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Sammanfattning 
I dag är kommunikation en viktig del i många personers arbete, både i 

tal och text. Rhetlab Nordic har tillsammans med fyra kommuner och 

Mittuniversitetet i Sundsvall utvecklat en interaktiv kommunikations-

plattform, som ska underlätta arbetet vid framtagning av tal och text, till 

exempel EU-ansökningar. Denna plattform heter EIK-sajten. Syftet med 

detta projekt har varit att följa det femte steget i processen för använ-

darcentrerad design, för att kunna utvärdera EIK-webbplatsen och 

analysera om webbplatsen följer standarden för användbarhet, ISO 

9241- 11. Utvärderingen följer en bestämd procedur. Första steget har 

varit att granska webbplatsen gentemot de rekommenderade design-

principer som finns för webbmiljö, och därefter användbarhetstest med 

en bestämd målgrupp, som bestod av fem personer som är vana EU-

handläggare inom kommunen. Testpersonerna löste fem uppgifter med 

hjälp av webbplatsen och under tiden filmades deras handlingar med 

programmet CamStudio. Testpersonerna fick därefter besvara en 

enkätundersökning som bygger på WAMMI-metoden och besvara en 

intervju. Granskningen av webbplatsen visade att den inte är konse-

kvent och saknade bra ledtext. Med det resultat som gavs togs förslag 

till konstruktionsförbättringar fram. Utvärderingen visade vilka brister 

och problem som finns med webbplatsen och vad som bör förbättras. 

Testpersonerna hade mest problem med navigeringen och sökfunktio-

nen. Utifrån det resultat som gavs överensstämde inte webbplatsen med 

standarden för användbarhet och därefter kunde förslag till konstruk-

tionsförbättringar tas fram. De konstruktionsförbättringar som föresla-

gits var bland annat en förbättrad meny och sökfunktionen som finns 

överallt på webbplatsen. Dessa förbättringar kan öka webbplatsens 

användbarhet. Målet med projektet nåddes med den valda metoden. 

Nyckelord: Användarcentrerad design, Standard för användbarhet. 
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Abstract 
Communication forms an important part of many people’s work in 

today’s society, both in the form of speech and text. Rhetlab Nordic 

has, together with four municipalities and Mid Sweden University in 

Sundsvall, developed an interactive communication platform which 

will improve the work associated with the production of speech and 

text, such as EU applications. The platform is called ”EIK- sajten”. The 

aim of this project is to follow the fifth step of user- centred design, in 

order to be able to evaluate the EIK- site and to determine whether it 

follows the standard for usability, ISO 9241- 11. The evaluation of the 

site will follow a defined procedure. The first step was to compare the 

site against the twelve recommended design principles for a web 

environment. Following this, a usability test with a specific target 

group was conducted, which involved five EU administrators within 

the municipalities. These five  had to solve five tasks with the assis-

tance of the website while being simultaneously filmed by the pro-

gram CamStudio. They also had to answer a survey based on the 

WAMMI method and be involved in an interview. The evaluation 

showed the shortcomings and problems that existed in the site and 

provided information regarding possible improvements. The results 

showed that the site was  not consistent and that it also lacked good 

helpful text and these results enabled us to suggest some improve-

ments to the site. The test subjects found that the most problematic 

areas involved the navigation and the search function. Based on the 

given results, the site did not match  up to the standard for usability. 

The design improvements suggested included an improved menu and 

search function, which  can be reached  from everywhere on the site. 

These suggestions are felt to offer improvements to the site’s usability. 

The aim of the project was achieved by using  the chosen method.  

Keywords: User centred design, Standard for usability. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Kommunikation har alltid varit en viktig del hos människan under 

historiens gång. Idag utgör mycket av det dagliga arbetet för 8 till 10 

procent av Sveriges befolkning att förbereda och att genomföra kom-

munikation (Internt dokument, Rhetlab).  

Företaget RhetLab Nordic har i samarbete med fyra kommuner (Upp-

lands Väsby, Lidingö, Sollentuna och Håbo) och Mittuniversitetet i 

Sundsvall utvecklat ett verktyg, en interaktiv kommunikationsplatt-

form, som ska effektivisera och kvalitetshöja kommunikation inom 

yrkeslivet. Plattformen går under namnet EIK-sajten (Effektiv innovativ 

kommunikation). EIK-användare kommer att både spara tid och besvär, 

genom stöd av frågor, förslag och färdiga formuleringar, för att ta fram 

övertygande och informerande text - både som skriven form eller 

underlag för presentationer. Detta verktyg är det första av sitt slag i 

världen och innebär att RhetLab är det första företaget i en helt ny 

bransch. Det är fullt möjligt att EIK-webbplatsen blir för ord och text, 

det Excel är för matematik och siffror (Internt dokument, Rhetlab). 

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att utvärdera och testa EIK-

webbplatsen, med avseende på användbarhet, och komma med förslag 

på konstruktionsförbättringar.  

För att uppnå syftet har vi följt ISO-standarden för användbarhet och 

designprinciperna som finns för webbgränssnitt.  

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på att hitta de brister och problem gällande webbplat-

sens struktur och användbarhet. Själva innehållet i webbplatsen tas inte 

upp i undersökningen.  
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Utvärderingens mål är att kontrollera om webbgränssnittet för EIK- 

webbplatsen följer standarden för användbarhet och de designprinciper 

som finns för webbmiljö.  

Utvärderingen har vidare som mål att föreslå konstruktionsförbättring-

ar av EIK-webbplatsens webbgränssnitt.   

1.5 Översikt  

Rapporten inleds med en bakgrund där EU-stöd och EIK-webbplatsen 

beskrivs. Dessutom beskrivs WAMMI-metoden, standarden för an-

vändbarhet och designprinciperna för webbmiljö.  

Därefter följer en beskrivning av den valda metoden för att genomföra 

en utvärdering av EIK-webbplatsen.  

