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Sammanfattning 
Vi anser att begreppet centrala webbplatser på ett tydligt sätt beskriver de webbplatser som 
utgör en beroendeställning i samhället. Men är dessa webbplatser utformade på ett sådant sätt 
att de når fram till alla potentiella användare, som har intresse av de tjänster som 
tillhandahålls?    

Genom att undersöka användbarheten på de största Internetbankerna i samhället, inom ramen 
av en fallstudie, så har vi skapat oss en bild av den komplexitet som råder på denna typ av 
centrala webbplatser, med tanke på de behov som måste uppfyllas.  

De slutsatser vi kan dra av undersökningen påvisar att det finns användbarhetsproblem som 
främst kan kopplas till den äldre generationen av användare, men att de centrala 
webbplatserna i överlag är användbara.  



 
Abstract 
We consider that the term central websites clearly describes websites that constitutes a 
dependent-relationship with the society. But are these websites developed in a way that 
reaches all its potential users, which has an interest in the services that are provided?  

By investigating the usability on the largest Internet-banking systems in Sweden, within the 
range of a case study research-environment, we have created an image of the complex 
relationship that symbolises the central websites, considering the needs that must be fulfilled.   

The summary of our investigation concludes that there are usability problems, and that these 
problems can be connected to the older generation of users, but that the central websites are 
considered to be usable.            



 
Förord 
Denna C-uppsats på 10 poäng är skriven vid institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap, avdelningen för systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet.      

Under utvecklingen av denna uppsats har vi konstant jobbat i samspråk med varandra, under 
samtliga delar som uppsatsen innefattar. Därmed konstaterar vi stolt, att denna uppsats är 
resultatet av ett gott samarbete.  

Vi vill tacka vår handledare Alf Töyrä, som har varit ett stort stöd under uppsatsprocessen. Vi 
vill även tacka de kontaktpersoner på respektive bank, som vi utfört intervjuerna med. 
Slutligen vill vi givetvis även tacka de användare som ställt upp och medverkat i våran 
undersökning.  

Piteå den 26 maj 2003         
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Människor är beroende av information. Man kan säga att information är vårt livs ”drog”, som 
i alla dess former och gestaltningar, formar det samhälle som vi lever och verkar i. I och med 
att informationstekniken utvecklas allt snabbare, förändras och påverkas villkoren och 
möjligheterna för samhället, gällande affärsliv, kultur, utbildning och politik. Därför kan man 
säga att det samhälle vi nu lever i, kan betecknas som ett informationssamhälle. Internet har 
utvecklats till våran främsta informationsbärare, därför är det kanske inte konstigt att detta 
tekniska fenomen har fått den genomslagskraft, och det mottagande, som det har fått av 
allmänheten under de senaste åren.    

Men vad är egentligen Internet? För att göra en lång historia kort, så kan man säga att Internet 
är ett kommunikationsnätverk, som under 1960-talet bildades och formades av den 
amerikanska försvarsmakten, och som under de senaste 40 åren har genomgått en evolution 
och numera är ett globalt Informationsnätverk, som återfinns i var och varannan persons hem 
1. Med detta globala Informationsnätverk så har vi människor hittat en teknik som kan 
sammanföra oss på ett sätt som förut var omöjligt. Med Internet kan vi prata med människor 
som bor på andra sidan av jordklotet, vi kan beställa biljetter till alla möjliga sammanhang, vi 
kan läsa oss igenom tidningar som kommer från jordens alla håll och kanter, och vi kan även 
göra våra bankärenden. Detta är bara ett fåtal av de möjligheter som finns på Internet, och 
med facit i hand så är det nästan enklare att nämna vad vi inte kan göra, än vad vi kan göra.   

I och med att tekniken har utvecklats har allt fler tjänster och funktioner utvecklats på 
Internet. Dessa tjänster kan sträcka sig från allt ifrån informationssökning till avancerade 
affärstransaktioner. Vissa tjänster är mer eller mindre avancerade att använda, och är heller 
inte alltid skapta för alla sorters olika användare. Detta beror på syftet med webbplatsen och 
de tjänster som erbjuds. Användarna har olika bakgrunder, olika kunskaper och olika tekniker 
som används för att utnyttja de tillgängliga funktionerna som erhålls på en webbplats. Därmed 
kan vi konstatera att betydelsen av en väl utformad webbplats blir allt viktigare i takt med att 
allt fler tjänster tillhandahålls via Internet. På senare tid har allt fler funktioner tillkommit på 
Internet, som ersätter eller kompletterar tjänster som utgör en beroendeställning gentemot 
samhället. Sedan år 2000 har statskontoret förordat kriterier för hur en myndighet ska öka sin 
tillgänglighet och vara en så kallad 24-timmarsmyndighet 2. Ur ett samhällsperspektiv innebär 
detta att informationsteknologi måste vara tillgänglig för alla, och att alla måste ha den 
kunskap som krävs för att kunna ta del av dessa tjänster.   

För att vidareutveckla ovanstående resonemang, vill vi framhålla att vi svenskar, enligt 
Aftonbladet, är bäst i Europa när det gäller att göra bankärenden på Internet 3. Hela 50 % av 
alla bankkunder i Sverige gör numera sina bankärenden över Internet, och denna siffra 
beräknas öka successivt under de närmaste åren. Detta är tämligen intressant fakta, men det 
får även en att inse att dessa välbesökta webbplatser har hårda krav på sig. Då vi i allt större 
utsträckning använder oss av denna Internettjänst, så blir kraven på den användbarhet som 
dessa webbplatser kan uppvisa större. En bank är något som vi alla använder oss av på ett 

                                                

 

1  Erikson, Fahlgren, Lingefjärd, 2000  
2  Statskontoret, 2000 
3  Aftonbladet, 2002  
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eller annat sätt, så därför är det viktigt att denna typ av centrala webbplatser är anpassade på 
ett sådant sätt att de når fram till alla.   

Med centrala webbplatser menar vi just de typer av webbplatser som utgör en 
beroendeställning gentemot allmänheten. Centrala webbplatser har en ställning gentemot 
allmänheten i och med att de tjänster som tillhandahålls utgör en väsentlig del av samhällets 
olika servicefunktioner. Bankväsendet är en del av dessa funktioner, såväl som 
utbildningsväsendet och skatteväsendet. Tjänsterna är betydelsefulla för att dessa kan förenkla 
tillvaron för människan i samhället och på ett fördelaktigt sätt, genom den digitala tekniken, 
kunna tillgängliggöra de funktioner dessa tjänster innefattar.   

När det gäller resonemanget kring hur en traditionell webbplats ska vara uppbyggd, för att vi 
människor på bästa möjliga sätt ska kunna använda oss av den, och interagera med den på det 
sätt som det är tänkt, så finns det mycket forskning. MDI (Människa Dator Interaktion) är ett 
forskningsområde som tar upp den relation som inträffar mellan människa och dator, när 
människan ska utföra en uppgift på datorn. Användbarhet är en central del inom MDI, och är 
det ämnesområde som ligger till grund för denna uppsats.   

1.2 Problemområde 
Som vi nämnde ovan så är det viktigt att en central webbplats är formad på ett sådant sätt att 
den passar webbplatsens tänkta användare. Om så inte är fallet, så är det givetvis ett stort 
problem. Centrala webbplatser har en stor skillnad, om man jämför dessa mot de traditionella 
webbplatserna. En traditionell webbplats utvecklas ofta med en specifik målgrupp som 
utgångspunkt. En central webbplats har dock en mycket bredare användarskara att inrikta sig 
på, vilket bidrar till att angreppssättet vid utvecklingen av denna typ av webbplats måste vara 
väl genomtänkt. När det gäller webbplatser av denna karaktär, så är användbarheten mer 
central än någonsin. Man måste hålla sig till ett användargränssnitt som alla användare kan 
förstå sig på, och använda sig av, samtidigt som navigeringen inom denna webbplats måste 
vara väl genomtänkt och logisk för de olika användarna. Detta är alltså ingenting som är 
enkelt att utforma, med tanke på att alla användare är unika, och de har alla olika erfarenheter 
och kunskaper när det gäller att använda datorer, och att använda sig av Internet. För visst är 
det ett problem om Erik, 42 år, inte riktigt förstår hur man använder den där så viktiga menyn 
på en specifik central webbplats, och visst är det ett problem om Anna, 20 år, inte förstår sig 
på de termer som används på den centrala webbplatsen. En förståelse som är viktiga för att 
hon ska kunna uträtta sina tänkta ärenden via webbplatsen.     

Det är här vi tycker att det börjar bli intressant, och med dessa fakta så har vi utformat 
följande forskningsfråga, som då ska belysa vår ståndpunkt gällande det aktuella problemet:   

Är de centrala webbplatserna användbara och upplysande på ett sådant sätt att de passar 
olika användare?  

Med det material vi anser vara relevant för denna forskningsfråga, och med 
forskningsområdena MDI och användbarhet, så kommer vi att söka svar på denna fråga. För 
att förtydliga ovanstående frågeställning så avser vi alltså att undersöka utvalda centrala 
webbplatser. Vi ska undersöka dess användbarhet, samt hur pass informativa dessa 
webbplatser är mot sina användare.   
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1.3 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att visa en helhetsbild över de användbarhetsproblem som existerar 
på de centrala webbplatserna i samhället. Vi kommer även att påvisa eventuella förbättringar 
som kan göras för att lösa problem av denna karaktär.  

Vi kommer att analysera utvalda centrala webbplatser tillhörande bankväsendet, så kallade 
Internetbanker, och utreda hur användarna upplever de tjänster som erbjuds på denna typ av 
webbplats. Genom att samla information från användarna vill vi få fram en helhetsbild över 
hur användarna uppfattar de olika Internetbankernas användbarhet. Vi vill se hur bankerna har 
gjort för att bemöta användarna, samt ge en faktisk bild över hur användarna uppfattar den 
design som används på dessa webbplatser. Utifrån denna information ska vi analysera hur 
användbarheten speglar sig i utformningen av dagens centrala webbplatser.   

Detta kommer att ge oss en bild av vad de olika bankerna har för definition av användbarhet, 
samtidigt som vi även kommer att se vilka användare som man tänkt på vid skapandet av de 
olika webbplatserna.   

1.4 Avgränsningar 
Vår första avgränsning, som då skett på den högsta nivån av vårt ämnesområde, är att vi 
enbart kommer att inrikta oss på en specifik typ av central webbplats. Denna typ av webbplats 
tillhandahåller en av dagens viktigaste tjänstefunktioner, banktjänster. De utvalda 
Internetbankerna är Föreningssparbanken, Nordea och Skandinaviska Enskilda Banken 
(SEB). Orsaken till valet av dessa Internetbanker är dels för att det är en typ av central 
webbplats som nu funnits på Internet i några år, och de har då sin trogna skara av användare, 
och dels så är det en typ av central webbplats som ständigt är aktuell, i och med att vi 
människor varje månad har räkningar som måste betalas.  

Sedan har vi gått in lite mer i detalj på exakt vad inom dessa tre Internetbanker som vi tycker 
är relevant för vårt ämnesval. Vi har då med hjälp av det aktuella problemområdet, och den 
tillhörande forskningsfrågan, avgränsat vårt forskningsområde till att behandla användbarhet, 
i den utsträckning som främst rör innehållet, användargränssnittet och den grafiska designen 
hos de utvalda Internetbankerna. I och med dessa avgränsningar så kommer vi att kontrollera 
hur pass funktionella dessa Internetbanker är för sina användare, och på vilken nivå 
inlärningen av att kunna använda sig av webbplatsen, ligger.   

Vi kommer även enbart att inrikta oss på privatpersoner, när det gäller användare av de olika 
Internetbankerna. Så det användarperspektiv vi belyser kommer enbart att färgas av de olika 
privatpersonerna. Dock har vi inom denna grupp avgränsat oss än en gång, och valt att inte ta 
med de åsikter och värderingar som funktionshindrade skulle kunna bidra med. Denna 
avgränsning har vi gjort, eftersom vi anser att det material man kan plocka fram inom detta 
område, är material för en hel uppsats i sig. Men när det gäller de användare vi berör med 
denna uppsats, så ska det ska bli intressant med så pass olika användare som möjligt, med 
olika erfarenheter av datorvana, Internetvana och användande av Internetbanker.  

Vi anser att dessa avgränsningar på ett bra sätt speglar vårt intresse gällande det aktuella 
ämnesområdet, samtidigt som de berörda delarna, utifrån ett användarperspektiv, är det 
väsentligaste när det gäller en användares besök på en central webbplats av denna karaktär.  
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2. Teori  

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att framlägga den teoretiska grund som vi kommer 
att arbeta efter. För att vi ska kunna skapa en ärlig och rättfärdig bild av användbarheten på 
de centrala webbplatser vi valt att inrikta oss på, så är den bild vi målar upp inom detta 
avsnitt mycket viktig. Den struktur vi arbetat fram på detta avsnitt, förmedlar på ett logiskt 
sätt vad vi anser vara relevant inom vårt valda ämnesområde.   

Genom att börja med att förklara vad forskningsområdet Människa-Dator Interaktion (MDI) 
innebär, så börjar vi på en hög nivå inom vårt ämnesområde. Sedan går vi över till begreppet 
användbarhet lite mer ingående, utifrån ett generellt perspektiv sett, och efter det går vi över 
till en mer specifik bild av användbarhet, genom att inrikta oss på användbarhet på en 
webbplats. Slutligen tar vi upp en diskussion om de användare som existerar på Internet, där 
vi, med hjälp av statistik och forskning, försöker förklara vem användaren egentligen är. Med 
denna struktur så hoppas vi kunna skapa den rättfärdiga och ärliga bild som vi inledningsvis 
talade om.    

2.1 Människa-Dator Interaktion (MDI) 
Interaktionen mellan människa och dator har funnits ändå sedan de första datorerna skapades 
och sattes i bruk. I begynnelsen av denna interaktion så var dock de människor som använde 
dessa system, även de som utvecklat systemen. Detta innebar att systemen blev slutna till en 
viss miljö och till de användare som skapat dessa system, eftersom att det enbart var dessa 
användare som visste hur systemen skulle användas 4.   

Men i och med att persondatorn påbörjade sin massinvasion i början av 1980-talet, så har 
förutsättningarna för interaktionen mellan människa och dator förändrats 5. Den 
användarskara som förut var tämligen begränsad är numera gigantisk, vilket givetvis ställer 
större krav på dem som utvecklar systemen. Vi lever numera i ett samhälle där det inte längre 
räcker med att skapa ett system som är tekniskt fulländat, utan utvecklarna måste även tänka 
på dem som ska använda systemet. Detta bidrar till att interaktionen mellan människa och 
dator numera måste vara så enkel som möjligt, samtidigt som den ger användaren kunskap om 
systemet 6.  

Människa-Dator Interaktion (som är en svensk översättning av Human-Computer Interaction) 
är enligt Preece ett forskningsområde som innefattar flera olika vetenskapliga beståndsdelar, 
som till exempel psykologi och ergonomi 7. Enligt den teori vi tagit del av så finns det många 
olika definitioner av detta fenomen, men enligt Löfquist så innehåller de flesta av dessa 
definitioner på ett eller annat sätt de här fyra centrala beståndsdelar: 8  

 

Människor 

 

Datorsystem 

 

Interaktion 

 

Användbarhet 

                                                

 

4  Erikson, Fahlgren, Lingefjärd, 2000 
5  Erikson, Fahlgren, Lingefjärd, 2000 
6  Bällsten, Dahlquist, Olsson, Wendelbo-Hansson, 2000 
7  Preece, 1994 
8  Löfquist, 2002 
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Eftersom att Jennifer Preece anses vara något av en ”guru” inom detta ämnesområde så väljer 
vi att förmedla hennes definition av forskningsområdet Människa-Dator Interaktion:  

” Human-Computer Interaction (HCI) is about designing computer systems that support 
people so that they can carry out their activities productively and safely.” 9  

Människa-Dator Interaktion handlar alltså om hur man ska gå tillväga för att skapa system 
som hjälper de olika användarna att utföra de aktiviteter som krävs, vid interaktionen med 
datorn, på ett konstruktivt sätt. Genom att hitta en balansgång vid samspelet mellan människa 
och dator, där man i beräkningarna tar med den mångfald av förutsättningar som en människa 
kan ha, så kan man nå detta mål.  

När det gäller den interaktion vi talar om, som då uppstår mellan människa och dator, så kan 
man enligt Preece dela upp denna i två delar; fysisk interaktion och kognitiv interaktion.   

Fysisk interaktion: Denna typ av interaktion handlar om hur vi människor rent fysisk 
interagerar med datorer. För att vi människor överhuvudtaget ska kunna använda oss av 
datorer, så måste vi ha verktyg som kan uppfylla denna interaktion. Tangentbord och mus är 
exempel på denna fysiska interaktion, och beroende på vilket av dessa föremål vi människor 
använder oss av, vid vår interaktion med datorer, så är tankegången och angreppssättet 
annorlunda.    

Kognitiv interaktion: Denna typ av interaktion handlar om hur vi människor lär oss av den 
omgivning som vi verkar i. Vad är det egentligen som händer i vårt psyke när vi människor 
interagerar med datorer? Den mänskliga hjärnan anses vara ett av de största mysterierna som 
finns, och denna komplexa miljö hanterar de intryck och kunskaper vi samlar på oss och 
tolkar, i våra vardagliga liv 10. När det gäller den kognitiva interaktionen mellan människa och 
dator så handlar det om hur vi uppfattar och tolkar den miljö vi verkar i. Ett urval av de 
kognitiva funktioner som anses vara av betydelse för denna interaktion är: 11  

 

Perception 

 

Uppmärksamhet 

 

Minne 

 

Inlärning   

Vid interaktionen så kommer de kognitiva funktionerna i hjärnan att samarbeta med varandra, 
vilket bidrar till att vi människor, både medvetet och omedvetet, kommer att känna att vår 
kunskapsnivå i den aktuella miljön ökar. Hur pass snabbt och hur pass detaljerat denna 
kunskapsnivå växer är helt upp till den mänskliga hjärnan, och de faktorer som påverkar 
denna 12.   

Det som nu står klart är att Människa-Dator Interaktion är ett komplext forskningsområde där 
användaren av systemet står i centrum. Men hur gör man för att applicera denna teori på 
systemen så att man uppnår ett stadium där interaktionen mellan människa och dator upplevs 
som behaglig? Ovan nämnde vi att användbarhet är en central beståndsdel i Människa-Dator 
Interaktion, men vad innebär egentligen det? 

                                                

 

9  Preece, s. 1, 1994 
10  Simonson, 2000 
11  Ngaosuvan, 2002 
12  Ngaosuvan, 2002 
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2.2 Vad är användbarhet? 

Ett ord som vi nämnt ett antal gånger hittills i denna uppsats är; användbarhet. Men vad 
betyder egentligen detta ord? Vilken roll har användbarhet vid dagens utvecklande av 
webbplatser, och är användbarhet och användarvänlighet samma sak? För att reda ut denna 
härva av komplexa frågeställningar så kommer vi här att presentera vår definition av detta 
abstrakta begrepp.   

Enligt svenska akademins ordbok så betyder ordet användbarhet följande:  

”egenskap (en) att vara användbar l. tillämplig; brukbarhet, tillämplighet.” 13  

Genom att analysera följande definition av användbarhet så kvarstår dock frågan om detta ger 
oss en bra förklaring av vad ordet innebär? Det bästa sättet att förstärka denna definition på är 
att beskriva vad begreppet användbarhet innebär. Den internationella standarden ISO 9241:11 
definierar begreppet användbarhet på följande sätt:  

”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang”  14  

En grundläggande analys av ovanstående definition ger oss en bättre bild av vad användbarhet 
egentligen handlar om. Användbarhet handlar om hur en användare av en produkt, vilket då 
exempelvis kan vara ett system eller som i vårat fall en webbplats, uppfattar produkten och 
hur denna person sedan kan använda produkten för att uppnå ett specifikt mål, i den miljö som 
produkten verkar i. Ur ovanstående definition kan vi plocka fram tre centrala ord, som utgör 
grunden för hur man som användare uppfattar en produkt som användbar: 15  

Ändamålsenligt: Handlar om användarens uppfattning gällande slutresultatet av 
användningen av produkten. Uppfyllde produkten användarens behov, eller saknades det 
någonting under processen gång?  

Effektivt: För att användaren av produkten även fortsättningsvis ska känna ett behov av att 
använda sig av produkten, så krävs det att användarens väg fram till målet utförs på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Detta för att användaren ska kunna känna sig säker med produkten 
samtidigt som vägen fram till målet ska kunna avverkas på ett så smidigt sätt som möjligt.  

Tillfredställande: Detta handlar om användarens helhetsbild av den process denna har 
genomgått i och med användningen av produkten. Om användaren tycker att processen har 
genomförts på ett smärtfritt sätt, så har användarens behov blivit tillfredsställda.    

Efter ovanstående resonemang så är det tydligt att begreppet användbarhet är ett relativt brett 
begrepp som består av många olika beståndsdelar. Det är också lätt att få återkopplingar till 
den vi nämnde i begynnelsen av detta kapitel, att användbarhet är ett abstrakt begrepp. Enligt 
det vi hittills lärt oss om användbarhet, så är det användaren som i slutändan bestämmer om 
en produkt är användbar eller inte. Men beroende på vilken produkt det handlar om, så kan 
det vara svårt att definiera de användare som ska använda produkten. Ju större målgrupp man 

                                                

 

13  Svenska Akademin, 1997 
14  Enligt företaget ”Usability partners”, 2003 
15  Enligt företaget ”Usability partners”, 2003 
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har för produkten, desto svårare är det att skapa en produkt som i slutändan ska kunna 
tillfredställa de olika användarnas behov.   

