
stöd för att du ska kunna känna igen och tala om vilka problem som du stöter på. 
Allt som du upplever som ett problem ÄR ett problem. Vi vill poängtera att detta 
inte är ett test av dina kunskaper, utan en test av SkandiaBankens användbarhet. 
Det som sägs kommer att spelas in på band för att underlätta vår analys av det 
insamlade materialet – ingen annan än vi (Lena o Ulrika) kommer att lyssna på 
banden. Alla testpersoner behandlas konfidentiellt. När du utför uppgifterna är det 
viktigt för oss att veta vad som försiggår i ditt huvud. Därför vill vi att du 
samtidigt som utför varje uppgift talar om för oss vad du tänker på, hur du tänker, 
vad som känns förvirrande för dig osv. Du får naturligtvis ställa frågor till oss 
under testet.  
 
Uppgift 1 
Din första uppgift är att bekanta dig med SkandiaBanken. 
Logga in/ öppna SkandiaBanken 
Nu kan du spendera några minuter att bekanta dig med webbplatsen.  
Eftersom vi koncentrerar oss på översikt och banktjänster så är det viktigast att du 
utforskar just dessa menyval. 
Säg dina intryck högt! 
 
Uppgift 2 
Att betala räkningar via SkandiaBanken är en viktig del av deras service. Vi vill 
att du betalar räkningen som du nu får av oss med John Jonssons bankkonto. 
 
Uppgift 3 
Denna uppgift går ut på att göra en överföring. Överför 2000 kr i dagens datum 
mellan John Jonssons bankkonto och ”demokvinna Eva” (välj ur listan). 
  
Uppgift 4 
Nu ska du få prova att ta fram John Jonssons kontoutdrag på bankkontot. 
Kontrollera att överföringen är utförd. 
Glöm inte att tala om för oss vad du tänker! 
 
Uppgift 5 
Gå tillbaka till startsidan dit du kom sedan inloggning gjorts. 
 
Uppgift 6 
Gå igenom webbplatsen igen – helt fritt – och ge eventuellt ytterligare 
kommentarer.
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Produkten som symbol  

1. Varför/varför inte är du ansluten till en Internetbank? 
2. Hade du/har du tveksamheter? I så fall, vilka? 
3. Varför föll valet på den bank du valde?/Vilken bank skulle du välja? 
4. Kollade du upp olika alternativ? 
5. Anser du att SkandiaBanken inger ett tryggt och förtroendeingivande 

intryck? Jämför med din eller någon annan Internetbank. 
 
Handlingsutrymme 

6. Har Internetbanken påverkat dina vanor/rutiner vid bankärenden? På vilket 
sätt? 

7. Hur skötte/sköter du dina bankärenden innan du anslöt dig till en 
Internetbank? 

 
Handlingskaraktär 

8. Finns det både för och nackdelar med att inte ha en personlig kontakt eller 
ett bankkontor att vända dig till? 

 
Föränderlighet 

9. Anser du att en Internetbanks webbplats ska vara anpassningsbar efter 
personliga behov?  

 
Allmänna frågor 

10. Vad tycker du själv att användbarhet handlar om? Tycker du själv att 
några begrepp är viktigare än andra? Vad spelar störst roll för dig? 

11. Uppfyller SkandiaBanken kraven? 
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