I resultatkapitlet redovisas de resultat som utvärderingen av EIK- 

webbplatsen gav och resultatet analyseras.  

Efter detta följer konstruktionskapitlet som visar de förslag till förbätt-

ringar som kan öka användbarheten vid EIK-webbplatsen.  

Rapporten avslutas med slutsatser om den valda metoden som löste 

projektets syfte och om vad som bidrog till det resultat som givits.  
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2 Teori 

2.1 Användarcentrerad design 

Processen för användarcentrerad design är definierad i ISO (Internatio-

nal Organization for Standardization)- standarden 13 407. Denna 

standard beskriver processen för användarcentrerad design som en 

iterativ process.  

     

 

Figur 1: Processen för användarcentrerad design (Källa: ISO 13 407, 

www).    

Som framgår av figur 1 innehåller processen för användarcentrerad 

design fem steg. Det är möjligt att repetera de olika stegen, för att 

därefter kunna utveckla och göra systemet bättre (ISO 13 407, www).  

2.2 Användbarhet 

ISO 9241 är en standard innehållande flera olika delar där människor 

arbetar med datorer och ISO 9241- 11 är standarden för användbarhet.  

1. Planering av 

användarcentrerat 

arbetssätt 

2. Specificering av 

användningsområde 

 

3. Specificering av använ-

darnas och organisationens 

behov 

 4. Produktion av 

designlösningar 

 

5. Utvärdering av 

designen gentemot 

användarnas behov 

 

Möter kraven 
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Användbarhet definieras, enligt ISO 9241- 11, genom följande: ”Vilken 

utsträckning en produkt kan användas av specificerade användare för 

att uppnå specificerade mål med effektivitet, ändamålsenlighet och 

tillfredsställelse i ett visst samband med användning” (ISO 9241- 11, 

1998). 

 

Tre viktiga begrepp i definitionen är ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse. Begreppen kan beskrivas genom följande: 

 

 Ändamålsenlighet – Hur väl en uppgift eller ett mål är uppnådd. 

 Effektivitet – Hur mycket arbete en användare har lagt ned för att 

kunna slutföra uppgiften eller uppnå målet.  

 Tillfredsställelse – Graden av tillfredsställelse som produkten 

eller systemet frambringar när den används. 

(ISO 9241- 11, 1998). 

  

Figur 2 visar ramverket för ISO 9241- 11 och komponenternas förhållan-

den till varandra inom ramverket.  

 Figur 2: Ramverk för ISO 9241- 11 (Källa: ISO 9241- 11, 1998). 

Det är möjligt att, genom identifiering och dokumentation av kontexten 

och de mål som finns för användandet av produkten eller systemet, 

mäta och specificera användbarheten enligt figur 2 (ISO 9241- 11, 1998). 
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Följande delar finns i kontexten, som framgår av figur 2:  

 Användare – Användarnas karakteristik beskrivs. Det kan till 

exempel vara kunskap, erfarenhet och utbildning.  

 Uppgift – De aktiviteter som måste fullföljas för att nå ett mål.  

 Utrustning – Den utrustning som behövs för att nå målet.  

 Miljö – Den miljö som produkten eller systemet är tänkt att an-

vändas i. 

Syftet de tänkta användarna har med produkten eller systemet kan 

beskrivas med målen, vad de vill uppnå med användandet av produk-

ten eller systemet. Dessa mål ska beskrivas utifrån användarnas per-

spektiv och på ett sätt att de kan mätas (ISO 9241- 11, 1998).   

2.3 EU-stöd 

Genom att ansöka om EU-stöd har mindre och större företag, myndig-

heter, universitet, föreningar, kommuner, landsting och offentliga 

organisationer möjlighet till att få ekonomiskt bidrag till specifika 

projekt. Bidragen betalas ut från EU:s gemensamma budget. EU-stöd 

investeras till olika prioriterade områden och i varje område finns det 

många olika stödprogram som svenska företag och organisationer kan 

ansöka stöd till sin verksamhet ifrån (Cofund, www).  

Att ansöka om EU-stöd är varierande beroende på projekt och vilket 

stödprogram som gäller för ansökan. Varje EU-ansökan följer ofta fyra 

steg: 

1. Projektidé tas fram 

2. Stödprogram identifieras 

3. Ansökan formuleras 

4. Inlämning 

Förutom dessa steg är det för många projekt viktigt att hitta lämpliga 

partners, speciellt i större internationella projekt (Cofund, www).  
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Att skriva en EU-ansökan tar både tid och eventuellt kostar pengar. Till 

exempel finns det många företag och personer som säljer tjänster med 

att hjälpa till vid utformningen av EU-ansökan. Det går dock inte att 

garantera att projektet får EU-stöd (Cofund, www). 

2.4 EIK-sajten 

EIK-webbplatsen är en webbaserad kommunikationsplattform som har 

utvecklats till att underlätta framtagning av tal och text inom kommunal 

förvaltning (Intern dokumentation, Rhetlab). 

Rhetlabs affärsidé är följande:  

RhetLab skall till individer och organisationer som tecknar 

årslicensavtal leverera interaktiva kommunikationstjänster baserade 

på beprövade retoriska strukturer som förbättrar prestationen, 

sparar tid och ökar säkerheten via en lättanvänd webbaserad tjänst 

som effektivt, snabbt och enkelt ger underlag för mer engagerande, 

tydlig och övertygande kommunikation/…/ Gentemot kund kan 

Rhetlab beskrivas kortfattat på följande sätt: Ett interaktivt retoriskt 

metodsystem med inspirerande innehåll. (Intern dokumentation, 

Rhetlab). 

 

Rhetlab erbjuder flera olika tjänster: 

 LabOratory är det retoriska laboratoriet. Användaren tar fram 

presentationer med hjälp av retoriska strukturer och databaser, 

både som tal och text.  

 RhetLab Coach är ett expertstöd under arbetet i LabOratory. 