Men för att återknyta till det vi nämnde om att användbarhet består av olika beståndsdelar, så 
lägger Ahlin fram följande intressanta teori om dessa, som kan beskådas i Figur 1 16.   

 

Figur 1 – De olika beståndsdelarna hos begreppet användbarhet  

Om man knyter samman denna teori med den produktmiljö vi tidigare pratat om i samband 
med användbarhet, får vi fram följande bild av det hela:   

Funktionalitet: För att en produkt överhuvudtaget ska fungera i den miljö som den verkar i, 
så måste den vara funktionell. När produkten skapas så har man ett syfte med produkten. Det 
är syftet som är vägledningen under utvecklingen av produkten, och man kan säga att 
produktens funktionalitet i slutändan ska svara på frågan; Vad kan man uträtta med denna 
produkt?  

Tillgänglighet: För att en produkt överhuvudtaget ska vara av intresse för någon så är det 
oerhört viktigt med tillgänglighet. Slutanvändaren av produkten måste få kännedom om 
produktens tillgänglighet för att kunna besvara frågor såsom; Var kan jag använda produkten? 
När kan jag använda mig av produkten? Tillgängligheten har alltså en oerhört viktig roll vad 
gäller produktens bemötande med slutanvändarna.   

Användarvänlighet: Användarvänlighet är ett intressant begrepp, och är det som i slutändan 
berör slutanvändarna mest. Användarvänlighet handlar om hur man, som slutanvändare av en 
produkt, kan använda sig av denna produkt på ett enkelt och trivsamt sätt. Om utvecklarna av 
produkten har lyckats skapa en produkt som är användarvänlig, så kommer produkten att 
komma till sin rätt. Alltså produkten används av slutanvändaren på ett sådant sätt att syftet 
med produkten uppfylls, samtidigt som slutanvändarens upplevelse blir mer harmonisk.  

Ahlins intressanta ”ekvation” binder samman dessa olika beståndsdelar till en gemensam 
massa, vars helhet han i slutändan kallar för användbarhet. Det intressanta i detta ovanstående 
resonemang är hur dessa beståndsdelar kompletterar varandra. Ur en utvecklares perspektiv så 
är den mest centrala beståndsdelen funktionalitet. Om produkten man skapat uträttar det 
utvecklarna på planeringsstadiet hade i tankarna, så är man givetvis nöjd. Ur en 
slutanvändares perspektiv så är dock tillgänglighet och användarvänlighet väldigt viktigt. 
Användarna är beroende av att få den information som krävs för att man ska förstå syftet med 
produkten, och kunna använda denna. För användaren är det också kritiskt att produkten är 
tillgänglig just precis när användaren behöver produkten.    

                                                

 

16  Ahlin, 2000 
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Kontentan av detta kapitel är att begreppet användbarhet är centralt när det gäller skapandet 
av en produkt. Begreppet är abstrakt, och det finns många olika teorier och åsikter om dess 
betydelse i samhället. Den teori vi redovisat här är dock den teori vi vill förespråka, och såväl 
den teori som kommer att avspegla begreppet användbarhets betydelse i denna uppsats.    

2.3 Användbarhet på en webbplats 
Enligt Nielsen har man vid webbdesign andra förutsättningar när man vill få användarna att 
nyttja webbplatser 17. Skillnaderna består i att användarna kan testa webbplatsen innan man 
väljer att stanna kvar eller inte, till skillnad mot vanliga konsumentprodukter som man köper 
och därefter kan få problem med att använda. Vid köp av mjukvaruprodukter blir 
konsekvensen av dålig användbarhet att mycket resurser tvingas läggas ned till 
supporttjänster, varpå man har insett att betydelsen av en användbar webbdesign blir allt 
viktigare, då flertalet frågor angående användbarhetsproblem kan undvikas.    

Hur gör man då för att kunna tillmötesgå alla användare på en webbplats? När man talar om 
användbarhet och webbdesign nämner man ofta en så kallad användarcentrerad design, där 
man sätter användaren i fokus. Horton et al. säger:    

”The goal is to provide for the needs of all your potential users, adapting web technology to 
their expectations and never requiring readers to conform to an interface that places 
unnecessary obstacles in their path.” 18  

Detta innebär att man alltid försöker tillmötesgå användarnas behov genom att låta dessa 
behov vara den centrala delen vid utformningen av en webbplats. För att kunna tillfredsställa 
sina behov finns det mål som användarna vill uppnå. Vägen till dessa mål bör vara så 
problemfri och enkel som möjligt. För att finna dessa mål bör en god användaranalys vara en 
grundläggande faktor för att finna vilka mål det är som användarna söker. Enligt Donnelly 
finns det två viktiga faktorer som en god användaranalys kan påvisa 19. Vad användarna vill 
kunna göra på webbplatsen och hur de skulle vilja göra detta. Har man detta klart för sig har 
man en god förutsättning för att uppnå en användarcentrerad design. Nielsen understryker 
detta:  

“Studies of user behaviour on the Web find a low tolerance for difficult designs or slow sites. 
People don’t want to wait. And they don’t want to learn how to use a home page. There’s no 
such thing as a training class or a manual for a Web site. People have to be able to grasp the 
functioning of the site immediately after scanning the home page — for a few seconds at 
most.” 20  

Däremot att konstatera att man har uppnått en användbar webbplats kan vara svårare. Som vi 
tidigare konstaterat är en produkt användbar om den kan användas till det tänkta syftet. Hur 
pass lätt man kan använda webbplatsen, är ur användarsynpunkt ett mått på om den är 
användbar eller inte.     

                                                

 

17  Nielsen, 2001 
18  Horton, Lynch, s. 14, 1999 
19  Donnelly, 2001 
20  InformationWeek Online, 2000 
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Eller som Donnelly uttrycker det:   

” A simple way to assess whether a companies website is usable or not is to try to interact 
with it the way it is expected to be used” 21   

Alltså om man verkligen förstår och kan använda de funktioner som finns på webbplatsen, 
och till vilken utsträckning man uppnår det mål man som användare har på webbplatsen. För 
att utveckla detta enkla påstående kan man säga att även om du har en innehållsstruktur, 
kategorier som stöds, hur effektiv sökmotorn är, hur gränssnittet är utformat, eller hur du har 
designat dina sidor är det fortfarande ingen indikation på om webbplatsen är användbar eller 
inte.   

Donnelly definierar följande om en webbplats som är användbar:  

”If a site is easy to use, a user will be able to achieve their goal quickly and efficiently. As a 
result, they will feel positive about the site and may bookmark it to return another time; they 
are also likely to recommend the site to others” 22  

Donnelly nämner här två viktiga faktorer som används för att mäta användbarhet. Det ena är 
att det ska gå snabbt och effektivt att uppnå sina mål, och det andra är att användarna 
återvänder till webbplatsen. I dagens utbud av webbplatser, och även inför framtidens 
kommande webbplatser, så är detta nyckelfaktorer som spelar stor roll för mätvärdet på om en 
webbplats är användbar eller inte. Om användarna åter besöker webbplatsen innebär detta 
förhoppningsvis att man har fått ett positivt intryck av webbplatsen, och även rekommenderar 
denna till andra. Den andra faktorn som mäter användbarhet är tiden det tar för en användare 
att nå sitt mål och hur pass effektivt man tar sig till målet. Detta innebär att tiden tar för en 
användare att utföra en uppgift, samt hur många uppgifter användaren måste utföra för att 
kunna ta sig till målet. Dessa är mätvärden som vanligen brukar användas för att mäta 
användbarhet, och förklarar i sig en del av den komplexitet som existerar inom begreppet 
användbar webbdesign.  

Användbar webbdesign grundar sig på användarna, deras förväntningar, deras mål och deras 
upplevelse av användandet av webbplatsen. Definitionen av användbarhet är ett vitt begrepp, 
och användbar webbdesign är ett, om möjligt, ännu vidare begrepp. I och med att Internet och 
den digitala tekniken konstant förändras, är det inte lätt att hålla fast vid en metod eller ett 
visst tankesätt. Man får dock aldrig glömma syftet med webbplatsen och syftet med 
verksamheten som ligger bakom. Användarna och deras mål ska däremot genomsyra designen 
av webbplatsen. Att tänka på användarna är dock lättare sagt än gjort, då variationen av 
användartyper är lika stor som antalet åsikter.  

För att kunna tillmötesgå användarna används olika designprinciper, användaranalyser och 
användartester. Jakob Nielsen har under många år forskat kring, och arbetat med användbar 
webbdesign. Han har tagit fram flertalet principer som ska upplysa om hur man kan uppnå en 
mer användbar webbdesign. Genom att använda Nielsens principer, tillsammans med andra 
teorier om användbar webbdesign, så kommer vi här att mer konkret gå in på hur en 
webbplats olika delar bör vara uppbyggda, och hur dessa delar sedan bör samspela med 
varandra, för att webbplatsen ska anses vara användbar för dess användare.   

                                                

 

21 Donnelly, s. 4, 2001 
22 Donnelly, s. 4, 2001 
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Vi kommer att ta upp de centrala delarna på en webbplats; Innehållet, användargränssnittet 
och den grafiska designen. Vi kommer att applicera de olika teorierna på dessa viktiga 
områden av en webbplats, för att skapa en bild av hur en webbplats bör vara utformad för att 
man ska kunna kalla den för användbar.  

2.3.1 Webbplatsens innehåll 

Enligt Nielsen är webbplatsens innehåll en faktor som är av stor betydelse för att uppnå en 
användbar webbdesign 23. Med det innehåll som man skriver påverkas inte enbart innehållet, 
utan även användarnas beteende, då det är själva texten och rubrikerna som i hög grad styr 
användarna. Användare tenderar att inte läsa längre texter på en bildskärm. Detta på grund av 
att det är svårare att läsa på en bildskärm, samt att den miljö webbplatsers existerar i ofta 
genererar en viss otålighet i och med den lätthet att förflytta sig som webben medför. 
Forskning kring detta tyder på att användarna istället oftast skummar igenom texter och läser 
nyckelord, rubriker och enstaka meningar som intresserar just användaren.   

Nielsen nämner tre huvudregler för informationsinnehållet på en webbplats:   

1. Var kort och koncis. Jämfört med om du skriver text som ska tryckas på papper, så 
ska texten kortas ned till hälften. Det handlar inte enbart om läshastighet, utan även 
om att uppleva en behaglig läsning och att spara tid genom att slippa använda 
rullisten för att ta del av all information. Annars kan även användaren tvingas till att 
välja något utan att få en möjlighet att se alla alternativ. 

2. Texten ska vara lätt att skumma. Undvik långa textavsnitt. Man bör använda korta 
stycken, underrubriker och punktlistor. Strukturera informationen med två eller tre 
rubriknivåer för att underlätta informationsurvalet. Lyft fram nyckelord genom att 
markera dem så att de skiljer sig från övrig text. 

3. Använd Hypertext. För att dela upp stora mängder information på flera sidor. 
Strukturera informationen så att alla webbsidor kan ses individuellt som olika 
ämnesområden. Målet är att man ska kunna välja och hämta hem de delar av en text 
som verkligen intresserar en.  

Enligt Nielsen finns det vissa läsbarhetsregler som bör följas för att underlätta läsningen och 
tolkningen av informationen på en webbplats:   

 

Använd färger som ger stor kontrast mellan text och bakgrund, undvik dock 
negativ text där bakgrunden är mörkare än texten. 

 

Undvik färger som kan medföra problem för färgblinda. 

 

Bakgrunden bör vara enfärgad eller ha mycket liten framtoning. 

 

Texten bör vara av läsbar storlek, även för de med nedsatt syn. 

 

Texten ska vara stilla, rörlig text med pulserande ljus försämrar lästid och kan 
uppfattas som irriterande. 

 

All text bör vara vänsterjusterad längs med en rak linje. 

 

Undvik att skriva med enbart versaler, då dessa tar längre tid att läsa.  

                                                

 

23  Nielsen, 2001 
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Enligt Molich är det viktigt att webbplatsen ”talar om” för användaren vad som sker, när 
användaren interagerar med webbplatsen 24. Som användare av en webbplats, så har man krav 
på webbplatsen. Tar det exempelvis för lång tid innan någonting händer, eller om webbplatsen 
inte gör det som användaren förväntar sig, uppstår ofta frustration, vilket kan påverka 
användaren negativt. För att informera användaren om vad som händer, är det viktigt att 
webbplatsen avger någon form av respons till användaren. Molich påpekar att för en 
användare är följande meddelanden från webbplatsen, viktiga:  

 
Vad används den information jag matar in till? 

 

Har webbplatsen gjort det jag bad om? 

 

Hur länge behöver jag vänta innan en uppgift är utförd av webbplatsen? 

 

Hur långt har jag kommit med den uppgift jag utför?  

Om webbplatsen kan meddela användaren denna typ av information är detta användbar 
information, vilket underlättar för användaren och dennes användning av webbplatsen.  

Språket på webbplatsen bör, enligt Nielsen, vara enkelt och tydligt 25. Besökarna ska direkt 
kunna se vad webbplatsen handlar om och vad den har att erbjuda. Som tumregel anses en idé 
per stycke vara en god målsättning. Helst ska ämnet och idén presenteras redan i första 
meningen. Metaforer och ordvitsar bör helst undvikas då dessa kan leda till missförstånd. 
Enligt Donnelly är målet att skapa en terminologi som använder ord som de tänkta 
användarna enkelt kan känna igen och förstå 26. Tanken är att man ska undvika att använda en 
professionell jargong eller termer som man inom en verksamhet förstår, eller som utvecklare 
förstår, men som inte har någon relevans för det användarna söker få fram, eller 
överhuvudtaget förstår innebörden av.    

2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt 

Vad är egentligen ett användargränssnitt? Enligt Göransson et al. så är ett användargränssnitt 
den vy som står mellan människa och system. Det är alltså den grafiska delen av systemet 
som är tillgängligt för människan, alltså den del av systemet som människan rent fysiskt ser 
och kan interagera med. Detta användargränssnitt förmedlar systemets funktion, samtidigt 
som den tar emot människans kommandon mot systemet 27.  

Om man mer konkret ska beskriva exakt vad ett användargränssnitt är på en webbplats så är 
det de knappar, menyer, länkar och andra attribut vi människor använder oss av för att komma 
åt webbplatsens funktionalitet. Det är alltså samspelet mellan dessa attribut och vi människor 
som gör att vi till exempel kan röra oss mellan webbplatsens olika webbsidor, och på det 
sättet skapa oss en uppfattning om webbplatsens helhet 28.   

Enligt Göransson et al. så är ett bra och lättanvänt användargränssnitt någonting som man som 
användare inte lägger märke till. Användargränssnittet finns där, och hjälper användaren på 
ett naturligt och intuitivt sätt, att interagera med webbplatsen. Detta medför att användaren 
kan lägga all sin koncentration på att utföra sina tänkta ärenden på webbplatsen. Men om man 

                                                

 

24  Molich, 2002 
25  Nielsen, 2001 
26  Donnelly, 2001 
27  Göransson, Sandbäck, 1999 
28  CID´97, 2000 
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som användare ”retar” upp sig på användargränssnittet och börjar ifrågasätta antingen 
webbplatsen eller sig själv, så har man inte ett bra användargränssnitt 29.    

En viktig del av användargränssnittet är den navigering som vi människor gör mellan en 
webbplats olika webbsidor. Enligt Nielsen så är Internet ett navigationssystem 30. Användarna 
nyttjar hypertextlänkar för att ta sig dit man önskar. Med den magnitud av information som 
existerar på Internet, och som konstant utvecklas, behövs det navigationsstöd vilket ska 
underlätta för användaren vid navigering. Nielsen menar att användaren direkt vid ankomsten 
till en webbplats ska få en överblick på vart man befinner sig och vad webbplatsen erbjuder i 
form av tjänster och information. Nielsen säger att man bör starta med att försöka visa en bild 
av hur informationsstrukturen är uppbyggd, för att sedan explicit kommunicera med 
användaren 31. Nielsen förklarar detta med principer som grundar sig på tre frågeställningar, 
som alltid ska kunna besvaras: 32  

1. Var är jag? 
För att kunna förstå webbplatsens struktur måste användarna veta var de befinner sig. Vet du 
inte vart du är kan du inte följa sambandet med den länk som tagit dig dit du är. Eller vart du 
för närvarande befinner dig i förhållande till webbplatsens struktur, och vart du befinner dig 
på webben. Oavsett vart man befinner sig bör man även alltid ha möjlighet att kunna ta sig till 
startsidan.   

2. Var har jag varit? 
Utan att använda cookies eller liknande spårningsmetoder är det svårt att finna svar på frågan 
vart jag har varit. Med hjälp av hypertextlänkarnas färger kan du se vilka länkar du redan har 
besökt. Här är det viktigt att inte frångå standardfärgerna så att användarna inte tappar känslan 
för vilka sidor de besökt. Man använder oftast bakåtknappen för att återgå till föregående sida, 
men med hjälp av ytterligare funktioner kan man använda bakåtknappar som är kopplade till 
webbplatsens struktur. Denna återgår därmed till att flytta sig till nästa eller föregående 
element i objektsföljd, eller inom webbplatsens struktur istället för det senast visade objektet.  

3. Vart kan jag gå? 
Denna fråga är direkt kopplad till de nämnda principerna gällande frågorna; Var är jag? och 
var har jag varit? Frågan vart kan jag gå besvaras av navigationsalternativen och övriga länkar 
som finns på webbplatsen. Har man förstått vad dessa principer innebär, gällande var jag är 
och var har jag varit, har man fått en något klarare bild av hur strukturen av webbplatsen är 
uppbyggd. Har man en uppfattning om detta är det enklare att kunna besvara frågan: Vart kan 
jag gå?  

Dessa principer är enligt Nielsen förutsättningar för att man ska kunna skapa ett användbart 
navigationssystem. Nielsen säger att webbplatsens struktur ska avgöras av de uppgifter som 
användaren antas utföra på webbplatsen. Donnelly säger att för att navigeringen ska vara 
användbar krävs det att informationsarkitekturen stämmer överens med användarens tänkta 
bild av vad som förväntas finnas i denna struktur 33.   

                                                

 

29  Göransson, Sandbäck, 1999 
30  Nielsen, 2001 
31  Nielsen, 1996 
32  Nielsen, 2001 
33  Donnelly, 2001 
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Efter denna beskrivning så står det klart att tonvikten på ett bra användargränssnitt på en 
webbplats bör vara av högsta prioritet. Det centrala för en webbplats är att på ett bra sätt 
förmedla webbplatsens syfte rent grafiskt och innehållsmässigt, och i detta resonemang så har 
principer ifrån Människa-Dator Interaktion, och då främst beståndsdelen användbarhet inom 
detta forskningsområde, en oerhört viktig roll 34.   

Om man drar paralleller till det vi tidigare sagt om Människa-Dator Interaktion, och då främst 
den kognitiva interaktionen, så är det oerhört viktigt att man tänker på detta vid skapandet av 
användargränssnittet på webbplatsen. Denna vy måste vara skapad på ett sådant sätt att det 
mänskliga psyket enkelt kan förstå sammanhanget mellan de olika sidorna, den terminologi 
man använder på de olika elementen på webbplatsen, principen bakom den centrala menyn 
som styr navigationen m.m. Om man som användare kommer till en sådan fas att den 
kognitiva belastningen blir för hög, att man till exempel inte hittar någon logisk koppling 
mellan de olika webbsidorna, att webbplatsen inte är konsekvent vad gäller den grafiska 
designen och/eller terminologin, eller att inlärningsnivån för webbplatsen anses ligga på för 
hög nivå, så har man som utvecklare misslyckats med att skapa ett bra användargränssnitt 35.  

För att rent konkret beskriva vad som kännetecknar ett bra användargränssnitt, så kan vi 
återknyta till det som vi ovan nämnt kännetecknar en användbar webbplats. Det handlar 
mycket om samma principer, och användargränssnittet framstår i slutändan som en 
konstellation av terminologi, navigering och grafisk design, som, om det är bra utformat, 
hjälper användaren under dennes visit på webbplatsen.  

2.3.3 Webbplatsens grafiska design 

För att användarna lättare ska kunna hitta och förstå en webbplats kan grafisk design 
användas för att skapa en förståelig och enhetlig bild för användarna. Enligt Molich kan den 
grafiska stilen skapa en bild som gör att användaren upplever webbplatsen på ett positivt sätt. 
Användaren kan känna igen sig om man använder en enhetlig grafisk design, och därmed 
underlättas inlärningen av webbplatsen och hur denna fungerar 36.  

Enligt Molich finns det ur ett användarperspektiv tre former av grafik:   

 

Nyttig grafik, som beskriver information 

 

Strukturerande grafik, som tydliggör skillnader mellan exempelvis information och 
innehåll 

 

Utsmyckande grafik, som tjänar ett estetiskt syfte, kan även innefatta logotyper, även 
om Nielsen föredrar att ha dessa som länk till startsidan.  

Molich betonar dock att text alltid bör laddas före grafik, speciellt om det finns knappar eller 
länkar. Görs detta kan den vane användaren snabbt ta sig vidare på webbplatsen. Enligt 
Nielsen ska man använda sig av så få bilder som möjligt, då dessa förlänger hämtningstiderna 
37. Alla omotiverade bilder måste bort, inte minst bilder i textform, undantaget logotyper och 
liknande. Nielsens betonar detta när han vänder på ordstävet ”en bild säger mer än tusen 
ord”, till ”en bild tar lika lång tid att ladda som tvåtusen ord” 38.  

                                                

 

34  Göransson, Sandbäck, 1999 
35  Göransson, Sandbäck, 1999 
36  Molich, 2002 
37  Nielsen, 2001 
38  Nielsen,  s. 135, 2001 



 

14

 
Nielsen säger att allt som visas på en webbplats drar uppmärksamheten till sig 39. Därför är 
det extra viktigt att undvika alla bilder som absolut inte måste vara där. Även att om man kan 
förmedla något med hjälp av bilder eller animeringar bör man tänka efter extra noga innan 
dessa används, det är bättre att vara utan om de inte tjänar en betydande roll för 
sammanhanget.     