RhetLab Coach innehåller kortfattade och situationsanpassade 

videoavsnitt. Dessa videoavsnitt är utvecklade av ledande 

retoriker.  

 MediaBank är ett omfattande bildarkiv, som användaren har 

tillgång till i LabOratory. I MediaBank finns det fotografier och 

teckningar samt ljud- och filmavsnitt. 

 InfoBank innehåller databaser som är indelade i fakta, statistik, 

citat, exempel och jämförelser. Genom begreppen egenskap och 

källa sker sökningarna i databaserna retoriskt.  

 LingoBank består av flera deltjänster, där användaren kan 

bearbeta sitt tal eller sin presentation rent språkligt.  
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 InspireBank består även den av flera deltjänster, där användaren 

får hjälp med idéer och uppslag för att skapa intresse i inledning 

och bakgrundsbeskrivning eller skapa den rätta avslutningen. 

Funktioner som finns under InspireBank är DayBank, där det 

lagras information om det som hänt en viss dag, QuoteBank, där 

det lagras kända citat och EtyBank som lagrar ords betydelse.  

 

(Intern dokumentation, Rhetlab). 

 

Många av dessa tjänster finns vid EIK-webbplatsen, men med något 

andra formuleringar och namn. EIK-webbplatsen är dock under 

konstruktion och därför saknas vissa tjänster, till exempel att få stöd av 

kortfattade videoavsnitt (EIK, www). 

 

Genom att användaren besvarar på ett antal frågor som systemet ställer, 

kommer denne att guidas fram i EIK-webbplatsen. Beroende på 

användarens svar ger systemet ett förslag på lösning. När användaren 

känner sig klar med texten eller talet kan de olika deltjänsterna utnyttjas 

för att bearbeta texten eller talet i detaljnivå (EIK, www). 

 

EIK-webbplatsen vänder sig till många intressenter, men de har olika 

behov av de tjänster som erbjuds, till exempel kommer det att vara 

möjligt att skriva EU-ansökningar på ett mycket enkelt och effektivt sätt 

(EIK, www). 

 

2.5 Användbarhetsindex 

WAMMI (Website Analysis and MeasureMent Inventory) är ett verktyg 

för att utvärdera webbplatser. Besökarna till webbplatsen besvarar ett 

frågeformulär, som sedan används för att ge ett mått på webbplatsens 

användbarhet (Usabilitypartners , www). 

 

Med WAMMI är det möjligt att få ett mått på hur tillfredsställd 

användarna är med EIK-webbplatsen. 

 

Frågeformuläret består av cirka 20 frågor, inom följande 

användbarhetsprofiler: 
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Attraktivitet:  

Om en webbplats är attraktiv är den behaglig att använda och är 

direkt intressant för tänkta användare.  
 

Kontrollmöjlighet:  

Om en webbplats har bra kontrollmöjlighet, kan användare navigera 

runt på webbplatsen utan svårigheter.  
 

Effektivitet:  

När en webbplats har ett högt effektivitetsvärde, kommer användare 

känna att de hittar vad som är intressant för dem och att 

webbplatsen ger svar inom en rimlig tid.  
 

Hjälpsamhet:  

En webbplats som har låg hjälpsamhet kan ha vilseledande 

information.  
 

Lärbarhet:  

När en webbplats har hög lärbarhet, kan en användare börja 

använda webbplatsen med minsta möjliga introduktion. Det är lätt 

att förstå sig på webbplatsen.   

 

(WAMMI, www).  

 

Ett annat verktyg som liknar WAMMI, är SUMI (Software Usability 

Measurement Inventory). Genom att låta användare svara på ett 

frågeformulär, som innehåller 50 frågor, är det möjligt att samla in 

subjektiv återkoppling om en mjukvaruprodukt, till exempel 

prototyper eller operationella system. SUMI ger ett mått på 

användarnas tillfredsställelse med produkten (Usabilitypartners , 

www).  

 

2.6 Designprinciper för webbmiljö 

För ett bra användarcentrerat webbmiljögränssnitt finns det tolv täck-

ande principer. Dessa principer kan ses som starka rekommendationer.  

Principerna är följande:  
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1. Synlighet 

Användaren ska kunna se vilka funktioner som finns och vad systemet 

gör för tillfället. Det är lättare för en användare att känna igen saker, än 

att minnas.  

2. Affordans 

Saker bör designas på ett sätt som gör att användaren förstår hur det ska 

användas, till exempel ska knappar se ut som knappar, vilket gör att 

användaren vill klicka på den.  

3. Konsekvent 

Designen ska vara konsekvent för att funktioner ska fungera på samma 

sätt oavsett var användaren befinner sig i systemet.  

4. Kännedom 

Använd språk och symboler som användaren kommer att känna igen.  

5. Navigering 

Användaren ska ha tillgång till stöd och hjälp med navigering i syste-

met, till exempel en navigationskarta.  

6. Kontroll 

Låt användaren ha kontroll över vad som händer i systemet. Använda-

ren får en ökad kontrollkänsla om det finns en logisk koppling mellan 

olika kontrollmöjligheter och den effekt som blir av dessa.  

7. Återkoppling 

En bra återkoppling ger användarna en ökad kontrollkänsla. Dessutom 

kommer användarna att kunna se vilken effekt deras agerande i syste-

met ger.   

8. Återskapning 

Om användaren har gjort något fel, ska det finnas en möjlighet till att 

kunna ångra eller återhämta den felaktiga handlingen. Detta ska gå 

snabbt och effektivt.  

9. Begränsningar 

Användaren ska inte kunna göra allvarliga fel, som kan skada systemet 

eller användaren själv. Därför bör det finnas begränsningar i systemet, 

som hindrar användaren att göra fel.  
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10. Flexibilitet 

Användaren ska kunna lösa uppgifter på flera olika sätt. Låt det finnas 

en möjlighet för användaren att ändra utseendet på systemet.  

11. Stil 

Designen bör vara stilfull och attraktiv. 

12. Vänlighet 

Om systemet innehåller felmeddelanden, bör dessa meddelanden vara 

vänliga och inte ge ett aggressivt intryck. Systemet i helhet bör vara 

allmänt behagligt.  

(Benyon et al, 2006, s. 64-66). 
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3 Metod 
Genom att följa steg 5: ”Utvärdering av designen gentemot användarnas 

behov” i processen för användarcentrerad design, ska användbarheten 

vid EIK-webbplatsen utvärderas.  

Användbarheten kommer att utvärderas genom följande steg och 

proceduren för stegen ses i figur 3: 

1. Granskning av webbplatsen utifrån de designprinciper som finns 

för webbmiljö.  

2. Användbarhetstest med en vald målgrupp.  

3. Enkätundersökning och slutintervju.  

4. Konstruktionsförbättringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3: Procedur för utvärderingen 

Det resultat som ges av utvärderingen kommer att visa om webbplatsen 

följer ISO-standarden för användbarhet avseende effektivitet, ända-

målsenligt och tillfredsställelse.  
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3.1 Designprinciper för webbmiljö 

EIK-webbplatsen kommer att jämföras med de tolv designprinciperna 

som nämns i kapitel 2.5, för att se om webbplatsen följer de rekommen-

dationerna som principerna ger.  

3.2 Användbarhetstest 

En målgrupp har valts ut för att genomföra användbarhetstest av EIK- 

webbplatsen. Målgruppen kommer att bestå av fem personer. Alla 

testpersoner är handläggare inom kommunen och är vana vid att ta 

fram EU-ansökningar. Testpersonerna kommer att få fem uppgifter som 

de ska lösa, dessa uppgifter går att se i bilaga A. Under tiden testperso-

nerna löser uppgifterna kommer deras handlingar att spelas in via 

programmet CamStudio.  

3.2.1 CamStudio 

Genom ingspelningsprogrammet CamStudio är det möjligt att spela in 

en testpersons handlingar. Det går att spara dessa filmer, för att senare 

analysera testpersonernas handlingar och hur lång tid det tog för 

testpersonerna att lösa uppgifterna de fått. (CamStudio, www).  

3.3 WAMMI 

När testpersonerna är klara med testning av EIK-webbplatsen, skall de 

besvara en enkät som bygger på WAMMI-metoden. Enkäten har 22 

frågor och går att se i bilaga B för att kunna ge ett mått på användbarhe-

ten av EIK-webbplatsen.  

3.4 Slutintervju 

När enkäten är besvarad ska testpersonerna få svara på fyra muntliga 

frågor. Dessa frågor är följande: 

 Vad var bra med webbplatsen? 

 Vad var dåligt med webbplatsen? 

 Kan du tänka dig att använda webbplatsen i framtiden? 

 Har du några förslag på förbättringar? 
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Svaren kommer att analyseras för att kunna hitta vad EIK-webbplatsen 

har för brister och vad som redan är bra.  

3.5 Konstruktionsförbättringar 

Förslag kommer att tas fram som kan förbättra EIK-webbplatsens 

användbarhet.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Designprinciper för webbmiljö 

EIK-webbplatsen följer många av de rekommendationer som design-

principerna för webbmiljö ger. Följande är vad vi anser om webbplatsen 

i förhållande till principerna: 

1. Synlighet 

EIK-webbplatsen har en god synlighet. Användaren kan se vilka funk-

tioner som finns tillgängliga och webbplatsen bygger på samma utseen-

de på alla sidor, vilket gör att användaren kommer att känna igen sig.  

2. Affordans 

EIK-webbplatsen har ikoner som följer många andra program och 

webbplatser, till exempel att en diskettikon används för att spara 

dokument och en ikon med en skrivare som bild används för att skriva 

ut text.  

De knappar som finns ser ut som knappar och användaren förstår att 

knapparna är där för att uppfylla en viss funktion.  

3. Konsekvent 

EIK-webbplatsen har inte en helt konsekvent design. Sökfunktionen 

fungerar olika beroende på var i webbplatsen användaren befinner sig, 

och det finns två versioner av knappar på EIK-webbplatsen. En version 

är den som är en standard på många webbplatser, grå bakgrund med 

svart text. Den andra knappen är en egen tillverkad med svart bak-

grund, grön ram och vit text. Dessutom fungerar undermenyn olika 

beroende på var användaren befinner sig på webbplatsen, till exempel 

vid idéstöd, faktastöd och inspirationsstöd används inte undermenyn 

alls, utan vid dessa stöd ligger de olika tjänsterna som användaren kan 

utnyttja i mitten av webbplatsen. I de resterande huvudmenyalternati-

ven används undermenyn för att underlätta navigeringen för använda-

ren.     

 

4. Kännedom 
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EIK-webbplatsen är helt på svenska, men det är tänkt att den ska finnas 

på flera språk i framtiden. Språket på EIK-webbplatsen passar dock inte 

alla användare. En del termer och begrepp riktas mot en viss målgrupp, 

som kan vara svåra att förstå för en del användare.  

5. Navigering 

Det finns inget stöd att hitta som kan hjälpa en användare med navige-

ringen i EIK-webbplatsen. Någon sorts navigationskarta finns inte. Det 

är inte helt självklart var användaren ska klicka för att nå ett visst 

verktyg.  

6. Kontroll 

Användaren har kontroll över vad det är som händer i EIK-

webbplatsen. Det är användaren själv som bestämmer när nästa steg ska 

tas i webbplatsen.  

7. Återkoppling 

EIK-webbplatsen har både bra och dålig återkoppling. En del tjänster, 

som består av flera steg, ger användaren återkoppling om vilket steg 

tjänsten befinner sig på för tillfället.  

I de olika stödtjänsterna, som finns på EIK-webbplatsen, finns en kort 

informationstext om vad som finns att tillgå i tjänsten, men i de banker 

som tillhör tjänsten finns det ingen information alls om vad det är 

banken behandlar.  