Enligt Molich bör bildvalet vara: 40  

 
Relevant och logiskt, lätt att förstå dess sammanhang med innehållet 

 

Enhetliga i stil och storlek, olika storlekar och stilar kan ge ett förvirrat intryck och en 
osäkerhet kan infinna sig 

 

Lätta att känna igen, använd inga metaforer eller bilder som måste tolkas för att 
förstås, risken för missförstånd existerar alltid  

Givetvis kan man använda animeringar, bilder och färger för att locka uppmärksamheten dit, 
men det bör vara i ett logiskt samband och tjäna ett syfte som underlättar för användaren. 
Enligt Nielsen är det viktigt att man bibehåller en konsekvent stil för att användaren ska 
kunna känna igen sig, och uppleva att man har en viss kontroll över skeendet 41.   

2.4 Användarna 
Det mest centrala för en webbplats, är de användare som ska använda webbplatsen. En 
webbplats som inte har några användare, kan man jämföra med en verksamhet som inte har 
några kunder. Ur ett rent användbarhetsperspektiv så är det även användarna av en webbplats, 
som i slutändan bestämmer om webbplatsen är användbar eller inte.   

Det är dock omöjligt att skapa en exakt bild av en central webbplats alla användare. En 
användare är någonting som är unikt, och om man drar paralleller till det vi tidigare nämnt om 
Människa-Dator Interaktion och användbarhet, så är det många faktorer, från en specifik 
användares upplevelser som människa, som måste samspela med de principer som dessa två 
områden innefattar.  

Vi kommer i detta kapitel att skapa en generell bild av användaren av en webbplats, som 
bygger på forskning och statistik om användare på Internet.  

Vilka är egentligen dessa användare? Vad har de för mål med sin visit på Internet?   

Efter den kraftiga IT-framfarten i slutet av 1990-talet, både i hemmet, på arbetsplatsen och i 
skolorna, så hör Sverige till ett av de länder där tillgången till Internet är som störst. IT-
kommissionen har sammanställt en rapport som tar upp information om användningen av 
Internet i Sverige. Enligt denna rapport så hade drygt 3,6 miljoner användare, i åldrarna 16 – 
84 år, tillgång till Internet år 2000. Man har även fastställt att ca 1,2 miljoner användare 
dagligen använder sig av Internet 42.  

Enligt IT-kommissionens rapport så kan man lite grovt definiera spridningen av dem som 
använder sig av Internet, på följande sätt: 

                                                

 

39  Nielsen, 2001 
40  Molich, 2002 
41  Nielsen, 2001 
42  IT-kommissionen, 2002 
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”… spridningen av IT-användningen har skett snabbare bland yngre än äldre, snabbare 
bland män än bland kvinnor, snabbare bland tjänstemän än bland arbetare, snabbare inom 
tillväxtregionerna än i glesbygd.”  43  

Det är dock felaktigt att helt gå efter denna bild, men den fungerar som en bra mall över vart 
man kan se ”topparna” i samhället, bland dem som använder sig av Internet.   

Eriksson et al. bekräftar ovanstående citat med att framlägga att det främst är ålder, kön och 
utbildning som avgör vem som använder Internet mer än andra. De kompletterar dock denna 
bild med att säga att livsstil och livssituation är andra viktiga faktorer som spelar roll vid 
användningen av Internet 44.  

IT-kommissionens rapport har även sammanfattat vad det är som skapar intresse för de olika 
användarna på Internet. Alltså orsaken till varför man använder sig av Internet: 45  

 

Söka information 

 

Elektronisk post 

 

Nyhetstjänster 

 

Delta i diskussionsgrupp, chatt 

 

Banktjänster 

 

Kommunicera med offentlig sektor  

Detta är dock bara ett urval av de orsaker till varför människor använder sig av Internet, men 
en intressant aspekt är att de centrala webbplatserna finns med på denna lista, som IT-
kommissionen då anser vara de främsta orsakerna till varför folk använder sig av Internet.  

2.5 Sammanfattning av teori 
Vi har under denna teoretiska del av vår uppsats, försökt måla upp en logisk och relevant bild 
av det vi anser är intressant inom vårt aktuella ämnesområde. Användbarhet på en webbplats 
är ett komplext ämnesområde, som först och främst kräver att man har rätt förkunskap, för att 
inblicken i dess komplexa miljö ska komma till sin rätt. Inledningsvis är det denna förkunskap 
vi försökt sammanfatta och konkretisera, för att sedan gå in mer i detalj på användbarhet på en 
webbplats, där vi framställt diverse teorier om hur en webbplats ska vara utformad för att 
kunna nå ut till så många användare som möjligt. De delar vi fokuserat oss på inom denna, 
mer specifika del av teoriavsnittet, är de delar som vi anser är av relevans för hur vi 
människor upplever en webbplats som användbar eller inte.  

Avslutningsvis har vi fokuserat oss mer på de användarna som existerar på Internet. De är 
användarna som slutligen avgör en webbplats vara eller icke vara, samtidigt som det är 
användarna som bestämmer vad som är användbarhet, och vad som inte är användbarhet. 
Genom att måla upp en generell bild av vem dessa användare är, och vad de gillar att göra på 
Internet så har vi knutit ihop den säck, som vi inledningsvis öppnade i och med den teoretiska 
delens begynnelse.    

                                                

 

43  IT-kommissionen, s. 2, 2002 
44  Eriksson, Rosander, 2002 
45  IT-kommissionen, 2002 
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3. Metod  

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att redovisa den fallstudie vi valt att fokusera oss på, 
för att vi i slutändan ska kunna uppfylla syftet med denna uppsats. Vi kommer att ge en 
grundläggande beskrivning av begreppet fallstudie, samt en detaljerad plan av hur vi kommer 
att gå tillväga för att applicera detta tankesätt på vår tänka empiriska undersökning.   

Målet med denna plan är att på ett lättsamt och begripligt sätt försöka förklara exakt hur vi 
har tänkt att samla in data från empirin, samt hur vi sedan tänkt analysera denna data, för att 
vi i slutändan ska kunna ställa denna information mot det vi kommit fram till i den föregående 
teoridelen.   

3.1 Vad är en fallstudie? 
Yin har myntat en definition av en fallstudie, som många använder sig av. Han säger att man 
ska se en fallstudie som en empirisk undersökning av ett aktuellt fenomen, inom dess verkliga 
sammanhang. Speciellt då gränserna mellan det undersökta fenomenet, och dess verkliga 
sammanhang, inte är speciellt tydliga 46.   

Denna definition kan antas som en aning abstrakt, och det kan vara svårt att applicera detta 
tankesätt på den verklighet vi lever i. Yin är själv medveten om detta, och har därför beslutat 
att utveckla denna definition, för att man lättare ska kunna sätta in den i sitt rätta 
sammanhang.   

I den utvecklade definitionen av en fallstudie så säger Yin att en fallstudie är en 
forskningsstrategi som innefattar en genomgripande metod. Denna metod täcker i sin tur upp 
områden såsom:   

 

Logiken bakom designen av fallstudien 

 

Olika tekniker för datainsamling 

 

Olika angreppssätt vid analys av data  

Ovanstående resonemang ger oss två definitioner av begreppet fallstudie, som man kan säga 
ligger på två olika plan. Den första definitionen ger oss en bild av hur den logiska 
uppbyggnaden av begreppet fallstudie förefaller, enligt Yin. Medan Yin, i den andra 
definitionen, ger oss en mer praktiskt utformad definition, som är lättare att applicera på det 
tänka arbetet. Dessa två definitioner ger oss en bra helhetsbild av vad begreppet fallstudie 
innebär.  

Vi har valt att fokusera vår fallstudie på en företeelse på Internet, som under de senaste åren 
varit på stark frammarsch i vårt samhälle, nämligen Internetbanken. En Internetbank är, enligt 
oss, ett perfekt exempel på en webbplats som passar in under vår definition av en central 
webbplats i samhället. I inledningen av denna uppsats så anspelade vi på en banks viktiga roll 
i samhället. Att det är någonting som alla, på ett eller annat sätt, använder sig av, vilket 
medför att en webbplats för den nämnda organisationen, måste vara anpassad på ett sådant 
sätt att den passar alla möjliga användare.  

                                                

 

46 Yin, 2003  
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Vår fallstudie kommer att inrikta sig på användbarheten på de berörda Internetbankerna. Vi 
vill undersöka hur anpassade dessa webbplatser verkligen är, för dess olika användare. En 
webbplats av denna karaktär har, som vi nämnt tidigare, ingen specifik målgrupp, vilket 
medför att det är många faktorer som måste stämma, för att en Internetbank ska anses vara 
användbar.   

Det är av stor vikt för vår fallstudie att vi lyckas skapa en helhetsbild som både innefattar 
bankens, och dess olika användares, perspektiv av de berörda Internetbankerna.   

Hur vi ska gå tillväga för att skaffa oss denna bild, det kommer vi att förklara mer ingående i 
de kommande kapitlen av denna uppsats.  

3.2 Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning 
Enligt Gunnarsson så kan en undersökning vara kvantitativ och/eller kvalitativ 47. En 
kvantitativ undersökning syftar på att man försöka skapa sig en mer generell bild av det 
aktuella problemet. Man försöker förklara problemet ur ett förutbestämt perspektiv, alltså man 
vill bevisa att det är precis som man förutspådde att det skulle vara. En kvalitativ 
undersökning har en annorlunda utgångspunkt. Här är man från början inte medveten om 
exakt vad som är problemet, utan man vill under undersökningens gång försöka förstå vart 
problemet ligger, inom det aktuella ämnesområdet. Detta genom att ta del av människors 
tankar om det aktuella problemet.  

Trost kompletterar ovanstående resonemang med att säga att en kvantitativ undersökning 
handlar om att ta fram mätbara fakta, sådant som man enkelt kan applicera på en forskning 
och som med ett finare ord benämns som statistik. Han beskriver en kvalitativ undersökning 
som en djupare typ av undersökning, där man fokuserar sig på att, via människans beteende, 
få fram ett så innehållsrikt material som möjligt, som man sedan kan analysera 48.     

Tankesättet vid en uppsats kan vara utformat på ett antal olika sätt, så genom att anta ett 
kvantitativt och/eller kvalitativt perspektiv så applicerar man en metod på den tänkta 
undersökningen man avser att genomföra under den stundande uppsatsprocessen.  

Det som enligt Trost avgör om undersökningen ska vara kvantitativ och/eller kvalitativ är den 
forskningsfråga och det syfte man utgår ifrån. Om dessa på nått sätt anspelar på en kvantitativ 
ansats, så bör det kvantitativa angreppssättet vara utgångspunkten vid undersökningen. Men 
om forskningsfrågan och syftet mer handlar om att skapa sig en förståelse eller att hitta 
mönster, så bör man inrikta sig på en kvalitativ undersökning.   

Om man utgår ifrån ovanstående resonemang så kan man säga att vår undersökning främst 
kommer att baseras på den kvalitativa bilden av en undersökning, dock med små inslag av en 
kvantitativ undersökning.   

Med vår empiriska undersökning så avser vi att, genom användarnas bild av de berörda 
Internetbankerna, finna användbarhetsproblem. Det är dock omöjligt för oss att förstå just nu, 
var de olika användbarhetsproblemen ligger, eftersom att denna bild kommer att skapas i och 
med den empiriska undersökningen. Med hjälp av användarnas upplevelser på de berörda 

                                                

 

47  Gunnarsson, 2003 
48  Trost, 1997 
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Internetbankerna, så avser vi att hitta användbarhetsproblemen på respektive Internetbank, 
och vi har sedan som mål att ställa denna bild mot den information vi kommer att samla på 
oss från de olika bankerna, alltså deras perspektiv av användbarheten på deras Internetbank.  

Vi anser även att det finns viktiga aspekter vid att kunna mäta det resultat man kommer fram 
till. Undersökningen kommer därför att innehålla vissa element av den kvantitativa 
undersökningen, där vi tar fram information som vi sedan kan använda på ett mer statistiskt 
sätt.  

Men hur ska vi samla på oss denna information? Hur kan vi vara säkra att den insamlade 
informationen verkligen ger oss en ärlig bild av de olika användarnas åsikter, gällande 
användbarhetsproblemen på respektive Internetbank?  

Denna diskussion avser vi att reda ut i och med att vi nu kommer att förklara hur denna 
insamling av information ska utföras.  

3.3 Datainsamling 
Vi har ovan pratat om att samla på oss information från både de banker som är ägare av de 
berörda Internetbankerna, samt från de användare som använder sig av de olika 
Internetbankerna. För att vi ska kunna samla på oss denna information på bästa möjliga sätt, 
som även ger oss en ärlig och korrekt bild av det aktuella problemet, så har vi kommit fram 
till att vi ska intervjua personer på de berörda bankerna, personer som jobbar med 
användbarhetsfrågor på respektive Internetbank. På detta sätt så får vi en bra bild av hur de 
olika bankerna har tänkt vid skapandet av de olika Internetbankerna, samt vilken roll 
användarna har haft i det förfarandet.  

Just användarna är det centrala vid denna empiriska undersökning. Det är, som vi nämnt 
tidigare, deras upplevelser av de berörda Internetbankerna som är det som i slutändan 
bestämmer om en Internetbank är användbar eller inte. För att på bästa sätt kunna fånga upp 
dessa upplevelser, så kommer vi att anordna användningstest, där en utvald användargrupp, 
med så olika användare som möjligt, kommer att utföra diverse uppgifter på de berörda 
Internetbankerna. Detta moment kommer även att innehålla en avslutande intervju, där vi 
kommer att hålla en öppen dialog med respektive användare. Under denna intervju kommer vi 
verkligen att få ta del av den bild som användaren skapat sig av respektive Internetbank.  

Men hur kommer vi att gå tillväga för att genomföra dessa intervjuer och användningstest? 
Hur kommer användargruppen att se ut? Vilken storlek ska en användargrupp ha för att kunna 
generera ett acceptabelt antal användbarhetsproblem?  
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3.3.1 Användningstest  

En central del av vår undersökningsansats är de användningstest vi kommer att utföra, för att 
vi ska kunna samla in relevant information som stödjer den forskningsfråga och det syfte vi 
myntade i början av uppsatsen.   

Enligt Berndtsson et al. används ett användningstest för att avgöra hur pass väl en tänkt, eller 
existerande produkt, fungerar i sitt sammanhang 49. Genom att låta användare utföra 
realistiska uppgifter identifieras eventuella problem som kommer att uppstå när produkten 
(som i vårt fall är en webbplats) ska användas. Vårat syfte med användningstestet är att 
försöka finna de användbarhetsproblem som existerar på de berörda webbplatserna.   

Jakob Nielsen har, tillsammans med Rolf Molich, utformat en utvärderingsmetod som kallas 
för heuristisk utvärderingsmetod 50. I en heuristisk utvärdering låter man utvärderare, en efter 
en, undersöka en webbplats och jämföra dess överrensstämmelse mot utarbetade generella 
användbarhetsprinciper. Dessa principer kallas för heuristiker, därav namnet heuristisk 
utvärdering.   

Ovanstående resonemang kring den heuristiska utvärderingsmetoden, har medfört att vi valt 
att använda oss av en annan metod vid utförandet av våra användningstest. En av orsakerna 
till detta val är att vi anser att det är svårt för användarna att kunna relatera det problem som 
man finner, med de användbarhetsprinciper som Nielsen och Molich tagit fram. Man lägger 
även ett stort ansvar på de olika användarna, vilket vi anser kan påverka deras upplevelse av 
den webbplats de ska utvärdera.   

Enligt Berndtsson et al. är det dock bra att ha principer utav denna typ, när man utför en 
utvärdering av en webbplats, i syfte om att finna användbarhetsproblem 51. Vi kommer därför 
att använda dessa användbarhetsprinciper vid skapandet av våra intervjufrågor till 
användarna, som en slags kontrollista över att vi fått med det som anses relevant, för att man 
ska finna användbarhetsproblem. Vi kommer dock att använda oss av en reviderad upplaga av 
dessa användbarhetsprinciper, som Nielsen själv utarbetat.  

Vi kommer att använda oss av en strukturerad form av användningstest. Enligt Berndtsson et 
al. innebär denna metod att man skapar ett antal realistiska uppgifter, som användaren sedan 
ska lösa. Under användningstestets gång uppmanas sedan användaren att ”tänka högt”. 
Användarens upplevelse reflekteras genom att användaren beskriver vad han förväntar sig att 
webbplatsen ska göra, vad han är osäker på, hur han tolkar den information som visas, och så 
vidare. Fördelar med ett användningstest av denna typ, är att man på ett enkelt sätt får reda på 
hur användaren upplever webbplatsen, vilket bidrar till en kvalitativ ansats till 
datainsamlingen. En nackdel med användningstestet är att det kan känns onaturligt för en 
användare att tänka högt under den tid man utför testet. Enligt Preece så finns det även en risk 
att användarens beteende kan påverkas, i och med att testsessionen övervakas 52.    

                                                

 

49  Berndtsson, Ottersten, 2002 
50  Nielsen, 2003 
51  Berndtsson, Ottersten, 2002 
52  Preece, 1994 



 

20

 
Uppgifterna som användarna kommer att få utföra kommer att vara relaterade till de 
funktioner som mest frekvent används på webbplatsen, och vars ändamål är av stor betydelse 
för helheten av den tjänst som webbplatsen erbjuder.   

I ett strukturerat användningstest existerar det olika roller, som samtliga har betydelse för det 
resultat man vill uppnå. Rollerna är enligt Berndtsson et al. följande: 53  

 
Användare 

 
Handledare 

 

Observatör  

Användare: Användarens roll i användningstestet, är att utföra testet. Vi kommer att använda 
oss av fem stycken användare, som var för sig får utföra användningstestet. Orsaken till detta 
val av antal användare är att Nielsen säger att det räcker med fem stycken användare vid ett 
användningstest, och att dessa användare tillsammans kan finna ca 85 % av de befintliga 
användbarhetsproblemen på en specifik webbplats 54.   

Handledare: Handledarens roll i användningstestet, är att se till så att användaren känner sig 
tillfreds, samt att ställa frågor som klargör användarens bild av användningen.    

Observatör: Observatörens roll är att under testets gång anteckna vilka val användaren gör, 
samt vilka kommentarer som sägs. Observatören ska ha så liten påverkan som möjligt för att 
användaren ska känna sig bekväm under testets genomförande. Observatörens uppgift är alltså 
att strikt hålla sig i bakgrunden, och att även notera hur användaren reagerar med sina 
kommentarer, utrop och resonemang. Enligt Ottersten et al. är det två typer av problem 
observatören har till uppgift att notera:   

 

Felaktigheter – Gränssnittet är utformat så att användaren leds fel. Detta kan vara 
orsakat av flertalet användbarhetsproblem. 

 

Otydligheter – Användaren uttrycker missnöje eller har svårt att förstå funktioner eller 
begrepp.   

Enligt Berndtsson et al. spelar flera faktorer in på hur pass korrekta de data man insamlar 
under användningstestet blir 55. En av dessa faktorer är den miljö som testet utförs i. För att 
kunna få en så korrekt bild av användningen som möjligt bör själva användningstestet utföras 
i en så pass realistisk miljö som möjligt, helst i användarens vardagsmiljö. 
Användningsområdets faktiska miljö bör även testas i densamma för att kunna få så likvärdiga 
omständigheter som möjligt. Om det finns någon form av avvikelser från användarnas miljö, 
där användningen av produkten sker, kan detta påverka användarens beteende. Både 
distraherande moment, samt en form av osäkerhet kan infinna sig. Därmed skulle resultaten ej 
kunna vara giltiga, då både användarens, och produktens användningsområde, ej är de 
optimala i förhållande till dess faktiska användning.  

Genomförande av användningstest: I vårat användningstest kommer det att finnas en 
användare, en observatör och en handledare med, per testsession. Enligt Berndtsson et al. bör 
testet utföras av en användare åt gången, annars kan inflytande från andra personer påverka 
sinnesstämningen och koncentrationen hos användaren.  
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Handledaren kommer under testets gång att ställa frågor till användaren. Frågorna är av en 
karaktär som ska betona och fånga den tolkning som användaren har, av användandet av 
webbplatsen. Frågorna kan exempelvis handla om varför användaren gjort de val som gjordes 
för att genomföra uppgiften. Handledaren kan även ställa frågor om varför personen fastnat, 
och då fråga användaren om hur han/hon tänker nu, och vilka möjligheter som användaren nu 
tror finns tillgängliga. Handledaren kommer däremot aldrig att säga hur en användare ska 
göra för att lösa uppgiften, eller informera om vad användaren kan göra eller ska göra. Detta 
är viktigt för att få en korrekt uppfattning om hur användaren upplever användandet av 
webbplatsen.   

Observatören antecknar under användningstestets gång vilka val som användaren gör, samt 
vilka kommentarer som sägs under testets gång. För att underlätta observatörens roll, och för 
att underlätta datainsamlingen, kommer vi att spela in testet med videokamera för att få med 
de val som utförs, samt de kommentarer som sägs.   

Vi har valt att förlägga våra användningstest hemma hos de olika användarna. Detta eftersom 
att Berndtsson et al. förespråkar en passande miljö 56, och privatpersoner använder 
Internetbanken främst ifrån hemmet. Det är inte alls lika vanligt att man utför sina 
bankärenden på allmänna datorer, eller på arbetstid.   

3.3.2 Intervjuer 

Enligt Yin så är interjuver ett av de bästa sätten man kan samla in information på 57. Han 
nämner att styrkan hos en intervju är att den ofta leder till en konversation mellan den som 
intervjuar och den som blir intervjuad. Denna konversation kan vara mycket värd, ur ett 
datainsamlingsperspektiv sett, eftersom att den intervjuade verkligen får en chans att ”öppna 
upp” sig, vilket kan bidra till att svaren på frågorna blir rikare än vad de hade blivit med en 
annan datainsamlingsmetod.  