8. Återskapning 

Användaren har möjlighet till att ångra fel som kan ha gjorts, men det är 

mycket tack vare den webbläsare som används. Det finns ingen ångra-

knapp eller liknande på EIK-webbplatsen.   

9. Begränsningar 

Användaren kan inte skada systemet, utan är begränsad till att använda 

de tjänster och verktyg som finns på EIK-webbplatsen.  

10. Flexibilitet 

Det finns möjligheter för användare att lösa en del uppgifter på flera 

olika sätt, men att ta fram ett stolpmanus eller beslutsunderlag går bara 

att göra på ett sätt.  
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11. Stil 

Webbplatsen har en design som behövs uppdateras, för att bli mer 

tilltalande och stilfull. 
 

12. Vänlighet 

EIK-webbplatsen har vänliga felmeddelanden som inte är på något sätt 

aggressiva.  

4.2 Användbarhetstest 

Varje test tog cirka 40 – 60 minuter att slutföra. Testerna ägde rum i ett 

avgränsat rum där testpersonerna fick sitta ostört och lösa de uppgifter 

de hade fått. De hade möjlighet till att fråga om problem gällande 

testdatorn, men i övrigt fick de ingen hjälp alls med uppgifterna.  

Alla tester blev genomförda och alla testpersoner löste de uppgifter de 

hade fått. Uppgift 4 var dock rätt omfattande och tog längre tid att 

genomföra jämfört med de andra uppgifterna.  

Alla användare hade en del problem med alla uppgifter och dessa går 

att observera via de filmer som skapades av programmet CamStudio. 

I figur 4 visas medelvärdet för tiden det tog för testpersonerna att lösa 

uppgifterna och i figur 5 visas medianvärdet för tiden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4: Medelvärdet för tiden per uppgift  



Interaktiv kommunikationsplattform  

- Användbarhetstest och 

konstruktionsförbättringar   

Mari Antonsson 

Henric Sjöholm    

Resultat och analys 

2010-01-18 

 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

17 

Medianvärdet för tiden

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 2 3 4 5

Uppgifter

M
in

u
te

r

 Figur 5: Medianvärdet för tiden per uppgift 

Då antalet testpersoner var lågt kan medelvärdet vara missvisande om 

det finns många höga eller låga värden. Medianvärdet kan därför vara 

lämpligare att använda då det inte påverkas av extrema värden (SCB, 

www). 

Som framgår i figur 4 och 5, skiljer sig inte tiden markant mellan medel-

värdet och medianvärdet pga. av att alla testpersoner hade liknande 

tider.  

Uppgift 1 

Uppgift 1 gick ut på att skapa ett stolpmanus via tjänsten dispositions-

stöd. Uppgiften består av tre steg.  

När en användare klickar på dispositionsstöd kommer snabbmanus upp 

som ett alternativ i undermenyn. Under steg 2 ska användaren slumpa 

fram textförslag och markera de förslag som ska finnas med i stolpma-

nuset. Efter det att användaren är nöjd med de förslag som valts, har de 

i steg 3 möjligheter att manuellt redigera texten. Därefter finns det en 

möjlighet till att spara texten.  
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Två testpersoner hade svårt med att se undermeny direkt, samt sakna-

des det ledtext om vad som kan göras vid dispositionsstöd. Efter det att 

testpersonerna hittade snabbmanus gick det snabbt att fortsätta lösa 

uppgiften. De följde de instruktioner som de fick och kom vidare till 

steg 2.  

Alla testpersoner fick fram ett stolpmanus, som de kunde redigera efter 

eget behov. Tre testpersoner hade svårt att hitta sparfunktionen, även 

då det finns en diskettikon ovanför texten. Dock var det ingen testper-

son som lyckades spara sitt stolpmanus, då denna ikon inte fungerade.  

Som framgår av figur 4 var medelvärdet för att lösa uppgiften fem 

minuter och 21 sekunder.  

Uppgift 2 

I uppgift 2 ska testpersonerna hitta ett citat via sökorden utveckling och 

entreprenörskap.  

Det är tänkt att användaren ska utnyttja tjänsten inspirationsstöd och 

där finns en citatbank där det är möjligt att använda nyckelord för att 

söka efter passande citat. När ett citat är valt kan det finnas förslag på 

hur citatet kan användas i olika sammanhang.  

Alla testpersoner hade svårt med att hitta var citatbanken fanns. När de 

hittade citatbanken under inspirationsstöd gick uppgiften snabbt att lösa 

och genomföra. Dock fanns det problem med sökfunktionen som tas 

upp i kapitel 6.  

Medelvärdet för att lösa denna uppgift var tre minuter och 52 sekunder, 

vilket framgår av figur 4.  

Uppgift 3 

Testpersonerna ska i uppgift 3 hitta två strukturfonder och välja vilken 

de föredrar, genom att jämföra förutsättningarna mellan dessa fonder.  

Genom att använda tjänsten faktastöd kan en användare hitta program-

bank och utlysningbank. Båda dessa går bra att använda för att kunna 

lösa denna uppgift.  
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Som vid uppgift 2 hade testpersonerna problem med att hitta de två 

bankerna. När de väl hittade var de kunde hitta de två strukturfonder 

som efterfrågats, löstes uppgiften snabbt och enkelt.  

Testpersonerna fick ett medelvärde för att lösa uppgiften på tre minuter 

och 45 sekunder, vilket framgår i figur 4.  

Uppgift 4 

I uppgift 4 ska testpersonerna ta fram ett beslutsunderlag till lednings-

gruppen i kommunen, under bestämda förutsättningar som ges av 

instruktionen till uppgiften.  

Här ska användaren använda Prefab-tjänsten och där göra ett besluts-

underlag. Beslutsunderlag består av fem steg som användaren måste 

genomföra, för att kunna spara det färdiga underlaget. Dessa steg tar 

cirka 20 minuter att gå igenom, då det är många valalternativ och frågor 

som ska besvaras. I sista steget har användaren möjlighet till att manu-

ellt redigera texten.  

Inga testpersoner hade problem med att hitta beslutsunderlaget, då det 

står tydligt i uppgiften hur de ska gå tillväga. Det tog dock tid för 

testpersonerna att genomföra uppgiften, i figur 4 framgår det att medel-

värdet för tiden var 17 minuter och 45 sekunder.  

Uppgift 5 

Testpersonerna ska i uppgift 5 hitta definitionen för ett ord.  

Användaren kan via tjänsten inspirationsstöd hitta ordbanken, där 

definitioner för ord lagras. Det går även att söka efter ordet via sökfunk-

tionen i inspirationsstöd.  

Denna uppgift var inga problem alls för testpersonerna, dock var det 

som i de föregående uppgifterna att testpersonerna fick leta efter 

ordbanken. En testperson använde sig av faktastöd och därefter sökte 

efter ordet i sökfunktionen. Testpersonerna löste uppgiften snabbt och 

det framgår av figur 4 att medelvärdet för att lösa uppgiften var en 

minut och 58 sekunder.  
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4.3 Analys av användbarhetstest 

Det resultat som gavs av användbarhetstestet visade tydligt vilka brister 

EIK-webbplatsen har. Alla testpersoner hade svårt med navigeringen 

och att hitta det de letade efter. Dessa problem uppstår då rubrikerna i 

huvudmenyn är svår att förstå vad de betyder och att en del inte skiljer 

sig allt för mycket ifrån varandra. Webbplatsen använder alt-texter (En 

beskrivande text för t.ex. en bild eller länk som visas när musen förs 

över) i menyalternativen, men den ger ingen större hjälp då alt-texten är 

detsamma som menyalternativet.  

En annan brist med webbplatsen är sökfunktionen. Beroende på var 

man är någonstans i webbplatsen, fungerar sökfunktionen olika. Om en 

användare använder inspirationsstöd är det möjligt att söka i alla de 

banker som finns i inspirationsstöd eller välja att söka i en av dem. Är 

användaren däremot inne i en av bankerna och väljer att söka, kommer 

användaren ha möjlighet till att söka ur alla de banker som finns i 

webbplatsen.  

4.4 Användbarhetsindex 

Resultatet från enkätundersökningen framgår i figur 6. Enkäten går att 

se i bilaga B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figur 6: Användbarhetsindex över webbgränssnitt 
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Genom att poängsätta varje svar i enkäten går det att få fram ett mätbart 

resultat. Varje svar har ett visst värde. Ett positivt svar har ett värde på 

två och ett negativt svar har ett värde på noll. Svaret ”Vet ej” i enkäten 

har alltid ett värde på ett.  

Som framgår i kapitel 2.5 tillhör varje fråga ett användbarhetsindex.  

4.5 Analys av användbarhetsindex 

Enkätundersökningen visade att EIK-webbplatsen är på gränsen till 

godkänd. Som framgår av figur 6 hade lärbarhet lägst index, vilket 

innebär att testpersonerna hade svårt med förstå webbplatsen utan en 

introduktion. Även kontrollmöjlighet och hjälpsamhet, som framgår av 

figur 6, hade lågt index. Det är möjligt att säga att de två områdena hör 

ihop. Då en låg hjälpsamhet kan betyda att webbplatsen har vilseledan-

de information, vilket i sin tur kan påverka navigeringen, dvs. kontroll-

möjligheten.  

Av de användbarhetsprofiler som ingår i enkäten låg effektivitet bäst 

till. Detta kan bero på att webbplatsen har en snabb svarstid.  

Attraktivitet låg lite lägre till än effektivitet. Testpersonerna kände att 

webbplatsen har en godkänd design och är intressant.  

Enligt professor Karl W Sandberg, Mittuniversitetet, är ett resultat kring 

50 procent godkänt, men för att webbplatsen ska ha en bra användbar-

het ska användbarhetsindex vara cirka 80-90 procent. EIK-webbplatsen 

uppfyller inte detta, utan måste bli förbättrad i alla användbarhetsindex 

som ingår i WAMMI.  

4.6 Slutintervju 

Varje testperson fick besvara fyra frågor efter genomförd testning av 

webbplatsen. Testpersonerna gav liknande svar på många av frågorna. 

Följande är en sammanfattning av de svar som gavs: 

Fråga 1 ”Vad var bra med webbplatsen?”. Testpersonerna tyckte att 

själva idén till webbplatsen var bra och något de kunde ha användning 

av. Många av de verktyg som finns tillgängliga på webbplatsen tyckte 

de var fungerade bra och att de gav en god struktur till olika tal och 
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texter. Gällande designen tyckte de att den fungerade men att den var 

tråkig och kan göras snyggare. 

Fråga 2 ”Vad var dåligt med webbplatsen?”. Testpersonerna var eniga 

om att webbplatsen saknade bra hjälptext och instruktioner. Rubrikerna 

i menyn var otydliga. 

Fråga 3 ”Kan du tänka dig att använda webbplatsen i framtiden?”. Alla 

testpersoner svarade ja. Webbplatsen har ett bra användningsområde.  

Fråga 4 ”Har du några förslag på förbättringar?”. Testpersonerna gav 

olika förslag på förbättringar. De var emellertid eniga om att ha bättre 

och tydligare rubriker i menyn. Här följer några exempel på vad test-

personerna sa: 

 ”Mer beskrivning kring vad de olika bankerna är för något.” 

 ”Vissa formuleringarna vid beslutsunderlaget är för långa.” 

 ”Svårt att veta vad PreFab-stöd är för något.” 

 ”En sökfunktion direkt på startsidan.” 

 ”Man måste söka efter sökfunktionen.” 

 ”Vad är skillnaden mellan faktastöd, inspirationsstöd och idéstöd?” 