Trost nämner att det finns två viktiga aspekter man måste ta hänsyn till, när man ska utforma 
en intervju; standardisering och strukturering 58.   

Graden av standardisering avgör, enligt Trost, hur frågorna ska framställas vid intervjun. Har 
man en hög grad av standardisering så följer man ett specifikt mönster vid varje intervju, 
exempelvis så ställs frågorna på samma sätt och i samma ordning till dem som intervjuas. En 
kvantitativ undersökning bygger ofta på denna princip, där man alltså är ute efter att förmedla 
intervjun på ett likartat sätt till alla inblandade. En intervju som har en låg grad av 
standardisering är dock motsatsen till det vi ovan beskrivit. Här formas intervjun av den som 
man intervjuar, vilket kan bidra till att frågorna ställs i olika ordning, och att följdfrågor 
formas eftersom intervjun framskrider.        
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Graden av strukturering avgör, enligt Trost, friheten som de intervjuade ges, när de ska svara 
på frågorna 59. Har man en hög grad av strukturering i sin intervju så har de som intervjuas 
ingen större frihet i de svar de kan ge, utan de måste anpassa sina svar efter de svar som finns 
tillgängliga. En intervju som har en låg grad av strukturering (brukar då även benämnas som 
ostrukturerad) är då givetvis motsatsen till det vi ovan beskrivit. Då är det upp till den som 
intervjuas att svara fritt på de frågor som ges, man får alltså möjlighet att formulera sitt eget 
svar.  

Vi kommer att utföra två ganska olika intervjuer i vår empiri, där vi då dels kommer att 
intervjua de berörda bankerna, och dels de olika användarna, som ska medverka i vårt 
användningstest. 

 

Intervju med bankerna: Om vi applicerar ovanstående resonemang på den typ av intervju vi 
ska utföra med de olika bankerna, så kan man säga att den kommer att ha en hög grad av 
standardisering och en låg grad av strukturering. Vi kommer alltså att ställa samma frågor i 
samma ordning till de olika bankerna, och sen är det upp till dom att svara fritt på dessa 
frågor.  

Denna intervju kommer att utföras på ett ganska speciellt sätt. Vi kommer att intervjua våra 
kontaktpersoner på de olika bankerna, via e-post, eftersom att de alla jobbar i södra Sverige.   
Detta medför att den fördel hos intervjuformen, som vi inledningsvis talade om, till viss del 
kommer att försvinna. Dock är syftet med denna intervju att samla ihop material ifrån de olika 
bankerna, gällande deras syn på sin egen Internetbank. Vi vill förmedla deras egen bild av det 
hela. Trost benämner denna typ av intervju som en journalistisk intervju, där målet är att få 
fram material som belyser de olika bankernas ståndpunkt, och förmedla denna bild i vår 
uppsats.  

Intervju med användarna: Denna typ av intervju kommer att ha en låg grad av 
standardisering, och en både hög och låg grad av strukturering. Detta låter nog ganska 
konstigt, men det finns en bra orsak till att denna intervju kommer att utformas på detta sätt.  

De frågor vi kommer att ställa till de användare som utför användningstesten, kommer först 
att besvaras med ett antal fördefinierade svar, för att sedan utmynna i en dialog mellan den 
som intervjuas och vi som håller i intervjun. Man kan säga att vi först vill ha ett svar som är 
mätbart, så att vi på ett övergripande sätt kan konkretisera de användbarhetsproblem som 
finns på respektive Internetbank. Sedan vill vi att användaren ska utveckla detta svar på ett 
sådant sätt att vi får den rika bilden av användarens uppfattning av Internetbanken, som vi är 
ute efter. Detta detaljerade svar kommer att ge oss en mer specifik bild av de 
användbarhetsproblem som finns på de olika Internetbankerna.  

Beroende på vad respektive användare kommer att ge för detaljerade svar, så kommer detta att 
avspegla i vilken ordning och på vilket sätt frågorna kommer att framföras till respektive 
användare. Om vi exempelvis känner att en specifik användare berör en annan fråga i det 
detaljerade svar som denna ger på en fråga, så kommer vi sedan logiskt att leda intervjun in på 
den frågan.   

Våra intervjufrågor till de olika bankerna och användarna, har vi utformat på olika sätt, 
eftersom att angreppssätten, som vi ovan beskrivit, skiljer sig åt. 
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Intervjufrågor till bankerna: Som vi ovan nämnde så inriktar vi oss på att denna typ av 
intervju ska vara av journalistisk typ. Trost beskriver att denna intervjuform har en annan typ 
av utgångspunkt är en forskningsmässig intervju 60. I en journalistisk intervju så låter man, 
enligt Trost, data ”tala för sig själv”. Om man jämför detta med en forskningsmässig intervju, 
så blir datan man får fram där, intressant först när man betraktat den ur ett teoretisk 
perspektiv.   

Så de frågor vi format fram till de olika bankerna, har vi byggt upp på ett sådant sätt att de ska 
beskriva de olika bankernas bild av deras Internetbank. Vi har velat få fram allt ifrån den teori 
de jobbat utifrån när de skapat de olika Internetbankerna, till användarnas roll på dessa 
centrala webbplatser.  

Intervjufrågor till användarna: Det väsentliga för denna typ av intervju är att vi vill ta del 
av den upplevelse som användarna har fått ta del av, via deras interaktion med de olika 
Internetbankerna. Trost skriver att det är viktigt att man främst tänker i de banor där man vill 
ha svar på hur istället för varför, för att kunna få ta del av användarens sätt att tänka.  Trost 
framställer detta resonemang i följande fina ordalag:   

”Det väsentliga är att jag som intervjuvare försöker förstå den intervjuade, att jag sätter mig 
in i hans eller hennes sätt att tänka, den för den intervjuade gällande föreställningsvärlden.” 
61  

Som den som intervjuar så är man alltid intresserad av att ta del av den som intervjuas syn på 
det berörda problemet. Trost nämner dock att det är viktigt att man inte låter denna nyfikenhet 
gå över styr, och att man leds in på ”vägar” som inte är av relevans för det man undersöker. 
Man måste ständigt hålla sig inom den teoretiska ram man avgränsat sig till. 
De frågor vi utformat till de användare som ska utföra användningstesten, har vi först och 
främst baserat på de ovanstående principerna. Innehållet i frågorna har vi baserat på Nielsens 
10 användbarhetsprinciper 62, som fungerar som tumregler över vad man ska kontrollera på en 
webbplats, för att kunna finna användbarhetsproblem.   

Frågorna är uppbyggda på ett sådant sätt att vi både kommer att få en kvantitativ och 
kvalitativ grund att utgå ifrån. Målet med frågorna är att få fram användarnas åsikter om vad 
som var bra och vad som var dåligt på de undersökta Internetbankerna.  

Om man ska utvärdera intervjuformen som datainsamlingsmetod, så kan man säga att vi 
inledningsvis nämnde, kan ses som den största fördelen med denna. Med en intervju så har 
man möjligheten att samla på sig en stor mängd med information, som man fått fram i och 
med ett samspel mellan den om intervjuar och den som intervjuas.  

En nackdel med denna typ av datainsamlingsmetod är, enligt Davidson et al., att det kan vara 
ett tidskrävande angreppssätt 63. De nämner även att det kan vara en nackdel att man vid en 
intervju samlar på sig mycket information, eftersom att denna information sedan ska 
sammanställas och analyseras.  
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3.3.3 Pilotfall 

För att vi ska kunna optimera de uppgifter och frågor vi kommer att delge de olika 
användarna, i samband med användningstestet, så beslutade vi oss för att utföra ett så kallat 
pilotfall för dessa användningstest. Vi ansåg att det enbart behövdes ett pilotfall till 
användningstesten, med tanke på den karaktär intervjufrågorna till de olika bankerna hade.  

Enligt Yin så är ett pilotfall bra när man ska utvärdera den plan man arbetat fram för sina 
datainsamlingsmetoder 64. Han nämner även att pilotfall kan hjälpa en att se sina frågor ur ett 
annorlunda perspektiv, vilket kan leda till naturliga följdfrågor som kan vara av stor nytta när 
man väl beger sig ut i empirin.  

3.4 Validitet och reliabilitet  
Enligt Gunnarsson så är en viktig aspekt med datainsamlingsmetoder, att de verkligen mäter 
det som man vill mäta 65. Validitet och reliabilitet är därför två viktiga begrepp som man 
måste ta hänsyn till, när man utför datainsamlingen.   

Validitet: Validitet handlar om att man mäter det som är relevant i sammanhanget. 
Gunnarsson förenklar detta uttryck med att säga att validitet handlar om att använda rätt sak 
vid rätt tillfälle. Han ger även ett bra exempel, genom att säg att ett busskort kan man enbart 
använda när man ska åka buss. Försöker man använda detta busskort när man ska åka taxi, så 
fungerar det inte så bra.   

Vi anser att de datainsamlingsmetoder vi valt att använda oss av, är de mest relevant för vår 
typ av undersökning. Vår utgångspunkt var att vi på något sätt måste få fram information från 
både de banker som står som grund för de olika Internetbankerna, och de användare som 
använder dessa Internetbanker. Genom att intervjua våra kontaktpersoner på de olika 
bankerna, samt utföra användningstest och intervjuer med användare av dessa Internetbanker, 
så är vi säkra på att vi använder rätt datainsamlingsmetoder för att få fram den information 
som är relevant för oss.  

Reliabilitet: Reliabilitet handlar om tillförlitlighet. Alltså, är det jag mäter tillförlitligt? 
Gunnarsson förenklar även detta uttryck genom att säga att reliabilitet handlar om hur pass 
pålitlig mätningen är. Gunnarsson ger oss exempel på detta genom att dra paralleller till 
följande scenarion i vår vardag; Kan jag lita på en reparatör som lagar min bil?   

När det gäller intervjuerna med kontaktpersonerna på de olika bankerna, så är vi säkra på att 
de svar vi får är tillförlitliga. Visst kan svaren vara något förfinade och politiskt korrekta, men 
vi anser ändå att svaren är pålitliga till en sådan grad att de ger oss en ärlig bild.  

När det gäller användningstesten och de interjuver som vi utför med användarna, så anser vi 
även här att de resultat vi kommer att erhålla är tillförlitliga. Visst finns det risk att 
användarna kommer att påverkas av vår närvaro, på ett eller annat sätt. Men med tanke på 
användningstestets och intervjuernas uppbyggnad, så är vi ändå säkra på att de svar vi i 
slutändan får av de olika användarna, kommer att vara pålitligt.  
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Gunnarsson tar även upp två huvudregler för validitet och reliabilitet, som kan vara bra att ha 
i åtanke: 66  

 
Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet 

 
Hög validitet förutsätter alltid hög reliabilitet  

Detta binder på ett intressant sätt ihop de två begreppen validitet och reliabilitet, och det är 
något vi kommer att ha i baktanke när vi går vidare med uppsatsen.  

3.5 Tillvägagångssätt vid analysen 
Att analysera den data man samlat ihop under den empiriska undersökningen, står som ett av 
de viktigaste momenten under hela uppsatsen. Yin beskriver detta moment på följande sätt:  

”Data analysis consists of examining , categorizing, tabulating, testing, or otherwise 
recombining both quantitative and qualitative evidence to address the initial propositions of a 
study” 67  

Kortfattat kan man säga att analysen handlar om att bearbeta datan man samlat på sig under 
den empiriska undersökningen. Målet med denna bearbetning är att måla upp en bild av datan, 
som motsvarar det huvudsakliga syftet man haft med fallstudien.   

Vi kommer att använda oss av en metod som Yin förespråkar, som handlar om att man 
tillförlitar sig på den teoretiska grund man utgår ifrån. Med denna metod följer analysen det 
man fastställt i teorin, och med forskningsfrågan och syftet med uppsatsen. Man har alltså 
möjlighet att ”filtrera” bort sådant material som man fått fram i och med datainsamlingen, 
som inte håller sig inom de ramar man satt upp.  

3.6 Sammanfattning av metod 
Vi har under denna del av vår uppsats, gett en grundläggande beskrivning av den utformning 
vi tänkt använda oss av, vid utförandet av vår fallstudie. Vi har förklarat varför vi valt att 
använda oss av intervju och användningstest som datainsamlingsmetoder, och hur vi planerat 
att använda oss av dessa datainsamlingsmetoder under vår empiriska undersökning.   

Slutligen har vi beskrivit de två begreppen validitet och reliabilitet och applicerat dessa 
begrepp på de datainsamlingsmetoder vi använder oss av. Vi har även framställt en detaljerad 
plan på den metod vi kommer att använda oss av, när vi ska analysera det material vi kommer 
att få fram i vår empiriska undersökning,       
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4. Empiri  

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att presentera resultatet av vår empiriska 
undersökning. Vi kommer att börja med en presentation av de Internetbanker som står som 
grund för undersökningen, för att sedan gå vidare med en detaljerad beskrivning av det 
händelseförlopp som inträffade, när vi applicerade det vi arbetat fram i metod delen, på den 
verklighet vi befinner oss i.  

4.1 Internetbankerna 
Vi har gång på gång under denna uppsats nämnt att vi kommer att fokusera oss på olika 
Internetbanker, för att få svar på vår forskningsfråga, och för att vi ska kunna uppfylla vårt 
syfte med denna uppsats. Men vilka är egentligen dessa Internetbanker? Hur många 
användare har de som använder sig av deras tjänster? Vad har användarna haft för roll under 
utvecklingen av respektive Internetbank, och hur stor makt har egentligen dessa användare?  

Vi kommer till en början att ge en kortfattad beskrivning av den berörda Internetbanken, där 
vårt mål är att förmedla relevant bakgrundsinformation. Efter det kommer vi att redovisa en 
sammanställning av den intervju vi gjort med vår kontaktperson på banken, vilket leder till en 
presentation av bankens bild av dess egen Internetbank.    

De fullständiga intervjuerna med de olika kontaktpersonerna, hittar du i bilagan 68.  

4.1.1 Föreningssparbanken 

Föreningssparbankens Internetbank har funnits på Internet sedan december 1996. Det är den 
största Internetbanken i Sverige, om man ser till antalet användare, och man har för tillfället 
cirka 1 175 000 användare 69.   

Vi har intervjuat Peter Önnegren, som arbetar som kvalitetsansvarig på kundtjänst Internet. 
Han säger att man inte utgick ifrån någon specifik teori när man påbörjade utvecklingen av 
Internetbanken. Tanken med att kunderna skulle kunna nå banken via Internet, var något som 
låg ”rätt i tiden” och man ansåg att kunden skulle kunna nå banken på ett säkert och 
användarvänligt sätt via detta medium.   

Peter nämner att man först på senare år börjat rota i begreppet användarvänlighet, i och med 
att fler användare har anslutit sig till Internetbanken, och dessa har i sin tur haft större krav på 
tjänsten. För att kunna anpassa tjänsten för sina användare så använder man externa företag 
vid arbete med gränssnitt och anpassning av webbplatsen för funktionshindrade. För att 
upptäcka sådant som kan förbättras på webbplatsen så utför man kontinuerliga användartester, 
där användaren med olika erfarenheter med webbplatsen deltar.   

Enligt Peter så finns det två aspekter som är av betydelse, när det gäller synpunkter på 
webbplatsen ifrån dess användare. Dels är det givetvis en kostnadsfråga och dels är det vad 
användaren anmärker på. Han säger att detta är en svår fråga, eftersom att man vid en ändring 
av webbplatsen måste tänka på alla de olika användarna av webbplatsen. Men om en 
användare upptäcker någonting som är direkt felaktigt på webbplatsen, så kan denna persons 
åsikt bidra till en ändring.  
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4.1.2 Nordea 

Nordeas Internetbank har funnits på Internet sedan februari 1997. Det är den näst största 
Internetbanken i Sverige, med cirka 1 035 000 användare 70.  

Hos Nordea fick vi en kontaktperson vid namn Ulf Zethreus, som arbetar inom en avdelning 
kallad ”Web content management”. Ulf säger att de följer vedertagna konventioner för 
utformningen av webbplatsen. De eftersträvar bland annat att vara konsekventa i sin 
utformning, där användaren ska känna att han/hon har kontroll. Enligt Ulf eftersträvar Nordea 
att sätta användaren i centrum, dock så gäller det att finna en balans mellan funktioner och 
användare.   

Nordeas syn på användbarhet är enligt Ulf att vara konsekvent. Han säger att Nordea utgår 
från egna användartester samt både extern och intern expertis, varvid dom gör en filtrering av 
funktioner och information, där man begränsar antalet av dessa. Gällande användarens åsikter 
om webbplatsen betraktas kostnader och hur pass allvarligt problemet anses vara. Vad gäller 
synpunkter på funktionalitet eller design krävs en viss volym av feedback för att man ska 
kunna avgöra om det är ett problem eller ej. Så länge det gäller språk eller textfel så kan detta 
ändras omgående. 

4.1.3 Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 

SEB: s Internetbank har funnits på Internet sedan december 1996. Det är den tredje största 
Internetbanken i Sverige, med cirka 660 000 användare 71.   

Enligt konsultföretaget Cybercoms årliga undersökning av de Internetbanker som existerar i 
Sverige, så har SEB den mest heltäckande webbplatsen, om man ser till de tjänster 
användarna erbjuds på Internetbanken 72.   

Vi har intervjuat Sofia Backman, som ansvarar för design/användarvänlighet på SEB: s 
Internetbank. Hon säger att man utgått från ett antal principer när man utvecklat 
Internetbanken, där huvudpunkterna är att vara konsekvent gentemot användarna och att 
sortera informationen på ett sådant sätt att användarna enkelt kan se sammanhanget, och 
snabbt lära sig den miljö han/hon befinner sig i.   

Sofia är noga med att påpeka skillnaderna mellan användbarhet och användarvänlighet. 
Användbarhet är, enligt SEB, hur nyttig tjänsten är, alltså att tjänsten tillgodoser ett behov. 
Användarvänlighet är hur enkel tjänsten är att använda. Hon påpekar att en tjänst kan vara 
användbar, utan att vara användarvänlig, men att användbarhet alltid finns med i någon grad 
om man har en tjänst som är användarvänlig. Sofia tillägger att man på SEB: s Internetbank 
har en hög grad av användbarhet, i och med att det är en banktjänst man tillhandahåller.   

Sofia säger att SEB har ett visst produktutbud som man erbjuder användarna via Internet. För 
att anpassa detta utbud till Internet, så utgår man alltid ifrån användarna. Hon säger att 
utmaningen ligger i att anpassa detta utbud av tjänster till alla de olika användarna som är 
anslutna till Internetbanken. Hon påpekar att de ofta får synpunkter på Internetbanken, både 
ris och ros, och det finns inget specifikt antal användare som måste anmärka på ett, ur deras 
perspektiv, problem, för att detta ska kunna rättas till.   
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4.2 Användargruppen 

Valet av de användare som skulle medverka i våra användningstest var väldigt viktigt. 
Eftersom att det i slutändan är dessa valda användare som kommer att måla upp den totala 
användarbilden över de berörda Internetbankerna.   

Vi hade som mål att ta med så olika användare som möjligt, där faktorer som datorvana, 
internetvana och användande av Internetbank var av relevans. Vi ville även att dessa 
användare skulle representera olika generationer av användare, vilket medför viktiga 
skillnader.   

För att hitta de användare som skulle passa in på ovanstående kriterier, så använde vi oss av 
en egen variant av den s.k. snöbollsmetoden. Enligt Thomsson så innebär snöbollsmetoden att 
man frågar sig fram till de användare som anses vara av relevans för ens undersökning 73. 
Efter det att man utfört en intervju med en användare, så ber man denne användaren att ”peka 
ut” andra personer som kan vara lämpliga att intervjua, och sedan upprepar man samma 
procedur på de rekommenderade personerna. Så här fortsätter man sedan tills det att man fått 
fram det material man varit ute efter. Vi modifierade dock denna metod och frågade personer 
i vår närhet om vem de ansåg skulle passa till denna undersökning. Detta resulterade i sin tur i 
en lista med möjliga användare, som vi sedan bearbetade till följande användargrupp:   

Benämning Kön och ålder Kommentar 
Användare 1 

(A1) 
Man, 18 år 

Har aldrig använt en Internetbank, men användar dator, och 
framförallt Internet, dagligen. 

Användare 2 
(A2) 

Kvinna, 21 år 
Har aldrig använt en Internetbank, och använder dator 
sporadiskt, dock nästan enbart till att surfa på Internet. 

Användare 3 
(A3) 

Man, 33 år 
Har använt Föreningssparbankens Internetbank i nästan 2 år nu, 
och använder dator dagligen i och med sitt yrke. Använder 
Internet privat, någon gång i veckan. 

Användare 4 
(A4) 

Kvinna, 42 år 
Har använt SEB:s Internetbank i 4 år och använder dator och 
Internet dagligen, i och med det yrke hon har. 

Användare 5 
(A5) 

Man, 71 år 
Har använt Nordeas Internetbank i 4 år, och använder dator och 
Internet dagligen, som fritidssysselsättning.  

  

För att dessa användare skulle bli insatta i den uppgift de skulle ställas inför, så skapade vi ett 
dokument som alla fick ta del av, i god tid före deras användningstest 74.   

Vi skapade även ett internt schema, för att vi skulle kunna strukturera upp dessa 
användningstest 75. 

4.3 Resultat av pilotfall 
Pilotfallet genomfördes precis som det riktiga användningstestet var tänkt att genomföras. Vi 
var tre personer som deltog under testet; användaren, handledaren och observatören. Under 
testets gång upptäckte vi att flertalet av frågorna var otydliga för användaren, samt att vi som 
närvarade under testet hade en tendens till att ställa ledande frågor, vilket kan ha påverkat 
användarens beteende.  

                                                

 

73  Thomsson, 2002 
74  Se bilaga 3 
75  Se bilaga 4 
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Även detaljer såsom kommunikationen med användaren och vad observatören bör notera, 
blev förtydligat. Efter pilotfallet gick vi igenom de intervjufrågor som ställdes till användaren. 
Även här blev det tydligt vilka frågor som var otydliga, samt vilka frågor som kan ställas för 
att förtydliga användarens svar på frågorna.   

Pilotfallet resulterade i att vi fick ändra vissa detaljer i uppgifter och intervjufrågor. Vi 
klargjorde även hur vi skulle agera under testets förlopp, samt hur vi skulle ställa våra frågor 
för att undvika att påverka användaren. Pilotfallet gav även en fingervisning om hur pass lång 
tid ett test tar.   

4.4 Resultat av användningstest 
Vid användningstesten så använde vi oss av Föreningssparbankens och SEB: s demoversioner 
av deras Internetbank. Nordea har dock för tillfället ingen demoversion tillgänglig, vilket 
medförde att vi var tvungna att använda oss av ett privatägt konto.   

De demoversioner vi använt oss av är inte fullständiga. Enligt våra kontaktpersoner så har 
man satsat på demon som enbart innehåller de viktiga funktioner som människor ofta uträttar 
på en Internetbank. Detta har inte medfört några bekymmer för oss, eftersom att de funktioner 
som var av relevans för våra användningstest, finns med. Dock saknar demoversionerna 
felmeddelande, vilket vi fått ta i avseende när vi utfört användningstesten.   

Vi kommer här att redovisa det resultat vi fick fram när vi genomförde användningstesten. Vi 
har valt att presentera en generell bild av detta resultat i uppsatsen, eftersom att huvudsyftet 
med användningstesten är att användarna ska få skapa sig en bild över de olika 
Internetbankerna. Vi har dock valt att lägga det detaljerade materialet över dessa 
användningstest i bilagan, där man på en mer användarspecifik nivå kan se resultatet av 
användningstesten 76. Där finns även de uppgifter som användarna fått utföra, samt 
information om exakt vilken/vilka användare som misslyckades med en uppgift, samt 
eventuella problem som uppstod för de olika användarna, när de utförde uppgifterna.  

Resultat användningstest

0

1

2

3

4

5

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

F
S

B

N
or

de
a

S
E

B

Uppgif t 1 Uppgif t 2 Uppgif t 3 Uppgif t 4 Uppgif t 5 Uppgif t 6 Uppgif t 7 Uppgif t 8

A
n

ta
l a

n
vä

n
d

ar
e

Lyckades

Misslyckades

 

Diagram 1 – En översikt av de användningstest vi genomfört med användarna  

Uppgift 3: A2, A4 och A5 misslyckades med att utföra uppgiften.  

Uppgift 4: A5 misslyckades med att utföra uppgiften.  

Uppgift 8: A1 och A4 misslyckades med att utföra uppgiften. 

                                                

 

76  Se bilaga 5 
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Diagram 1 visar antalet användare som lyckades, samt antalet användare som misslyckades 
med att utföra uppgifterna i användningstestet. Resultatet visar att på vardera av de tre 
bankerna har minst en användare misslyckats med att utföra minst en av uppgifterna.  

4.5 Resultat av intervjuer med användarna 
Vi kommer här att redovisa det resultat vi fått fram i och med de intervjuer vi gjort med de 
olika användarna, efter det att de utfört användningstesten. Vi kommer först att beskriva vad 
varje användare tyckte om de olika Internetbankerna, för att sedan slutligen redovisa en mer 
greppbar bild över det ”betyg” som de olika Internetbankerna fått av användarna. En 
redovisning av de frågor som vi ställde till de olika användarna kan du hitta i bilagan 77.  

De negativa kommentarer som vi märkte hade en koppling till de problem som användarna 
råkade ut för, under användningstesten, har vi refererat till. Detta för att tydliggöra ursprunget 
av användarnas kommentarer.   

4.5.1 Användare 1  

Föreningssparbanken: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”Den var gode grynig, det kan jag säga direkt”  

Positivt Negativt 

 

Han tycker att det är lätt att förstå vad som 
ska göras på de olika webbsidorna, då 
informationen påvisar detta på ett bra sätt.  

 

Han tycker att man använt sig av bra färger 
på webbplatsen, vilket bidrar till att 
informationen framstår som tydligare. 

 

Han har svårt att se strukturen på 
webbplatsen, vad som ska finnas var.  

 

Han anser att den terminologi som används är 
dålig. Han har svårt att förstå de begrepp som 
används på webbplatsen, vilket ofta leder till 
tveksamheter vid användningen av menyn 78.   

  

Nordea: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En enkel och tydlig sida”  

Positivt Negativt 

 

Han gillar menyn, och tycker att denna 
binder ihop de olika webbsidorna på ett bra 
sätt.  

 

Han tycker att man skapat webbsidor som är 
enkla och tydliga. Det är få fält, och ofta 
väldigt klart vad som ska fyllas i var.  

 

Han anser att färgvalet på webbplatsen är 
mycket bra. 

 

Han tycker att vissa av termerna, som används 
i menyn och på de olika webbsidorna, är svåra 
att förstå 79.  

 

Han anser att hjälptexten är framställd på ett 
rörigt sätt, vilket bidrar till svårigheter vid 
läsandet av informationen 80.  

 

                                                

 

77  Se bilaga 6 
78  Se bilaga 5, uppgift 1, 4, 5 och 7 
79  Se bilaga 5, uppgift 4 och 5 
80  Se bilaga 5, uppgift 8 
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SEB: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En bra sida med en suverän meny”  

Positivt Negativt 

 
Han tycker att menyn är suverän, och att 
denna bidrar till att det är väldigt enkelt att 
navigera sig runt på webbplatsen.  

 
Han tycker att den hjälp som finns att tillgå 
är bra, samt att man lagt till en bra funktion i 
den ”snabbhjälp” som finns på varje 
webbsida.  

 

Han anser att färgvalet är bra. 

 
Han tycker att vissa av termerna, som används 
på de olika webbsidorna, är svåra att förstå 81.  

 
Han anser att det finns för mycket fält på vissa 
webbsidor, vilket bidrar till förvirring 82.  

 

4.5.2 Användare 2  

Föreningssparbanken: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”Jobbiga färger har man använt sig av, men annars är det bra”  

Positivt Negativt 

 

Hon anser att menyn är bra och att det 
framgår tydligt hur man ska använda den.  

 

Hon tycker att informationen är bra, samt att 
texten på webbsidorna är enkel att förstå, och 
tydligt att läsa.  

 

Hon anser att det är bra meddelanden som 
visar när man är klar med en uppgift. 

 

Hon anser att det ibland inte är självklart att se 
vart man ska gå i menyn för att hamna på det 
rätta stället 83.  

 

Hon anser att en ”hem” knapp saknas mycket, 
då det är svårt att se vart man startade  84.   

 

Hon tycker att färgerna på webbplatsen ger ett 
livlöst intryck, vilket bidrar till att 
webbplatsen känns ”enformig” att använda. 

  

Nordea: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En enkel och bra Internetbank”  

Positivt Negativt 

 

Hon anser att texten och informationen på 
hela webbplatsen, inklusive menyn, känns 
logisk.  

 

Hon anser att det mycket tydligt visades vad 
som händer när man gör något på 
webbsidorna.  

 

Hon tycker att färgerna ger ett gediget och 
trevligt intryck av webbplatsen. 

 

Hon tycker att information om kundtjänst är 
undangömd och svår att hitta 85.  

 

Hon anser att menyn kan vara knepig att lära 
sig att förstå fullt ut, innebärande att man 
nästan tvingas ”starta om” för att hitta rätt  86. 

 

                                                

 

81  Se bilaga 5, uppgift 4 och 5 
82  Se bilaga 5, uppgift 4 och 5 
83  Se bilaga 5, uppgift 3 
84  Se bilaga 5, uppgift 3 
85  Se bilaga 5, uppgift 8 
86  Se bilaga 5, uppgift 4 
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SEB: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En bra meny, men röriga sidor”  

Positivt Negativt 

 
Hon tycker att menyn är mycket lätt att 
förstå, och att använda. Hon anser att den är 
smart uppbyggd.  

 
Känner direkt att hon får en överblick över 
vilka möjligheter som finns på webbplatsen.  

 

I överlag så tycker hon att det är behagliga 
färger på webbplatsen. 

 
Hon anser att det ibland var tveksamt vilka 
fält som hörde till vad, och dess betydelse i 
sammanhanget 87.       

 

4.5.3 Användare 3  

Föreningssparbanken: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En stabil Internetbank som fungerar bra för mig”  

Positivt Negativt 

 

Han anser att det är tydligt gällande vad som 
ska fyllas i, i de olika fälten på webbsidorna.  

 

Han har svårt för utformningen av 
webbplatsen, främst valet av startsida.  

 

Han tycker att den terminologi som används i 
menyerna är svår, vilket bidrar till osäkerhet 
och frustration vid användandet av menyn 88.  

 

Han anser att färgerna är trista, och att han 
ibland stör sig på detta. 

  

Nordea: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En mycket bra Internetbank, men man har en jobbig meny”  

Positivt Negativt 

 

Han anser att webbsidorna är bra utformade 
och att de har en struktur som är logisk, och 
lätt att följa.  

 

Han tycker att man har använt ett bra språk 
på webbplatsen, och termerna är också 
relativt lätta att förstå.  

 

Han anser att man verkligen har lyckats, när 
det gäller färgvalet på webbplatsen.  

 

Han tycker att menyn är konstigt uppbyggd, 
och han vet inte riktigt hur man ska använda 
sig av den. Detta bidrar till viss förvirring vid 
navigeringen 89.  

 

Han tycker att det är svårt att få en bra 
överblick av den hjälp som finns 90. 

   

                                                

 

87  Se bilaga 5, uppgift 4, 5 och 7 
88  Se bilaga 5, uppgift 3 
89  Se bilaga 5, uppgift 4 
90  Se bilaga 5, uppgift 8 
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SEB: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En bra, men ful, Internetbank”  

Positivt Negativt 

 
Han anser att menyn är mycket bra, och att 
man använt bra termer på denna.  

 
Han hyllar de hjälpfunktioner man har på den 
webbsida man är på, vilket bidrar till att man 
slipper släppa uppmärksamheten ifrån 
webbsidan. 

 
Han tycker att man har utformat de olika 
webbsidorna på ett halvdant sätt, med alldeles 
för mycket fält som ska fyllas i. Detta bidrar 
enbart till förvirring 91.  

 
Han tycker att vissa av termerna, som används 
på de olika webbsidorna, är svåra att förstå 92.  

 

Han tycker att man verkligen borde fräscha 
upp webbplatsen, eftersom att den känns ful. 

 

4.5.4 Användare 4  

Föreningssparbanken: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”Usch vilken hemsk meny”  

Positivt Negativt 

 

Hon tycker att informationen genomgående 
är bra, och lätt att läsa på alla webbsidor.  

 

Hon anser att det framgår tydligt när man är 
klar med olika moment i form av text och 
meddelanden. 

 

Hon anser att menyn gör henne förvirrad, hon 
har svårt att få insyn i vad som finns var 93.  

 

Hon tycker att det är svårt att hitta startsidan 
Känns inte som en naturlig startsida, samt att 
det inte framgår vad som är en startsida 94.  

 

Hon tycker att det är tråkiga färger, vilket ger 
webbplatsen ett trist intryck. 

  

Nordea: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En enkel Internetbank som jag kände att jag hade kontroll över”  

Positivt Negativt 

 

Hon anser att sättet att ta sig till olika 
webbsidor, känns enkelt och logiskt.  

 

Hon anser att det är mycket enkelt att förstå 
vad, och hur, man ska göra på webbsidorna. 
Tydligt och enkelt presenteras informationen 
för detta.  

 

Hon anser att färgvalet på webbplatsen är 
mycket bra, vilket ger ett trevligt intryck. 

 

Hon tycker att vissa termer på webbsidorna, är 
svåra att tolka 95.  

 

Hon tycker att ”hem” knappen ligger aningen 
avskiljt, och svårupptäckt i den mörka färgen 
96.  

 

                                                

 

91  Se bilaga 5, uppgift 5 och 7 
92  Se bilaga 5, uppgift 4 
93  Se bilaga 5, uppgift 1, 4 och 5 
94  Se bilaga 5, uppgift 3 och 6 
95  Se bilaga 5, uppgift 8 
96  Se bilaga 5, uppgift 3 
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SEB: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En mycket bra Internetbank”  

Positivt Negativt 

 
Hon tycker att det är väldigt enkelt att förstå 
vart man ska ta sig i menyn, samt vad de 
olika menyalternativen innebär. Hon anser att 
det känns logiskt och lätthanterligt att 
använda menyn.  

 

Hon anser att det är tydligt vad som ska 
göras, och var det ska göras på de olika 
sidorna.  

 

Hon anser att färgvalet är mycket bra. 

 
Användaren tycker att det nästan känns som 
att det finns för många alternativ i menyn, 
vilket gör att man gärna tar tid på sig.  

 
Hon stör sig på att ”hem” knappen är 
malplacerad, och anser att den borde 
omplaceras 97. 

 

4.5.5 Användare 5  

Föreningssparbanken: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En svår och ologisk Internetbank”  

Positivt Negativt 

 

Han anser att färgvalet på webbplatsen är 
bra, med starka kontraster. 

 

Han tycker att webbplatsen har en ologisk 
struktur, samt att startsidan är onödig 98.  

 

Han tycker att menyn är svår att använda, och 
att denna många gånger gör honom förvirrad. 
Detta bidrar till att användaren ifrågasätter sin 
egna kunskap, samt att navigeringen mellan 
de olika webbsidorna påverkas negativt 99.  

 

Han tycker att vissa av de termer, som 
används i menyn och på de olika 
webbsidorna, är svåra att förstå 100. 

  

Nordea: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En bra Internetbank som passar mig”  

Positivt Negativt 

 

Han anser att menyn är bra, och enkel att 
använda.  

 

Han tycker att de olika webbsidorna är enkla 
att betrakta, och att det är relativt få fält som 
behöver fyllas i.  

 

Han tycker att vissa av de termer, som 
används i menyn och på de olika 
webbsidorna, är svåra att förstå 101.  

 

Han anser att hjälpinformationen är svår att 
överblicka 102.  

 

Han ifrågasätter färgvalet. 

                                                

 

97  Se bilaga 5, uppgift 3 
98  Se bilaga 5, uppgift 4 och 5 
99  Se bilaga 5, uppgift 3, 4 och 5 
100  Se bilaga 5, uppgift 1, 3 och 4 
101  Se bilaga 5, uppgift 4 
102  Se bilaga 5, uppgift 8 
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SEB: Användarens spontana kommentar angående webbplatsen:  

”En helt okej Internetbank”  

Positivt Negativt 

 
Han tycker att man har bra hjälpfunktioner på 
webbplatsen. 

 
Han anser att man har alldeles för mycket fält 
på de olika webbsidorna och han har mycket 
svårt för att se något direkt samband mellan 
dessa 103.  

 
Han ifrågasätter färgvalet, eftersom att den 
mångfald av färg som används på 
webbplatsen ibland gör det svårt att fokusera 
blicken, vilket bidrar till tveksamhet. 

  

Ovanstående kommentarer ifrån användarna motsvarar den bild de har skaffat sig över de 
berörda Internetbankerna. Dessa svar har vi fått fram i och med den intervju vi haft med 
användarna, efter det att de utfört ett användningstest. Vi nämnde dock tidigare i uppsatsen att 
vi även ville få fram mätbara svar ifrån användarna, så att vi skulle kunna skapa en mer 
övergripbar bild av vad användarna tycker om de olika Internetbankerna. Detta resultat 
utmynnade i följande diagram:  

Resultat av intervjuer med användarna
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Diagram 2 – Användarnas gemensamma omdöme av de olika Internetbankerna  

Diagram 2 visar det genomsnittliga omdömet varje Internetbank fick från användarna. 
Omdömet är av en femgradig skala, vilken förklaras i detalj i bilagan där man även kan se 
resultatet i sin helhet. Där kan man se mer i detalj vad de olika användarna har gett för 
omdöme till Internetbankerna 104.     

                                                

 

103  Se bilaga 5, uppgift 4, 5 och 7 
104  Se bilaga 7 
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4.6 Sammanfattning av empiri 

Vi har under denna del av uppsatsen redovisat det resultat vi samlat på oss under vår 
empiriska undersökning. Vi har haft ett gigantiskt material att bearbeta, vilket står sig ganska 
logiskt med tanke på hur omfattande vår empiriska undersökning var. Samtidigt som detta 
massiva material har orsakat mycket huvudbry, så har det verkligen fångat den bild vi i början 
var ute efter. Vi har fått de ”politiskt korrekta” svaren som vi förväntade oss ifrån de olika 
bankerna, samtidigt som vi fått de väntade, och oväntade, svar som vi hade förväntat oss att få 
ifrån de olika användarna.   

Vi har under denna del försökt att beskriva detta material på ett rättfärdigt och så enkelt sätt 
som möjligt, vilket givetvis är lättare sagt än gjort. Vi har utgått ifrån de svar vi fått ifrån de 
olika bankerna, vilket medfört att vi byggt upp den bild av användbarhet och användarnas roll 
som existerar hos de olika bankerna. Den logiska fortsättningen på detta var att ”svara” med 
användarnas bild av det hela. Här valde vi att redovisa det som vi ansåg vara mest relevant i 
uppsatsen, nämligen användarnas egna kommentarer gällande de olika Internetbankerna, för 
att sedan förlägga det som man kan betrakta som bakgrundsinformation i bilagan.                                
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5. Analys  

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att analysera det resultat vi fått fram i och med vår 
empiriska undersökning. Vi kommer att ställa detta resultat mot den teori som vi utgår ifrån, 
där vårt mål är att vi under denna del av uppsatsen ska besvara den forskningsfråga vi utgått 
ifrån, samt uppfylla det syfte som står som grund för uppsatsen.   

5.1 Analys av det empiriska resultatet  
Under de användningstest och de intervjuer vi gjort med användarna så har det framkommit 
vad användarna tycker är bra med de olika webbplatserna, samt de problem som uppstått, som 
på ett eller annat sätt gjorde det svårt för användarna att använda de olika webbplatserna. 
Utifrån det resultat som utvisades i empirin finns det en tydlig koppling mellan användarnas 
upplevelser och den teori vi tidigare redovisat i uppsatsen. Teorin pekar på vad som är 
användbar webbdesign, och det är med utgångspunkt från detta vi kommer att analysera 
sambandet mellan empiri och teori, för att påvisa de olika användarnas perspektiv av 
användbarheten på de berörda Internetbankerna.  

För att framställa denna analys på bästa möjliga sätt, så kommer vi att kategorisera upp det 
resultat vi fått fram i empirin, under de centrala delar av en webbplats som vi beskrivit i 
teorin, nämligen webbplatsens innehåll, användargränssnitt och grafiska design. Vi anser att 
det är lättare att få grepp på resultatet på detta sätt, samtidigt som det är lättare att applicera 
den teori som vi utgår ifrån, med detta sätt.  

Under respektive del kommer vi sedan att analysera det kvalitativa resultat vi fått fram, för att 
tydliggöra de användbarhetsproblem som existerar på de olika webbplatserna. Vi kommer 
även att använda oss av det kvantitativa resultat vi fått fram, för att tydliggöra de samband 
som existerar mellan användarnas omdömen.   

Vi vill dock tydliggöra att det resultat vi påvisar under analysen kommer att begränsas till de 
delar inom empirin som vi anser kan konkretiseras på ett sådant sätt att det passar in på de 
berörda delarna av en webbplats. Vissa av intervjufrågorna vi ställde till användarna låg på en 
sådan nivå att det kvalitativa svaret sträckte sig ut på flera av de andra frågorna, frågor som då 
ligger på en lägre nivå, och som är enklare att applicera på analysen.   

5.1.1 Webbplatsens innehåll  

I teorin påpekar Nielsen att det är viktigt att man utformar informationen på en webbplats, på 
ett sådant sätt att den blir enkel att läsa på bildskärmen 105. Om man bortser från detta 
tankesätt, tar det längre tid för användaren att få en bild av vad webbplatsen innehåller, vilket 
i sin tur innebär att den kognitiva belastningen blir mer påtryckande.   

För att användaren ska hitta information som är viktig för användarens besök på webbplatsen, 
så krävs det att informationen är strukturerad på ett sådant sätt att användaren anser att den är 
relevant, och att informationen tillgodoser användarens behov. Vi har förlagt skärmdumpar i 
vår bilaga, som ger ett exempel på de berörda Internetbankernas innehållsstruktur106. 

                                                

 

105  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 10 
106  Se bilaga 8 
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Vad anser du om informationens betydelse, i 

samband med det du vill kunna utföra på 
webbplatsen?
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Diagram 3 – Det generella omdömet om innehållets relevans på Internetbankerna  

Diagram 3 visar det generella omdömet om användarnas uppfattning gällande relevansen av 
den information som tillhandahålls på Internetbankerna. Resultatet påvisar att det, enligt 
användarna, existerar en mindre skillnad mellan Internetbankerna.  

Föreningssparbanken: 

FSB

0
1
2
3
4
5

A1 A2 A3 A4 A5

 

Diagram 3:1 – De individuella omdömena  

Användare 1, 2, och 4 ansåg att informationen på webbsidorna var relevant i sammanhanget. 
Användare 2 ansåg dessutom att informationen var väldigt bra utformad, och att 
informationen upplevdes som väldigt logisk i dess sammanhang. Dessa omdömen kan man 
koppla till det Nielsen beskriver i teorin, om att informationen måste formas på ett sådant sätt 
att den kompletterar användarens besök på webbplatsen, istället för motsatsen 107.  