 ”Tydligare beskrivningar om de olika stöden som finns.” 

 

4.7 Överensstämmelse med användbarhetsstandarden 

Resultatet utifrån utvärderingen och designprincipernas rekommenda-

tioner visar att EIK-webbplatsen inte överensstämmer med ISO 9241-11, 

standarden för användbarhet, avseende ändamålsenlighet, effektivitet 

och tillfredsställelse. Webbplatsen behöver därför förbättras på alla 

dessa områden.  

Till exempel kom det fram att testpersonerna inte var tillfredsställd med 

navigeringen och menyn. Testpersonerna tyckte att webbplatsen var till 

viss del effektiv, då den har snabb svarstid. Dock blev det ett irrita-

tionsmoment när testpersonerna inte hittade på webbplatsen, vilket 

minskade effektiviteten. Alla testpersoner löste de uppgifter de fått, men 

de gjorde det inte helt problemfritt.  
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5 Konstruktion 
I kapitel 5 beskrivs de förslag till en förbättrad konstruktion för EIK- 

webbplatsen. I bilaga C är det möjligt att se hur EIK-webbplatsen ser ut 

idag och i bilaga D är det möjligt att se ett flödesschema över webbplat-

sen.  

Utvärderingen av EIK-webbplatsen visade vilka brister som webbplat-

sen har. Genom att analysera resultatet har förslag tagits fram för att 

förbättra webbplatsen.  

5.1 Navigering 

Navigering i EIK-webbplatsen var ett stort problem som kom fram av 

utvärderingen. Testpersonerna hade svårt att veta hur det skulle navi-

gera för att hitta en viss tjänst eller funktion. Se figur 7 för ett exempel 

på hur menyn ser ut innan förbättringar. 

 

 Figur 7: En del av huvudmenyn. 

 

Denna meny bör göras om på webbplatsen. Ett förslag, för att utöka 

översikten i menyn, är att använda en rullgardinsmeny. Se figur 8 för ett 

exempel hur det kan se ut med en rullgardinsmeny.  
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 Figur 8: Exempel på rullgardinsmeny 

Det är tänkt att användaren ska få information om vad varje menyalter-

nativ innehåller via alt-texterna. Som framgår i figur 8 kommer alt-

texten fram när muspekaren förs över ett menyalternativ, i detta fall 

”Inspirationsstöd”. Dessutom kommer en rullgardinsmeny fram under 

huvudmenyn. Denna visar alla de tjänster som alternativet i huvudme-

nyn innehåller. När muspekaren förs över någon av dessa tjänster, får 

användaren mer information om just den tjänsten. Detta framgår i figur 

8 med informationsrutan till höger om rullgardinsmenyn.  

Med en rullgardinsmeny blir det mer lättöverskådligt vad webbplatsen 

innehåller och har för några tjänster. Dessutom har alt-texterna blivit 

utökade med mer information om varje menyalternativ för att hjälpa 

användaren om vad varje menyalternativ innehåller.  

Huvudmenyn har redigerats, då många testpersoner hade svårt att 

förstå vad som menades med ”PreFab-stöd”. De hade även svårt att se 

skillnaden mellan ”Idéstöd” och ”Inspirationsstöd”. Därför har de 

tjänster som finns i ”PreFab-stöd” blivit insatt i alternativet ”Disposi-

tionsstöd” i huvudmenyn och ”PreFab-stöd” har tagits bort från hu-

vudmenyn. ”Idéstöd” har redigerats om till ”Projektstöd”.  

Anledningen till denna redigering i huvudmenyn är att de tjänster som 

tillhör ”PreFab-stöd” kan lika gärna placeras i ”Dispositionsstöd” för att 



Interaktiv kommunikationsplattform  

- Användbarhetstest och 

konstruktionsförbättringar   

Mari Antonsson 

Henric Sjöholm    

Konstruktion 

2010-01-18 

 

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

25 

framtida användare inte ska behöva fundera på vad ”PreFab-stöd” är 

för något. ”Idéstöd” redigerades om till ”Projektstöd” pga. att ”Idéstöd” 

behandlar olika projektidéer. I figur 9 är det möjligt att se startsidan 

utan dessa förändringar och i figur 10 är det möjligt att se ett exempel på 

hur startsidan ser ut med de förbättringarna föreslagits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Figur 9: Startsida före förändringar. 
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 Figur 10: Exempel på en förbättrad startsida. 

5.2 Sökfunktion 

EIK-webbplatsen har en sökfunktion, men utvärderingen visade att en 

del testpersoner hade problem med att hitta den. Därför bör sökfunktio-

nen finnas med direkt på startsidan och på resterande sidor i webbplat-

sen. Se figur 10 för exempel på sökfunktionen direkt på startsidan. 

Sökfunktionen har även redigerats om till att kunna söka inom alla 

tjänster på webbplatsen.  

5.3 Om EIK 

EIK-webbplatsen saknar en sida med information om vad EIK är för 

något och alla de tjänster som erbjuds. Därför bör det läggas till ett 

menyalternativ på huvudmeny med rubriken ”Om EIK”. I detta meny-

alternativ ska det vara möjligt för användaren att få mer information om 

EIK och de banker som finns i webbplatsen. Dessutom bör det finnas en 
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sida med ”Vanliga frågor” som användare kan ha. Se bilaga E för att se 

ett exempel på en sida om EIK.  

5.4 Design 

Hela designen har fått ett nytt utseende och då mest avseende färgen 

eftersom testpersonerna tyckte att sidan kändes tråkig och kunde göras 

snyggare. Därför har färger ändrats för att få ett fräschare och moderna-

re intryck. Webbplatsen är även mer konsekvent nu då den ser likadan 

ut på alla sidor. 