Användare 3 ansåg däremot att informationen ibland var onödig, i specifika sammanhang. 
Användare 5 ansåg, i motsats till övriga användare, att det fanns irrelevant information som 
drog bort uppmärksamheten från det som var relevant, vilket gjorde att det blev svårare för 
användaren att koncentrera sig på det som var intressant. Enligt Horton et al. ska man inte 
placera onödiga hinder i användarens väg, vilka gör det svårare för användaren att uppnå sina 
mål 108. Detta står i direkt kontrast till användarens upplevelse, som på grund av 
informationen hade svårt att koncentrera sig på webbplatsen.     

                                                

 

107  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 10 
108  Se teori, 2.3 Användbarhet på en webbplats, s. 8 
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Nordea: 
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Diagram 3:2 – De individuella omdömena  

Användare 1, 2, 3 och 4 ansåg att informationen var logisk och upplysande för det som 
användarna ville kunna utföra på webbplatsen. Användare 4 var extra positiv, och ansåg att 
informationen på webbsidorna var väldigt enkel och informativ, vilket gjorde att det gick 
snabbt att förstå dess innehåll. Användarnas omdömen har samhörighet med Nielsens åsikter 
om att informationen ska presenteras på ett enkelt och tydligt sätt 109.   

Användare 5 ansåg att informationen ibland framstod som rörig, vilket bidrog till att det var 
svårt att greppa innehållet på vissa webbsidor. Enligt Nielsen är det viktigt att man är koncis 
med det innehåll man presenterar på en webbplats. Detta innebär att man ska presentera 
information kortfattat, så att användaren kan förstå dess sammanhang. Detta motstrider 
användarens upplevelse, vilket bidrar till användarens omdöme om informationens relevans.   
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Diagram 3:3 – De individuella omdömena  

Användare 1 och 4 ansåg att informationen som tillhandahölls i menyn var väldigt relevant 
för vad det användarna ville utföra på webbplatsen, vilket gjorde att användarna snabbt kunde 
hitta och ta sig till det som var relevant för dem. Nielsen påpekar i teorin att det är 
informationen som styr användarna, under deras besök på webbplatsen, så att upplevelsen av 
användandet underlättas. Detta har klar samhörighet med användarnas omdömen.   

Användare 2, 3 och 5 ansåg att det var relevant information i menyn, men att det på 
webbsidorna fanns för mycket fält, samt att relationen mellan dessa fält inte direkt framgick 
av den tillhörande informationen. Detta kan vi återigen koppla till det Horton et al. 
förespråkar i teorin, om att man inte ska försvåra användarnas väg mot målet med deras besök 
på webbplatsen 110. Detta kan man komplettera med Nielsen åsikter om att informationen 
måste presenteras på ett enkelt sätt, så att dess sammanhang klart framgår.  

                                                

 

109  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
110  Se teori, 2.3 Användbarhet på en webbplats, s. 8 
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En annan viktig del av webbplatsens innehåll, är sättet som informationen presenteras på. I 
teorin påpekar Nielsen att informationen bör presenteras på ett tydligt sätt, så att användarna 
lätt kan förstå och tolka informationen som presenteras på webbplatsen 111. Molich påpekar 
även betydelsen av att webbplatsen ger användarna information om de händelser som sker på 
webbplatsen, så att användarna får en klar bild av händelseförloppet på webbplatsen 112.   

Hur presenterades den information som visades på 
webbplatsen ?
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Diagram 4 – Det generella omdömet om informationens tydlighet på Internetbankerna  

Diagram 4 visar det generella omdömet om hur pass tydligt informationen presenterades på de 
berörda Internetbankerna. Resultatet som redovisas påvisar stora skillnader mellan de olika 
Internetbankerna, samt en viss skillnad om man jämför med diagram 3.   

Föreningssparbanken: 

FSB
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Diagram 4:1 – De individuella omdömena  

Användare 2 ansåg att informationen presenterades på ett bra sätt. Användaren ansåg att det 
tydligt framgick vad som skulle göras på webbsidorna, och att responsen från webbplatsen var 
bra. Detta stämmer väl överens med det Molich förespråkar, om att webbplatsen ska hålla en 
tydlig dialog med användarna, om vad som sker.  

Användare 1, 3, 4 och 5 ansåg att informationen presenterades på ett otydligt sätt i menyn, 
vilket bidrog till att den underliggande innehållsstrukturen inte framgick lika tydligt för 
användarna. Än en gång kan man koppla detta till det Horton et al. påvisar i teorin, där man 
säger att det är viktigt att bemöta användarnas förväntningar på den informationen som 
presenteras 113.   

                                                

 

111  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 10 
112  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
113  Se teori, 2.3 Användbarhet på en webbplats, s. 8 
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Nordea: 
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Diagram 4:2 – De individuella omdömena  

Användare 2, 3, 4 och 5 ansåg att Nordea har lyckats bra med att bibehålla en enkel och 
konsekvent struktur för att visa informationen på Internetbankens webbsidor. Detta kan man 
direkt koppla till det Molich påpekar i teorin, om vad som skapar en enhetlig bild för 
användarna 114.  

Användare 1 ansåg dock att informationen inte alltid var framställd på ett sådant sätt att den 
var lätt att bearbeta, vilket bidrog till hans omdöme. Enligt Nielsen ska en text vara lätt att 
skumma igenom 115. Med andra ord ska det gå snabbt för användarna att skapa sig en 
uppfattning om informationens innehåll, vilket står i direkt kontrast mot användarens 
upplevelse.  

SEB: 
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Diagram 4:3 – De individuella omdömena  

Användare 1, 2 och 4 var positivt inställda till det sätt informationen presenterades på, främst 
tack var den informationsöverblick som menyn tillhandahöll. Nielsen nämner i teorin tre 
huvudregler för informationsinnehållet på en webbplats 116. En av dessa regler handlar om att 
man som användare ska kunna hämta den information som anses vara relevant för dem. Detta 
kan man direkt koppla till användarnas omdömen.   

Användare 3 ansåg att informationen vid enstaka tillfällen presenterades på ett oöverblickbart 
sätt. Detta står i direkt kontrast med det Nielsen konstaterar, när han i teorin säger att 
informationen bör vara lätt att skumma. Användare 5 ansåg att informationen presenterades 
på ett sådant sätt att användaren var tvungen att anstränga sig för att bearbeta informationen. 
Användarens omdöme har en direkt koppling till kontrasten mellan färgerna på webbplatsen, 
vilket ibland påverkade användaren negativt. Nielsen påpekar i teorin att man måste hålla en 
sådan nivå på färgvalet, att detta i slutändan inte stör användarens upplevelse på webbplatsen 
117. Användarens upplevelse har dock påverkats negativt, av de färger som används.  

                                                

 

114  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 13 
115  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 10 
116  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s.10 
117  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s.10 
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Det språk och den terminologi man använder sig av på en webbplats, är även det ett viktigt 
kapitel inom webbplatsens innehåll. För att man ska kunna bemöta användarna på ett korrekt 
sätt så är det enligt Nielsen viktigt att man skapar ett språk som ligger på en sådan nivå att 
samtliga användare kan förstå det 118.  

Vad anser du om det språk och den terminologin 
som används på webbplatsen?
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Diagram 5 – Det generella omdömet om Internetbankernas språk och terminologi  

Diagram 5 påvisar det generella omdömet som de olika användarna har gett det språk och den 
terminologi som används på de berörda Internetbankerna.   

Föreningssparbanken: 
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Diagram 5:1 – De individuella omdömena  

Användare 2 ansåg att språket var logiskt, och att det var lätt att greppa dess innebörd. Då 
användare 2 har kunnat förstå termernas innebörd kan man säga att detta överensstämmer med 
de principer Donnelly förespråkar i teorin, om att man ska skapa ett språk som användarna 
ska kunna relatera sig till 119.  

Användare 1, 3, 4, och 5 var samtliga negativt inställda till språkvalet, där man främst ansåg 
att termerna var svårbegripliga i menyn. Enligt Nielsen bör språket vara enkelt och tydligt, 
vilket därmed konstaterar att användarnas omdömen motstrider denna princip 120. Donnelly 
kompletterar denna bild med att säga att språket och terminologin ska vara lätt att greppa och 
förstå innebörden av. Detta strider alltså även mot de principer som Donnelly förespråkar 121.    

                                                

 

118  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
119  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
120  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
121  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
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Nordea: 
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Diagram 5:2 – De individuella omdömena  

Användare 1, 2, och 3 hade en positiv inställning till språkvalet på webbplatsen. Användarna 
ansåg främst att termerna i menyn var logiska, och att detta i sin tur effektiviserade 
användarnas besök på webbplatsen. Användarnas omdömen bemöter Donnellys principer för  
hur man ska forma terminologin på en webbplats 122.  

Användare 4 och 5 hade däremot mindre problem med terminologin på webbsidorna, vilket i 
sin tur påverkade deras omdömen. Då Donnelly förespråkar att språk och terminologi ska vara 
lätt att förstå, och greppa innebörden av, motstrider dessa principer användarnas omdömen.  
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Diagram 5:3 – De individuella omdömena  

Användare 2, 3 och 4 ansåg främst att terminologin i menyn var enkel att förstå, och hyllade 
detta med positiva kommentarer. Detta kan man än en gång koppla till det som Donnelly 
förespråkar i teorin, där hon nämner att man ska hålla sig till en sådan terminologi som alla 
kan förstå.  

Användare 1 och 5 hade problem med den terminologin vid fälten på vissa webbsidor, vilket 
framgick av deras omdömen. Detta strider mot Donnellys principer om att terminologin ska 
vara lätt att greppa och förstå.  

Kontentan av de problem som användarna har upplevt, i relation till webbplatsens innehåll, är 
att de på ett eller annat sätt har påverkat användarnas besök, på respektive Internetbank, 
negativt. Man kan relatera detta scenario till det Horton et al. säger om en användarcentrerad 
design, i teorin 123. De förväntningar som användarna hade, på de berörda Internetbankerna, 
har inte till fullo kunnat uppfyllas, på grund av att det innehåll man har bemötts av, inte alltid 
har motsvarat de tänkta förväntningarna.    

                                                

 

122  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
123  Se teori, 2.3 Användbarhet på en webbplats, s. 8 
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5.1.2 Webbplatsens användargränssnitt 

I teorin påpekar Göransson et al. att webbplatsens användargränssnitt är den vy som står 
mellan människa och system 124. Det är via denna vy vi människor kommunicerar med 
webbplatsen, och kommer åt dess underliggande funktionalitet.  

För att applicera detta resonemang på de webbplatser som vi berört med denna fallstudie, så 
är det främst Internetbankernas menyer som hamnat i fokus, gällande användargränssnittet på 
Internetbankerna. För att påvisa de olikheter som finns mellan de berörda Internetbankernas 
menyer, så finns dessa menyer att beskåda i vår bilaga 125.  

Hur var det att använda menyn på webbplatsen?
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Diagram 6 - Det generella omdömet om Internetbankernas menyer  

Diagram 6 påvisar det generella omdöme som de olika användarna har gett respektive 
Internetbanks meny. Resultatet som redovisas påvisar stora skillnader mellan de olika 
Internetbankerna, vilket givetvis är intressant, ur ett användbarhetsperspektiv sett. Men vad 
beror egentligen detta på?  

Föreningssparbanken: 
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Diagram 6:1 – De individuella omdömena  

Användare 2 var den enda användaren som var positiv till Internetbankens meny, vilket är 
anmärkningsvärt. Bakgrunden till omdömet var att användaren upplevde interaktionen med 
menyn som problemfri. Användaren konstaterade även att menyn hjälpte henna att uträtta det 
hon ville utföra på webbplatsen, vilket man direkt kan koppla till de åsikter Göransson et al. 
utmålar i teorin, om hur ett bra användargränssnitt bör påverka användarens besök på en 
webbplats 126. 

                                                

 

124  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11 
125  Se bilaga 8 
126  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11-12 
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Användare 1, 3, 4 och 5 hade likasinnade åsikter gällande terminologin i menyn. Enligt 
Donnelly är det viktigt att man använder sig av en sådan terminologi som användarna känner 
igen och kan koppla ihop med de tänkta uppgifterna på webbplatsen 127. Föreningssparbanken 
använder sig av en terminologi som påverkade de berörda användarnas användande av 
menyn, på ett negativt sätt. Terminologin är direkt kopplad till de val som användarna gjorde i 
menyn, vilket bidrog till att tveksamhet och felaktig navigering var vanliga symptom vid 
användningen av menyn.   

Empirin påvisar även att användare 4 och 5 hade åsikter och problem som man helt kan 
koppla till menyns uppbyggnad. Göransson et al. påpekar i teorin att ett bra 
användargränssnitt är ett användargränssnitt som inte avleder användarens uppmärksamhet 
ifrån det som användaren ska göra på webbplatsen 128. Empirin bekräftar att användare 4 och 
5 haft problem som står i direkt kontrast till detta resonemang, samtidigt som användare 5 vid 
ett tillfälle även påpekade att det kanske var han det var fel på, och inte menyn. Detta är, 
enligt Göransson et al., ett klart bevis på att användargränssnittet har brister.  

 

Nordea: 
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Diagram 6:2 - De individuella omdömena  

Användare 1, 4 och 5 var samtliga positiva till Internetbankens meny. Den gemensamma 
faktorn, som för ihop användarnas åsikter, är att de samtliga ansåg att menyn var enkel att 
använda, vilket bidrog till att denna hjälpte användarna under deras visit på webbplatsen. 
Detta kan vi återigen anknyta till det Göransson et al. påpekar i teorin 129. Anser användarna 
att de inte påverkas negativt av användargränssnittet, så bidrar användargränssnittet till en 
förenklad interaktion med webbplatsen.  

Användare 2 och 3 hade problem med att använda sig av menyn på Internetbanken, vilket 
man direkt kan koppla till det som Göransson et al. påpekar i teorin 130. Även här var det 
problem som avledde användarnas uppmärksamhet från det som de egentligen skulle utföra 
på webbplatsen, vilket bidrog till att användarnas mentala kraft absorberades i och med 
användningen av menyn.  

                                                

 

127  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 11 
128  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11-12 
129  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11-12  
130  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11-12 
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Diagram 6:3 - De individuella omdömena  

Användare 1, 2, 3 och 4 var samtliga mycket positiva till Internetbankens meny, vilket tydligt 
framgick av deras åsikter. Menyn hyllades på alla möjliga sätt, och kommentarer som ”bra”, 
”enkel” och ”smart” är ett urval som bekräftar detta omdöme. Återigen kan man koppla dessa 
omdömen till det Göransson et al. påvisar i teorin, om vad som kännetecknar ett bra 
användargränssnitt 131.   

Användare 5 var den enda användaren som uppvisade problem vid användningen av menyn. 
Användaren hade själv svårt för att uttala sig om vad som orsakade de missförstånd som 
uppstod i och med användningen av menyn. Dock antydde användaren att hans ”mentala bild” 
över var man hittar saker i menyn, påverkades av den Internetbank som han personligen 
använder sig av.   

Navigeringen mellan de berörda Internetbankernas webbsidor är ett annat viktigt kapitel inom 
användargränssnittet. I teorin har vi beskrivit hur Nielsen påpekar relevansen av att 
webbplatsen är skapt på ett sådant sätt att användarna direkt kan skapa sig en bild av den 
struktur som råder på webbplatsen, och att användaren, under dennes visit på webbplatsen, 
kan bibehålla denna strukturella översikt 132.   

Hur var det att ta sig, till de olika moment som 
uppgifterna omfattade?
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Diagram 7 - Det generella omdömet om navigeringen på Internetbankerna  

Diagram 7 påvisar det generella omdöme som de olika användarna har gett navigeringen på 
respektive Internetbank. Värt att notera är att skillnaderna mellan bankerna har jämnats ut i 
detta diagram, om man jämför det mot diagram 6. Vad kan denna utjämning bero på?   

                                                

 

131  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargrässnitt, s. 11-12 
132  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 12 
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Föreningssparbanken: 
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Diagram 7:1 - De individuella omdömena  

Det omdöme användare 2 har angett gällande navigeringen, har starka kopplingar till 
användarens omdöme gällande Internetbankens meny. Användare 3 ansåg att det var enkelt 
att navigera sig mellan webbsidorna, vilket låter som ett motsägelsefullt svar om man jämför 
detta svar, mot användarens svar gällande menyn på Internetbanken. Anledningen till detta 
svar är dock att användaren använder sig av denna Internetbank privat, vilket bidrog till att 
han hade lätt för att ta sig till webbsidorna, men att han ändå var kritisk till menyn man 
använder sig av på webbplatsen. Dessa omdömen grundar sig i att användarna hade lätt för att 
se den underliggande strukturen på webbplatsen, vilket bidrog till att navigeringen mellan 
webbsidorna inte ansågs vara ett problem. Detta kan man i sin tur direkt koppla till det som 
Nielsens påvisar i teorin 133.    

Användare 1, 4 och 5 hade samtliga problem med att se den struktur som man använt sig av 
på webbplatsen. Man kan koppla dessa värderingar till de principer som Nielsen förespråkar, 
gällande strukturen på en webbplats. Empirin påvisar att samtliga användare hade problem 
med att besvara frågan; vart kan jag gå? Denna fråga, som Nielsen i teorin beskriver som en 
uppföljning till frågorna; Var är jag? och Var har jag varit?, är direkt kopplad till det vi ovan 
skrivit om menyerna på de berörda Internetbankerna. De problem som uppkommit i och med 
navigeringen mellan webbsidorna på Internetbanken är samtliga relaterade till denna fråga, 
eftersom att användarna inte kunde besvara den.   

Nordea: 

Nordea
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Diagram 7:2 - De individuella omdömena  

Användare 1 bibehåller det omdöme han gav till användandet av menyn. Noterbart är dock att 
användare 2 och 4 ger ett bättre omdöme gällande navigeringen, än Internetbankens meny. 
Användare 2, som var kritisk till menyn, ansåg ändå att det var lätt att navigera sig till de 
olika webbsidorna. Bakgrunden till detta är att användaren ansåg att det fanns relativt få 
alternativ att välja mellan i menyn, vilket underlättade de val användaren gjorde. Användare 4 
hade ingen direkt motivering till sitt omdöme, dock bekräftar detta omdöme att användarens 
felfria interaktion med menyn medfört att användaren fick en klar och greppbar bild av 
Internetbankens struktur.  
                                                

 

133  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 12 
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Användare 3 hade svårt för att se den underliggande strukturen på Nordeas Internetbank, på 
grund av hans problem med att använda menyn. Återigen kan vi koppla detta till Nielsens 
principer gällande navigeringen, och frågan; vart kan jag gå? 134 Användare 5, som ansåg att 
menyn var bra, hade ändå vissa problem med navigeringen vid utförandet av några uppgifter, 
vilket bidrog till hans omdöme.   

SEB: 

SEB
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Diagram 7:3 - De individuella omdömena  

Även vid navigeringen så bibehåller SEB: s Internetbank det positiva omdöme som användare 
1, 2, 3 och 4 gav dess meny. Noterbart är dock att användare 1 och 3 inte är lika positiva till 
navigeringen, som de var till Internetbankens meny. Användarna hade inga direkta 
motiveringar till detta omdöme, därför är det svårt att konstatera bakgrunden till de 
”skillnader” som uppstått.  

Användare 5 är den enda användare vars omdöme kan anses vara kritiskt i någon grad. 
Bedömningen motsvarar dock till stor del det omdöme som användaren gav till menyn, vilket 
även reflekterar vad användaren ansåg om navigeringen mellan de olika webbsidorna på 
Internetbanken.   

Kontentan av de användargränssnittsproblem vi ovan beskrivit är att de samtliga har en 
koppling till den kognitiva belastningen som människan utsätts för, i samband med sin 
interaktion med webbplatsen. De problem vi redovisat påverkade användarna på ett sådant 
sätt att den kognitiva belastningen helt enkelt blev för hög. Användarna fick lägga all sin 
koncentration på hur man skulle använda menyn och på att skapa sig en bild av den 
underliggande strukturen på webbplatserna, istället för att fokusera denna koncentration på 
utförandet av uppgifterna. Detta är i sin tur en kvittens på att samtliga Internetbanker har ett 
användargränssnitt som på ett eller annat sätt kan ifrågasättas.          
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5.1.3 Webbplatsens grafiska design 

I teorin påpekar Molich att den grafiska designen kompletterar webbplatsen på ett sådant sätt 
att användaren kan skapa logiska associationer mellan webbplatsens struktur, samtidigt som 
den grafiska designen bidrar till att användarens helhetsupplevelse av webbplatsen främjas 135.  

För att visa den grafiska design som existerar på de olika Internetbankerna, så har vi förlagt 
skärmdumpar på respektive Internetbank i vår bilaga 136. Detta ger inte den helhetsbild som 
behövs för att man ska kunna skapa sig en bra bild av respektive Internetbanks grafiska 
design, men det är i alla fall ett smakprov på vad som finns att beskåda på de olika 
Internetbankerna.  

Hur anser du att du har kontroll över det som händer 
på bildskärmen, när du utför uppgifterna på 

webbplatsen?
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Diagram 8 – Det generella omdömet om användarnas kontroll på Internetbankerna  

Diagram 8 påvisar det generella omdöme som användarna har gett, gällande den kontroll de 
tycker att de har över det som inträffar, vid interaktionen med Internetbanken.  

Föreningssparbanken: 
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Diagram 8:1 - De individuella omdömena  

Användare 1, 2, 3 och 4 tyckte samtliga att de hade en bra kontroll över webbplatsen när de 
interagerade med den. De kommentarer som anknyts till dessa omdömen har mycket att göra 
med att användarna ansåg att Föreningssparbanken har skapat en grafisk design, som är 
framställd på ett sådant sätt att det var lätt att följa det som skedde på webbplatsen. Detta kan 
man koppla till det Molich påpekar i teorin, om de tre formerna av grafik som han förespråkar 
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att en webbplats kan innehålla 137. Här har vi ett klart exempel på att användarna upplever 
grafiken som strukturerad och nyttig.  

Användare 5 var den enda användaren som var kritiskt ställd i denna fråga. Användaren 
kopplade ihop sitt omdöme med de problem han haft med menyn. Dessa problem bidrog till 
att användaren ansåg att han inte fick den kontroll som han ville ha, för att kunna utföra de 
tjänster som Internetbanken tillhandahöll. Molich påpekar att den grafiska designen kan, om 
den utnyttjas på rätt sätt, förgylla användarnas visit på en webbplats, vilket vi även 
inledningsvis nämnde. Detta resonemang står i direkt kontrast till den berörda användarens 
omdöme, som ansåg att menyn, vars uppbyggnad man kan koppla till den grafiska designen, 
försämrade hans helhetsintryck av webbplatsen.   

Nordea: 

Nordea

0
1
2
3
4
5

A1 A2 A3 A4 A5

 

Diagram 8:2 - De individuella omdömena  

Användare 1, 2, 3 och 4 var även här mycket positiva i sina omdömen. Användarna ansåg 
främst att Nordea lyckats skapa en webbplats som har väldigt bra webbsidor, där man skapat 
en balans mellan den grafiska designen och innehåller på ett mycket bra sätt, som är enkelt 
och tydligt att följa. Detta kan man återigen koppla till det Molich förespråkar i teorin, 
eftersom att användarna ansåg att Nordea lyckats skapa en webbplats där man använder sig av 
en strukturerad och nyttig grafisk design.  

Användare 5, som privat använder sig av denna bank, hade dock en annan åsikt. Användaren 
delgav mycket av det positiva som de andra användarna påpekade. Dock ansåg användaren att 
hans omdöme påverkades av att han fick utföra vissa uppgifter som han aldrig förut hade 
utfört på webbplatsen. Användaren konstaterade att hans känsla av kontroll stördes när hans 
vanliga ”rutin” på webbplatsen omvandlades. Det är svårt att koppla detta omdöme till teorin, 
men vi anser att omdömet i sig talar sitt klara språk.  

SEB:  
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Diagram 8:3 - De individuella omdömena  
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Det är noterbart att detta resultat är det enda där samtliga användare angav samma omdöme, 
vilket vi anser är intressant att nämna. Den gemensamma nämnaren i användarnas omdömen 
är att de samtliga tycker att Internetbankens meny bidrar till att man som användare får större 
kontroll på det som sker på webbplatsen. Detta kan vi direkt koppla till det Molich säger om 
nyttig grafik, som är till för att beskriva den underliggande informationen 138, vilket enligt 
Göransson et al. är det huvudsakliga syftet för menyn, som är en framträdande del av 
användargränssnittet 139.    

En viktig del av den grafiska designen är att användarna känner att de, ur ett rent estetiskt 
perspektiv, bemöts på ett sådant sätt att deras besök på webbplatsen blir behagligt.   

Vad anser du om färgvalet på webbplatsen?

3,2

4,2

3,6

0

1

2

3

4

5

FSB Nordea SEB

 

Diagram 9 – Det generella omdömet om färgvalet på Internetbankerna  

Diagram 9 påvisar det generella omdöme som användarna gett gällande det rent estetiska 
perspektivet av de berörda Internetbankerna.   

Föreningssparbanken: 
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Diagram 9:1 - De individuella omdömena  

Empirin påvisar att användarna hade ganska olika omdömen gällande färgvalet på 
Föreningssparbankens Internetbank. Användare 1 och 5 hade likartade omdömen gällande 
färgvalet, samt att användare 5 påpekade att färgerna passade honom bra eftersom att det var 
starka kontraster, vilket bidrog till att texten framstod som tydligare. Detta är direkt kopplat 
till det Nielsen påpekar i teorin, om att texten bör framställas med färger som ger klara 
kontraster mellan text och bakgrund 140.   

                                                

 

138  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 13 
139  Se teori, 2.3.2 Webbplatsens användargränssnitt, s. 11-12 
140  Se teori, 2.3.1 Webbplatsens innehåll, s. 10 
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Användare 2 hade dock en annan åsikt. Användaren ansåg att de färger som webbplatsen är 
uppbyggd med, inbringade ett livlöst intryck. Detta medförde att användaren lätt irriterade sig 
på de färger som används, vilket står i direkt motsats till det som Molich påpekar, om att den 
grafiska designen ska påverka användaren på ett behagligt sätt 141. Användare 3 och 4 gav ett 
mer neutralt omdöme, dock påpekade även dom att färgerna medförde ett negativt intryck på 
dom.  

Nordea: 
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Diagram 9:2 - De individuella omdömena  

Användarnas omdöme gällande färgvalet på Nordeas Internetbank är nästan genomgående 
positivt. Användare 1, 2, 3 och 4 hade likartade åsikter gällande det färgval som används, och 
den gemensamma faktorn för denna ”hyllning” var att samtliga användare ansåg att 
Internetbanken gav ett fräsch och gediget intryck, som uppmuntrade sinnet vid interaktionen 
med webbplatsen. Detta är exakt det Molich påpekar i teorin, när han nämner vilken effekt en 
bra grafisk design ska frambringa 142.  

Användare 5 ansåg att man på webbplats använder ganska många färger, vilket bidrog till att 
det var svårare att fokusera blicken och att ”fånga innehållet”. Enligt Nielsen är det viktigt att 
man är konsekvent gällande exempelvis färgerna på en webbplats, så att man underlättar 
besöket för användarna 143. Ovanstående omdöme pekar dock på motsatsen, eftersom att 
antalet färger som används påverkar användarens interaktion med webbplatsens, negativt.   

SEB: 

SEB

0
1
2
3
4
5

A1 A2 A3 A4 A5

 

Diagram 9:3 - De individuella omdömena  

Användare 1, 2 och 4 gav ett omdöme som kan sammanfatta med följande mening, 
”behagliga färger”. Samtliga tyckte att webbplatsen var uppbyggd av många färger, men att 
dessa färger kompletterade varandra på ett bra sätt, och att helheten av detta blev en 
webbplats med en bra grafisk design.   

                                                

 

141  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 13 
142  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 13 
143  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 14 
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Användare 3 ansåg att man använder färger som kändes ofräscha, vilket medförde att 
färgvalet på webbplatsen kändes trist. Användaren påpekade att detta påverkade 
helhetsintrycket av webbplatsen och att användaren hade förväntat sig en bättre grafisk design 
på en webbplats av denna karaktär. Användare 5 ansåg även här att man använder för många 
färger för hans smak, vilket bidrog till att det ibland var svårt att vet vart man skulle fokusera 
blicken. Detta kan vi återigen koppla till det som Nielsen förespråkar om i teorin, om att 
antalet färger kan påverka användarna negativt 144.   

Kontentan av de problem som användarna har upplevt, på grund av den grafiska designen, är 
att de samtliga är relaterade till det som Molich påpekar i teorin 145. Han säger att syftet med 
den grafiska designen är att skapa en helhetstäckande bild, som användarna kan relatera sig 
till, och koppla till det innehåll som existerar på webbplatsen. Analysen av den grafiska 
designen påvisar att de problem som uppstått, till viss del motstrider denna princip. Detta är i 
sin tur en kvittens på att webbplatsernas grafiska design inte alltid lever upp till de 
förväntningar som användarna har.   

5.2 Sammanfattning av analys 
Vi har under denna del av uppsatsen redovisat den analys som binder ihop det material vi 
samlat på oss under uppsatsprocessens gång. Genom att ställa det material vi samlat på oss 
under vår empiriska undersökning, mot den teori som står som grund till denna uppsats, så har 
vi påvisat de skillnader och likheter som användarna har upplevt, under deras interaktion med 
de berörda Internetbankerna. Genom att koppla dessa åsikter till teorin, så har vi skapat oss en 
bild av de användbarhetsproblem som användarna upplever, och samtidigt har vi tydliggjort 
den komplexitet som existerar på de centrala webbplatserna.   

Det blir extra intressant när man ställer dessa skiljda åsikter, som utmynnat i analysen, mot de 
svar vi fått ifrån de olika bankerna. Här tydliggörs det klart att de visioner som existerar hos 
de olika bankerna, om hur man ska nå fram till alla potentiella användare, inte riktigt har nått 
fram ännu, samt att det finns aspekter som förenar och skiljer de olika bankerna åt, gällande 
hur man förhåller sig till begreppet användbarhet. Svaren från bankerna, samt de olika 
åsikterna från de berörda användarna, påvisar att bankerna befinner sig i början av sin 
bekantskap med begreppet användbarhet, och det ska bli intressant att se hur denna 
bekantskap kommer att utveckla sig under de närmaste åren.        

                                                

 

144  Se teori, 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 14 
145  Se teori. 2.3.3 Webbplatsens grafiska design, s. 14 
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6. Diskussion och slutsatser  

I detta avsnitt av vår uppsats kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit fram till, under 
uppsatsprocessens gång, samt föra en diskussion där vi kommer att presentera våra 
personliga reflektioner gällande uppsatsen. Avslutningsvis kommer vi även att ta upp en 
metoddiskussion, där begreppen validitet och reliabilitet kommer att ha en central roll.  

6.1 Diskussion och slutsatser 
Målet med den teoretiska grund vi byggt upp för denna uppsats, har varit att skapa en bild av 
begreppet användbarhet, och vad det innebär i ett sådant specifikt sammanhang som på en 
webbplats. Vi har fördjupat oss i teorier som presenterar olika nivåer av begreppet 
användbarhet. Vi har börjat på en hög nivå, med Människa-Dator Interaktion som 
utgångspunkt, därefter har vi vandrat nedåt i ämnesområdets hierarki, för att slutligen 
presentera de delar av begreppet som behandlar användbarhet på en webbplats. För att 
balansera upp det hela, så avslutade vi teoriavsnittet med att beskriva en statistisk bild över de 
användare som använder de webbplatser som existerar på Internet. Dessa användare är de som 
i slutändan bestämmer vad som är användbart på en webbplats.   

Inom ramen av en fallstudie har vi därefter genomfört vår undersökning, vilket har resulterat i 
att vi har kunnat presentera användarnas omdömen gällande användbarhet, på de berörda 
Internetbankerna. Genom att analysera detta resultat har vi fått fram en översiktlig bild, som 
reflekterar de skillnader och olikheter som råder bland användarnas omdömen av de utvalda 
centrala webbplatserna.  

Med denna information som bakgrund kvarstår dock frågan om vi har lyckats besvara den 
forskningsfråga som vi inledningsvis myntade?  

Är de centrala webbplatserna användbara och upplysande på ett sådant sätt att de passar 
olika användare?  

Vår undersökning påvisar att svaret på denna forskningsfråga har en mycket djupare innebörd 
än ett enkelt ”ja” eller ”nej”. För att vi ska kunna skapa förståelse så krävs det att man 
vandrar ner i den övergripande hierarkin, till en sådan nivå att en diskussion gällande de 
utvalda centrala webbplatsernas innehåll, användargränssnitt och grafiska design, redogörs, 
vilket i sin tur kommer att leda till en stundande helhet.   

6.1.1 Webbplatsens innehåll 

De användbarhetsproblem som vi under uppsatsprocessen gång har kunnat relatera till 
webbplatsens innehåll, har främst en koppling till den terminologi och det språk som de 
utvalda centrala webbplatserna använder sig av. Vi anser att det tydligt framgår att denna typ 
av användbarhetsproblem många gånger har försvårat de berörda användarnas interaktion 
med webbplatserna, vilket i sin tur har bidragit till tveksamheter och missförstånd som 
påverkat helhetsupplevelsen av besöket på ett negativt sätt.   

Det har i sin tur varit svårt att koppla de användbarhetsproblem som uppstått i samband med 
webbplatsernas innehåll, till en specifik användargrupp. Vi anser dock att det framgår i 
undersökningen att de kvinnliga användarna haft mindre problem, än vad de manliga 
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användarna har haft. Undersökningen påvisar även att åldern haft en stor betydelse i 
förhållande till de användbarhetsproblem som uppstått. Detta framträdde tydligt hos den 
yngste användaren, där vi bedömer att användarens tämligen begränsade relation med 
bankväsendet var av stor betydelse. Även undersökningens äldsta deltagare hade problem 
som vi direkt kan koppla till användarens bakgrund. Vi anser att det tydligt framgår att 
användaren haft lässvårigheter, vilket vi anser har att göra med det format som texten 
presenteras på.   

Den slutsats vi kan dra av ovanstående resonemang är att de utvalda centrala webbplatserna 
har ett innehåll som inte alltid bemöter de olika användarnas behov. Vi anser att man på en 
central webbplats bör anpassa innehållet mer efter de olika användargrupperna som finns ute i 
samhället. Genom att applicera detta tankesätt på en central webbplats så kan man bygga upp 
en innehållsstruktur som samtliga användare, gammal som ung, kan läsa och tolka på ett 
korrekt sätt, samtidigt som man bibehåller den grad av upplysning som behövs för att tjänsten 
ska kunna användas på rätt sätt.   

6.1.2 Webbplatsens användargränssnitt 

I vår undersökning har det även framkommit att de användbarhetsproblem som vi har kunnat 
relatera till webbplatsens användargränssnitt, har en märkbar koppling till den meny som 
användarna har kommit i kontakt med, vid deras interaktion med de utvalda centrala 
webbplatserna. Vi anser att det i undersökningen framgår att användargränssnittet har haft en 
stor inverkan på de olika användarnas helhetsbedömning av webbplatserna, då vissa 
användare frekvent har påpekat problem som vi anser har varit direkt relaterade till de berörda 
webbplatsernas meny och/eller navigering. Dessa problem har bidragit till att de berörda 
användarna inte har kunnat skapa sig en översiktsbild av webbplatsens underliggande 
struktur, vilket i sin tur har påverkat användarna negativt.  

Undersökningen påvisar än en gång att åldern har haft en stor betydelse för de 
användbarhetsproblem som uppstått, i samband med användargränssnittet. Vi anser att det 
tydligt framgår i vår uppsats att de äldre användarna har haft de mest kritiska problemen med 
användargränssnitten på de utvalda centrala webbplatserna. Vi ser till och med tendenser som 
visar att ju äldre användaren har varit, desto större problem har användaren haft med 
användargränssnittet.   

Vi bedömer att den bakomliggande orsaken till ovanstående scenario har sin grund i de olika 
användarnas relation med fenomenet Internet. Eftersom att statistiken i teorin påvisar att 
spridningen av de människor som använder sig av Internet främst ökar bland de yngre 
medborgarna i vårt samhälle 146, så är det även dessa som har den starkaste relationen till den 
flexibla miljö som existerar på Internet.   

Den slutsatsen vi kan dra av detta är att vissa av de utvalda centrala webbplatserna har ett 
användargränssnitt som inte riktigt når fram till alla potentiella användare. Vi anser att man på 
en central webbplats bör ge de äldre användarnas behov en mer central roll, när man ska 
skapa sitt användargränssnitt. Detta skulle tillföra en ny nivå på användargränssnittet som 
skulle passa de äldre användarna bättre, vilket i sin tur skulle leda till en ökad användbarhet.    

                                                

 

146  Se teori, 2.4 Användarna, s. 15 
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6.1.3 Webbplatsens grafiska design  

De användbarhetsproblem som vi har kunnat relatera till webbplatsens grafiska design, har 
främst en koppling till det rent estetiska perspektivet av webbdesign, vars huvudsyfte är att 
göra besöket på webbplatsen så pass behagligt som möjligt. Undersökningen visar att den 
grafiska designen inte har haft så stor inverkan på de flesta av de inblandade användarna, 
dock med en avvikelse. 
Undersökningen påvisar än en gång att den äldsta användaren stått i fokus för de mest kritiska 
användbarhetsproblem som har uppstått i samband med den grafiska designen. Vi anser att 
det tydligt framgår i vår undersökning att användarens omdöme har påverkats av det färgval 
som vissa av de utvalda centrala webbplatserna använder sig av. Användaren har problem 
som direkt kan relateras till koncentrations och lässvårigheter, vilket avviker från övriga 
användares upplevelser.   

Vi anser att detta har sin grund i och med att äldre användare ofta har svårare för att inta alla 
de intryck som bemöter en användare, vid dennes interaktion med en webbplats. De färgval 
och de effekter som för en ung användare kan uppfattas som ”häftigt” och ”intressant”, kan 
för en äldre användare få en motsatt effekt i och med att användaren får mer delar på 
webbplatsen som kan störa dennes koncentration vid interaktionen.  

Den slutsats vi kan dra av ovanstående resonemang är att vissa av de utvalda centrala 
webbplatserna har en grafisk design som inte riktigt är anpassad för de äldre användarna. De 
bör vara av högsta prioritet att de centrala webbplatserna har ett färgval som är anpassat för de 
äldre användarna, eftersom att dessa ofta har det svårare för att läsa och tyda den text som 
finns på de berörda webbplatserna. Äldre användare har denna typ av speciella krav som 
måste tillgodoses för att den grafiska designen på de centrala webbplatserna ska kunna anses 
vara användbar.    

Kontentan av de delar som vi ovan redovisat, bildar tillsammans den helhet som vi anser står 
som grund för svaret på vår forskningsfråga. Vi anser att ovanstående resonemang, gällande 
de centrala webbplatserna, påvisar att det finns användbarhetsproblem på dessa typer av 
webbplatser, och att dessa problem främst har en koppling till de äldre användarna av dessa 
tjänster. Men vi anser ändå att de centrala webbplatserna i grund och botten är av en sådan 
karaktär att de är användbara mot sina användare. Givetvis i olika grader, beroende på vilken 
typ av användare det är som använder tjänsten, men faktum kvarstår att detta är webbplatser 
som har en speciell plats i samhället, och som ofta svarar mot de behov som finns.   

Vi anser främst att vår undersökning har påvisat den komplexitet som existerar på de centrala 
webbplatserna i samhället, vilket vi tydligt anser framkommer i de skiljda åsikter som 
användarna har yttrat under uppsatsens gång. Att skapa en central webbplats, som alla kan 
interagera och identifiera sig med på samma villkor, är en process som vi, med 
undersökningen som bakgrund, anser vara en mycket svår uppgift, och frågan kvarstår om det 
verkligen går att skapa en sådan webbplats?  
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6.2 Personliga reflektioner 

Vi har med vår uppsats undersökt ett fenomen på Internet, som vi valt att kalla för centrala 
webbplatser. Detta är, enligt vår egen definition, en typ av webbplats som riktar sig till en 
större målgrupp än en traditionell webbplats, och som har en speciell plats i samhället tack 
vare det bakomliggande syftet med de centrala webbplatserna. Att undersöka användbarheten 
på denna typ av karaktäristiska webbplats har varit en intressant upplevelse, och vi anser att vi 
har kommit fram till en intressant slutdiskussion som påvisar den komplexitet som finns på de 
centrala webbplatserna.  

Under uppsatsprocessens gång har vi dock fått större insikt gällande de användbarhetsproblem 
som vi har kunnat konstatera i och med denna undersökning, vilket i sin tur pekar på att dessa 
främst har en koppling till de äldre användarna av dessa tjänster. Vi anser att det egentliga 
problemet, som många av de centrala webbplatserna i samhället lider av, och som i sin tur 
främst påverkar de äldre användarna, i grund och botten har sitt ursprung i den ”tradition” 
som råder på Internet.   

Som vi påpekade inledningsvis i uppsatsen, så är fenomenet Internet en tämligen ny 
bekantskap för allmänheten, och de centrala webbplatserna är i sin tur ett tämligen nytt 
fenomen på Internet. Vi anser att de ”de facto” lagar som byggts upp på Internet under årens 
gång, som bland annat behandlar hur en webbplats bör vara uppbyggd, till stor del har 
påverkat utformningen av de centrala webbplatserna. Med detta så menar vi att det inte finns 
några regler/principer/lagar (i alla fall inte vad vi vet) som säger hur man till exempel ska 
bygga upp ett användargränssnitt, så att det når fram till alla användare, oavsett kön, ålder, 
datorvana o.s.v. Detta innebär att de användargränssnitt som webbutvecklarna byggt upp, 
under årens gång, givetvis har inspirerats av de användargränssnitt som redan har funnits ”ute 
på marknaden”, så att säga.   

Vi anser att denna tankegång till viss del bekräftas i uppsatsen, då de utvalda centrala 
webbplatser utgått ifrån en designmetod som inte har någon specifik teoretisk anknytning, 
utan man har helt enkelt haft som mål nå ut till användarna via Internet. Man har 
ursprungligen utgått ifrån verksamhetens principer och dess syfte, och allt eftersom Internet 
och samhället sedan har utvecklats, så har man anpassat webbplatsen för att bemöta sina 
användare och deras krav.  

Om vi sedan vidareutvecklar ovanstående resonemang, så anser vi att det inte är speciellt 
konstigt att vår undersökning påvisar att de äldre hade mer problem med användargränssnittet, 
än vad de yngre hade. Detta eftersom att de användargränssitt som de utvalda centrala 
webbplatserna använder sig av, enligt oss, till stor del härstammar från de användargränssnitt 
som en typisk traditionell webbplats använder sig av. Dessa användargränssnitt är i sin tur 
ofta inte anpassade till alla olika typer av användare, utan de är oftast anpassade till den 
målgrupp som till en början främst använde sig av Internet, och det är de yngre användarna. 
Vi anser att denna utformning har satt sina spår i den användbarhet som existerar på de 
centrala webbplatserna.  