5.5 Flödesschema 

EIK-webbplatsens flödesschema har uppdaterats med de förändringar 

som har gjorts. Detta flödesschema framgår i bilaga F. Även om föränd-

ringar har gjorts, behåller webbplatsen fortfarande grunden från hur det 

var tidigare. 
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6 Slutsatser 
EIK-webbplatsen är en mycket bra idé och ett nytt tankesätt vad det 

gäller att ta fram tal och text, men idag har webbplatsen brister och 

problem som bör åtgärdas för att webbplatsen ska uppfylla standarden 

för användbarhet.  

Utvärderingens mål nåddes med den valda metoden. De rekommende-

rade designprinciperna för webbmiljö var till god grund vid gransk-

ningen av webbplatsen. Det var en stor fördel att kunna utföra ett 

praktiskt användbarhetstest med testpersoner då detta gav direkt 

information om vilka problem webbplatsen har. Enkätundersökningen 

som är baserad på WAMMI-metoden var bra, då den var enkel att 

genomföra och utvärdera.   

WAMMI valdes då den är utvecklad för att utvärdera webbgränssnitt, 

medan SUMI är inriktad på mjukvaruprodukter.  

Om antal testpersoner hade varit fler hade kanske fler brister och 

problem upptäckts. Det går därför inte att säga att de konstruktionsför-

bättringar som givits är optimala men förbättringarna kan ändå öka 

webbplatsens användbarhet.  

Webbplatsen är fortfarande under konstruktion och därför kan det 

eventuellt fattas funktioner och tjänster, samt att webbplatsen innehåller 

fel och buggar. Detta gör att informationen på webbplatsen inte är 

fullständig och därför kan användarna känna sig vilseledda, men pga. 

det faktum att webbplatsen är just under konstruktion ger det möjlighe-

ter för Rhetlab Nordic att förbättra webbplatsen.  

Webbplatsen har goda förutsättningar för att kunna bli en användbar 

webbplats som många kan ha nytta av. Denna webbplats kommer alltid 

att uppdateras med ny information och text. Detta gör att webbplatsen 

kan få fler målgrupper än EU-handläggare inom kommunen.  

De skulle vara intressant att göra en ny utvärdering av EIK-

webbplatsen, om de förslag på förbättringar som givits genomförs, för 

att se om användbarheten ökar. Med en ökad användbarhet kan EIK-

webbplatsen uppfylla standarden för användbarhet.   
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Bilaga A: Uppgifter 

 Uppgifter för testpersoner i EIK-sajten 

 

1. Ta fram ett stolpmanus med hjälp av tjänsten dispositionsstöd. 

Du förbereder en dragning där du vill få ett beslut om att söka 

EU-bidrag. Du vill med andra ord ”skaffa något gott” till din 

kommun. Du är halvkänd för åhörarna och det finns ett potenti-

ellt motstånd i gruppen mot det du ska presentera. Din sakkun-

skap är mycket bra. Slumpa fram förslag på texter till dess du 

känner dig nöjd (... notera att du ska kryssa i de textalternativ du 

är nöjd med/vill ha kvar innan du slumpar fram ett nytt för-

slag...). Spara det färdiga förslaget på stolpmanus i din PC.  

2. Du ska tala om utveckling inför ledningsgruppen. Försök hitta ett 

bra citat. Använd sökorden utveckling och entreprenörskap. Du 

vill utifrån citatet få förslag på en bra inledning till ditt anföran-

de. Markera den text du vill ha och klistra in den i ett Word-

dokument.  

3. Du jobbar med ett projekt som handlar om nyföretagande. Du 

har, tack vare sammansättningen av projektgruppen, möjlighet 

att välja mellan att göra en ansökan hos Strukturfonden Mellersta 

Norrland och Strukturfonden Stockholms län. På vilka avgöran-

de sätt skiljer sig förutsättningarna mellan dessa regioner med 

avseende på självfinansieringsgrad, totalt tillgängliga EU-medel 

och utlysningstiden för att lämna din ansökan. Ange varför du 

väljer den ena fonden före den andra.  

4. Du ska lämna in en EU-ansökan inom ramen för Strukturfonden i 

Stockholms län. Men först vill du ha ett godkännande. Därför går 

du in under Prefab och väljer ”Beslutsunderlag”. Men för att se 

vilka förutsättningar som gäller så öppnar du ett nytt fönster där 

du också har EIK-sajten och där väljer du att titta under Fakta-

banken för att se vad som gäller för den aktuella utlysningen. 

Förutsättningarna är följande:  

a. Du jobbar inom Upplands Väsby kommun. 
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b. Ni samarbetar med Håbo, Lidingö och Sollentuna kommuner 

samt med Mittuniversitetet.  

c. Lidingö är projektledare. 

d. Ni vill göra en ansökan till Strukturfonden i Stockholms län. 

e. Ert projekt heter Entreprenör 2020. 

f. Ni söker totalt fyra miljoner kr. 

g. Utlysningen är på totalt 45 miljoner kr. 

h. Det framgår av utlysningstexten när ansökan ska lämnas in 

och vad programmet heter.  

i. Du vill ha godkänt från Ledningskontoret att ansökan får 

lämnas in.  

j. Sven Andersson och Sara Larsson har varit med och tagit 

fram material till ansökan och ni har hållit på med arbetet se-

dan slutet av november 2008. 

k. Framförallt vill ni med projektet utveckla kvinnors företagan-

de, invandrarföretagare och unga företagare.  

l. Organisationen som gör utlysningen är Strukturfonden 

Stockholms län.  

m. Projektet kan startas den 15 november om det blir beviljat.  

Din uppgift är att fram ett beslutsunderlag till Ledningsgruppen i 

kommunen. 

5. Du vet vad en byråkrat är för slags person. Men, vad betyder 

egentligen ordet byråkrat? Ta reda på det. 
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Bilaga B: WAMMI-enkät 
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Bilaga C: Startsida 

 Före förbättringar 
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Bilaga D: Flödesschema 

 EIK-webbplatsen innan förbättringar 
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Bilaga E: Om EIK 
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Bilaga F: Flödesschema 

 Efter förbättringar 
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