En annan intressant aspekt av det hela är att man tidigare inte har haft ett liknande behov av 
webbplatser som är av en karaktär där man måste utgå ifrån användare som har så pass olika 
förutsättningar för att kunna använda en webbplats. Med detta menar vi inte förutsättningar i 
form av teknik, utan i form av de förutsättningar som påverkar användarnas olika 
uppfattningar om hur man använder en webbplats.  
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Dessa förutsättningar anser vi har samhörighet med användarna, och den mångfald som dessa 
representerar. Detta anser vi påvisar den komplexitet som man måste bemöta vid utveckling 
av de webbplatser som har en karaktär liknande den de centrala webbplatserna har. Om detta 
inte görs kommer användare i större eller mindre utsträckning att uppleva användningen som 
problematisk.   

6.3 Metoddiskussion 
Det man först kan ta upp till diskussion är antalet användare vi valt att använda oss av, samt 
det urval av användare som vi gjort. Med facit i hand så anser vi att fem användare var ett bra 
antal, dels hade vi teori som stod som grund till detta val, och dels hade det nog varit svårt att 
hålla den tidsram vi har haft, om vi skulle ha valt ett större antal användare.   

Vi anser dock att valet av fem användare begränsade oss gällande vissa aspekter. Det har varit 
svårt att kunna koppla användbarhetsproblem till de olika könen, eftersom att vi haft så få 
antal användare, samt att antalet var ojämnt. Det hade givetvis varit intressant om man kunnat 
ta med dessa aspekter i undersökningen också, dock hade vi behövt ett större antal användare 
då, och som vi tidigare nämnt, så hade det nog ej varit möjligt med tanke på den tidsram vi 
haft.  

Gällande den metod vi använt oss av för att finna de olika användarna, vår egen variant av 
den s.k. snöbollsmetoden, så är vi mycket nöjda med den. Vi anser att vi med denna metod 
fick tag på de användare som vi behövde för att kunna genomföra undersökningen på ett 
korrekt sätt. Genom att fråga närstående personer i vår omgivning, så fick vi tag på 
representativa användare som gav oss de innehållsrika svar som vi var ute efter. Vi antar att vi 
inte hade kunnat få lika bra svar om vi frågat folk på stan om de velat medverka i vår 
undersökning.  

I vår undersökning har vi använt oss av två olika former av datainsamlingsmetoder, för att 
samla på oss det material som vi ansåg var av relevans för den undersökning vi ville utföra. 
Dels så har vi använt oss av den typ av användningstest som Berndtsson et al. förespråkar i 
teorin 147, vars huvudsakliga syfte var att låta de berörda användarna interagera med de 
utvalda centrala webbplatserna, på ett sådant sätt att de skulle skapa sig en bild av 
webbplatserna, samt att vi vid dessa tillfällen skulle observera användarna och på det sättet 
kunna identifiera de problem som uppstod.   

Vi anser att valet av denna metod var helt korrekt, eftersom att vi fick en heltäckande bild av 
de olika användarnas upplevelser på de utvalda centrala webbplatserna. Till viss del så hade 
de uppgifter som de olika användarna fick utföra på respektive webbplats, kunnat finjusteras, 
men totalt sett så är vi nöjda med dessa. Vi anser dock att våra farhågor till viss del 
bekräftades, i och med att vi ibland fick det intrycket att användarna inte alltid delgav oss 
allting som de tänkte under användningstestets gång, vilket vi även påpekade som en 
eventuell nackdel med denna typ av metod. Vi anser dock att det inte på något sätt påverkade 
utgången av undersökningen, men vi tror att vi skulle kunna ha fått en något ”rikare” bild från 
användarna, än vad vi fick.  

                                                

 

147  Se teori, 3.3.1 Användningstest, s. 19 
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Den andra formen av datainsamlingsmetod vi använde oss av var att vi intervjuade de berörda 
bankerna, samt de användare som utfört användningstesten. Vi förlitade oss mycket till den 
teori som Jan Trost förespråkar 148, om hur en intervju kan byggas upp för att passa intervjuns 
tänkta syfte. Vårt huvudsakliga mål med intervjuerna med bankerna var att skapa oss en 
upplysande bild över hur de olika bankerna har tänkt vid skapandet av deras Internetbanker, 
och vilken roll användbarheten och användarna haft i den processen. Eftersom att denna 
kunskap fanns nere i södra Sverige, så fick vi hålla oss till e-post baserade intervjuer, vilket i 
sin tur inte var något större bekymmer med tanke på vad vi ville få ut av denna intervju.  

Med facit i hand så anser vi att vi fick precis de svar som vi hade förväntat oss, vilket vi 
givetvis anser vara positivt. Dessa svar kunde vi sedan sammanställa, och redovisa i uppsatsen 
på det sätt som det var tänkt.   

Vårt syfte med intervjuerna med de berörda användarna, var att få en kvantitativ och 
kvalitativ bild av de upplevelser som uppstått, i och med användarnas interaktion med de 
utvalda centrala webbplatserna. För att uppnå detta syfte så utformade vi intervjufrågor som 
användarna skulle svara på genom att kryssa för ett antal fördefinierade svar, och efter detta 
skulle användarna motivera sina svar.   

För att dessa frågor skulle kunna ge oss svar som var av relevans för uppsatsen, så använde vi 
oss av Jakob Nielsens användbarhetsprinciper 149, när vi utformade frågorna. På detta sätt 
kunde vi framställa frågor som direkt var relaterade till de områden som Nielsen anser att man 
bör prioritera, för att man ska finna användbarhetsproblem.   

Så här i efterhand tycker vi att detta var ett bra sätt att utforma intervjun på, men vi anser även 
att det hade kunnat göras bättre. Till exempel så var vissa av frågorna utformade på ett sådant 
sätt att användarna tvekade när de skulle ge den kvantitativa bedömningen. Detta tror vi har 
att göra med att vissa av svarsalternativen var för ”starkt” formulerade, vilket i sin tur kan ha 
bidragit till att användarnas svar inte alltid motsvarade deras upplevelse.   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
För att skapa ett bättre underlag för denna typ av forskningsfråga, vore det intressant med en 
mer utförlig empiri. Förslagsvis kan man utgå ifrån fem olika åldersklasser, där respektive 
åldersklass representeras av en man och en kvinna. Därigenom skulle man kunna ge en mer 
rättvis bedömning, som kan påvisa ett mer tydligt mönster gällande de samband och olikheter 
som uppstår mellan de olika användarna. Denna undersökning skulle i sin tur kunna vara av 
nytta för utvecklingen av de centrala webbplatserna.  

Det vore även intressant med en undersökning som inriktar sig på hur användandet av de 
centrala webbplatser underlättar vardagen för användarna, med tanke på de tjänster som 
tillhandahålls. Därigenom skulle en mer generell bild kunna skapas, för att påvisa den 
betydelse, och den effekt, som utvecklingen av webbplatser av denna karaktär har i det 
samhälle vi lever i. 

                                                

 

148  Se teori, 3.3.2 Intervjuer, s. 21-22 
149  Se bilaga 1 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Jakob Nielsens 10 användbarhetsprinciper   

1. Enkel och naturlig dialog Dialoger bör inte innehålla irrelevant eller sällan använd 
information. Irrelevant eller sällan använd information i dialogen tävlar med den 
relevanta informationen och minskar dess relativa synlighet. All information bör 
komma i en naturlig och logisk ordning.  

2. Använd ett naturligt språk All text bör utformas i ord, fraser och begrepp som är 
bekanta för användarna istället för i systemorienterade termer.  

3. Minimera användarens minnesbelastning Gör valbara objekt och funktioner 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av 
produkten till en annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synlig eller 
lätt att få fram.  

4. Enhetlighet Användaren ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller 
handlingar i systemet betyder samma sak. Följ plattformsspecifika riktlinjer.  

5. Förse användaren med återkoppling Systemet ska inom rimlig tid informera 
användaren om vad som sker i systemet.  

6. Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen 
Användaren väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad 
”nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör det möjligt att ångra och repetera.  

7. Effektiv användning Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. 
På så sätt kan systemet tillgodose både oerfarna och erfarna användare.   

8. Bra felmeddelanden Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och 
tydligt indikerar vad som är fel och föreslår en lösning på problemet.  

9. Förhindra fel Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att 
problemet inte uppstår.  

10. Hjälp och dokumentation All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, 
fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta arbetssteg och inte vara för 
omfattande.   
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Bilaga 2 – Svar från bankerna  

En sak vi undrar över är hur ni har gått tillväga vid utformningen av eran 
Internetbank. Har ni utgått från någon viss teori? I så fall vilken/vilka? Om inte, hur 
har ni gått tillväga?   

Föreningssparbanken: Vid den tidpunkten vi startade arbetet med Banken via Internet så fanns 
det inte speciellt mycket forskning eller teorier. Vi såg att Internet ökade i omfattning och 
ville då testa potentialen att använda Banken via Internet som en relation med kunden och att 
det hade en oerhörd potential för mogna kunder. Tanken var ändå att kunna nå kunderna på ett 
användarvänlig sätt med bibehållen säkerhet. Det var ett helt nytt område och vi var trots allt 
en av de första bankerna i världen som arbetade med detta. I Sverige var vi först tillsammans 
med Östgöta enskilda bank. Vi gjorde ett tidigt val och använde oss av dosan, som vi anser är 
den säkraste lösningen. På senare år i samband med att antalet tjänster i Banken via Internet 
har ökat så tittar vi i allt högre grad även på användarvänlighet. Detta beroende på att vi har 
allt fler kunder som inte är lika datorvana som de kunderna som vi hade initialt. Kraven från 
kunderna har även ökat.  

Nordea:

 

Jag kan inte sätta namn på någon viss teori vi använt, däremot är det en 
hel del grundläggande principer vi tagit fasta på.  

 

Vedertagna konventioner på nätet 

 

Nordeas grafiska profil 

 

Erfarenheter från de användartester vi gör 

 

Låt alltid användaren känna att han/hon har kontrollen 

 

Fokusera och filtrera. Nätbanktjänster är fokuserade på praktisk nytta, till skillnad från 
informationssidor där man söker information. 

 

Konsekvent beteende. Liknande funktioner ska alltid bete sig lika. Det är bättre att 
vara konsekvent genom webbplatsen, även om det innebär att man avstår från 
förbättringar. Nyutveckling måste givetvis ske, men det är inget självändamål att alltid 
finna den smartaste lösningen för varje enskilt behov och funktion. 

 

Fokusera inte för hårt på snabba enkla flöden. Upplevd tid är inte detsamma som 
faktisk tid, så länge användarna känner att de har kontroll. Speciellt viktigt för oss som 
hanterar människors pengar   

SEB:

 

Vi är noga med att vara konsekventa och följa en konceptuell modell, d.v.s. vi strävar 
efter att sortera information och funktioner på ett sätt så att användaren ser ett sammanhang 
och snabbt lär sig hur tjänsten är uppbyggd. Detsamma gäller interaktionsdesignen och 
språket. Vi tar också tillvara de kundsynpunkter som hela tiden kommer in för att få idéer om 
vad vi bör förbättra. I flera av våra utvecklingsprojekt genomför vi kundundersökningar för 
att säkerställa att vi gör rätt saker och på rätt sätt.        
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Vilken syn har ni på begreppet användbarhet? På vilket sätt tycker ni, att ni har infört 
detta synsätt på er Internetbank?  

Föreningssparbanken: Vilken syn vi har på begreppet användbarhet? Svaret på den frågan 
finns enligt mitt tycke i mina tidigare svar. Alltså de noggranna undersökningar vi gör för att 
Banken via Internet ska vara lätt att använda för våra kunder.  

Nordea:

 
Användbarhet handlar mycket om att vara konsekvent. Utifrån våra användartester, 

egen samt andras expertis samt erfarenheter från kundernas respons har vi hittat några 
modeller för hur tjänsterna ska gestaltas och genomföras. Dessa modeller ser vi då till att 
använda konsekvent i alla sammanhang i tjänsten. Användbarhet handlar även om att 
begränsa och filtrera funktioner och information. Det är lättare och kanske roligare att införa 
finesser och tillägg, men kan sänka användarnyttan då komplexiteten ökar.  

SEB:

 

Om man ska vara petig så är det skillnad på användbarhet och 
användarvänlighet. Användbarhet är hur nyttigt tjänsten är, att den tillgodoser ett behov av att 
exempelvis få något utfört eller för att hitta information. Användarvänlighet är hur enkel 
tjänsten är att använda, lära sig o.s.v. Med andra ord kan en tjänst vara användbar utan att vara 
användarvänlig och en tjänst (kanske av karaktären att roa eller bara vara snygg) kan vara 
användarvänlig utan att egentligen ha någon större grad av användbarhet.  

Så om vi avser användbarhet så tycker jag man kan säga att den är hög eftersom det är en 
banktjänst, något som många människor i Sverige vant sig vid att använda för att i allt större 
utsträckning själva hantera sin ekonomi. Det medför stor nytta. När det gäller vår syn på 
användarvänlighet så är det något som vi hela tiden försöker bli bättre på, och som vi i dag är 
mycket mer medvetna om än när Internetkontoret startade för ca 7 år sedan. Det blir ett allt 
större konkurrensmedel, i och med att de flesta tjänster finns hos samtliga banker så är det hur 
användarna upplever dem som kan avgöra vilken Internetbank man väljer. Som jag nämnt 
tidigare är det en fin balansgång mellan att hela tiden utvecklas utan att springa i väg så 
mycket så att kunderna inte hinner med, antingen mentalt eller i den utrustning man har. I all 
utveckling som sker i gränssnittet tänker vi användarvänlighet. Det testas sedan av antingen 
med hjälp av experter eller genom kundtester. Vi tar också in synpunkter på vår befintliga 
tjänst och överväger vad som behövs åtgärdas. Användarvänlighet har fått en högre status hos 
oss.  

Riktar ni in er på någon särskild typ av användare? Tycker ni att ni har uppnått en nivå 
som tilltalar så många användare som möjligt, eller hur har ni tänkt vid 
tillmötesgåendet av användarnas behov? Har ni tänkt på användarna i första hand eller 
har ni utgått från de olika funktionerna som ska finnas med i första hand?  

Föreningssparbanken: När vi arbetar fram gränssnittet så gör vi det i samarbete med externa 
företag. Ett exempel är ett arbete som pågår med att utveckla vårt menysystem. Då har vi tagit 
in testpersoner med olika vana. De får med hjälp av kortövningar sortera hur de tänker när de 
ska leta reda på något som finns i Banken via Internet. Vi filmar även de efterföljande 
diskussionerna. Urvalet är från kunder som ej har Banken via Internet till personer som är 
vana användare. För övrigt så har vi även samarbete med funka.nu. De arbetar med att stödja 
utvecklandet av webbplatser för personer med funktionshinder. Kan vi anpassa Banken via 
Internet för dessa personer så innebär det även att det även kan ge en positiv effekt för andra 
användare. 
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Nordea: Vår Internetbank i sig är inte riktad mot någon speciell typ av användare. Däremot 
kan innehållet variera beroende på kundens engagemang och behov. Har man väldigt 
avancerade behov finns andra produkter och tjänster banken erbjuder utöver 
Internetbanktjänsten. Bastjänsten täcker de flesta behoven, men önskar man utöka det finns 
tilläggstjänster såsom mobila tjänster och värdepappershandel.   

Då vi designar gränssnitten sätter vi alltid användaren i första rummet. De ingående 
funktionerna blir underlag i arbetet. Lite svårt att ställa dom mot varandra dock, eftersom ett 
bra gränssnitt blir oanvändbart utan vettiga funktioner. En annan viktig faktor vi har att 
förhålla oss till är prestanda och teknik. Stora webbplatser har många besökare, vilket 
genererar många anrop till webbservrar och databaser. Ett fiffigt och intuitivt gränssnitt kan 
således upplevas dåligt och segt på grund av resurskrävande teknik.  

Det finns även en ekonomisk verklighet att förhålla sig till. Utveckling av funktioner som 
användarna efterfrågar kostar pengar och kräver resurser, vilket gör att vi inte alltid kan 
levereras i den takt vi skulle önska.  

SEB:

 

Utmaningen för oss är att fungera för många olika typer av kunder, deras olika 
behov och dessutom måste vi ta hänsyn till vilken utrustning de har. Det är ingen idé att skena 
iväg och göra för avancerade lösningar som bara kan användas av en liten del av kunderna, vi 
måste tänka bredare. Generellt kan man säga att våra användare speglar Internetpenetrationen 
i Sverige. Vi får mycket positiva reaktioner från våra kunder men också krav på förbättringar. 
Kunderna utvecklas hela tiden och ställer högre krav vartefter de lär sig nytt från andra 
webbplatser eller annan teknik. Det vi lärt oss är att förändringar i gränssnittet/usability nästan 
alltid leder till en nedgång i kundnöjdhet på kort sikt, för att sedan stiga till en nivå ovan den 
innan förändringen genomfördes. Man får med andra ord inte vara rädd att genomföra 
förändringar men man bör vara säker på att de är rätt, vi kan inte fresta på kunderna med 
ständiga justeringar i gränssnittet.   

Vi har ett visst produktutbud och de produkterna/tjänster vi finner lämpliga att erbjuda via 
nätet (de flesta) har vi anpassat till vårt Internetkontor. När vi gör den anpassningen tänker vi 
alltid utifrån användaren. I vissa fall är Internet lämpat för tilläggstjänster som kanske är 
svårare att åstadkomma i den fysiska världen, såna lösningar efterfrågas i bland av kunderna, 
ibland är det vi själva som idé- och affärsutvecklar.   

Om ni får negativ feedback från någon användare, gällande exempelvis terminologi, 
gränssnitt eller navigering, hur går ni då vidare? Hur många användare måste anmärka 
på samma specifika beståndsdel på webbplatsen, för att en förändring av denna ska 
vara aktuell?  

Föreningssparbanken: Vi har ingen gräns för hur många som måste ge synpunkter för att vi 
ska göra någon förändring. Det handlar mer om vad det är för synpunkt. Samtidigt så måste vi 
även se till kostnader. Skulle det vara så att många kunder har en synpunkt på en tjänst och vi 
vet att det kommer en lösning på detta i framtiden genom att vi t.ex. bygger ett 
bankgemensamt system, så gör vi inga enskilda lösningar för Banken via Internet på kort sikt. 
Är det en synpunkt som är en direkt felaktighet i Banken via Internet så räcker det med att en 
person kommer med denna synpunkt. Om ett antal kunder vill ha en förändring så kan vi inte 
alltid genomföra den för då skulle en miljon andra kunder uppleva detta som en försämring. 
Vi har trots allt 1,3 miljoner kunder med olika erfarenhet och bakgrund och för alla dessa ska 
vi hitta lösningar som fungerar. 
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Nordea: Rena sak- eller språkfel i text krävs egentligen bara en felsignal så åtgärdar vi det. 
Vad gäller synpunkter på funktionalitet eller design krävs en viss volym av feedback för att vi 
säkert ska kunna avgöra om det är ett problem eller ej. Generellt vet vi att folk som är 
negativa hör av sig, medan de som är nöjda ser ingen anledning att höra av sig. Därför måste 
man vara försiktig innan man drar igång ett ändringsprojekt eftersom man riskerar 
förändringar som är negativa för långt många fler användare.  

Jag kan inte sätta någon siffra på hur många som måste höra av sig, utan det får man bedöma 
från fall till fall. En designförändring t.ex. genererar alltid dålig feedback i samband med att 
den införs, men klingar av lika snabbt då man hunnit ta den till sig lite bättre. Det gäller alltså 
att ha lite is i magen.  

Får vi massiv kritik från vår support kontaktar de den som är ansvarig förtjänsten. Den 
personen ser då till att åtgärda felet. Krävs designförändringar blir vi inblandade, annars löser 
IT avdelningen detta. Uppdateringen publiceras sedan vid första bästa tillfälle.  

SEB:

 

Det finns inget fastställt antal som krävs för att vi ska genomföra en åtgärd, men ofta 
blir det väldigt tydligt om någonting inte fungerar tillfredsställande och då tar vi det på allvar 
och undersöker om det är något som vi kan påverka. Vissa frågor återkommer ständigt, ett 
exempel är OCR-numret som man måste ange i de flesta fall när man för en betalning, 
dessvärre går det inte att åtgärda i dagsläget eftersom det delvis beror på 
betalningsmottagarna, det vi försöker göra i det fallet för att hjälpa är att hänvisa till auto- 
eller e-giro. Vår Internetsupport får dagligen in synpunkter, både positiva och negativa, och 
de tar vi tillvara. Det är heller inte ovanligt att kunder tycker olika: några hyllar en typ av 
lösning medan andra uppfattar samma lösning som ologisk, då gäller det att bestämma sig för 
om det är värt att göra en förändring eller låta det vara. Det kan finnas fler bra sätt att lösa en 
uppgift, vi eftersträvar konsekvens vilket innebär att interaktionen ska kännas igen vid 
liknande typer av uppgifter, det kan bli avgörande om vi står och väger mellan två olika 
lösningar.  

Man kan säga att generellt ligger det fler nöjda kunder bakom en positiv kommentar än 
bakom en negativ. Motiveringen till det är att man hellre hör av sig när något är dåligt än när 
det är bra.    
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Bilaga 3 - Inbjudan till användningstest  

Välkommen till utvärdering av Internetbanker 
Du [Namn] är inbjuden till att medverka i ett användningstest gällande användbarheten på 
Föreningssparbankens, Nordeas och SEB:s Internetbanker.   

Därför utför vi detta test 
Vi skriver just nu på vår c-uppsats där detta användningstest är en del av vår empiriska 
undersökning. Vår c-uppsats handlar om hur de utvalda Internetbankerna upplevs av dess 
användare, ur ett användbarhetsperspektiv. Denna undersökning kommer att ge oss svar på 
ovanstående fråga, som vi sedan kommer att kunna analysera och ställa mot de svar vi får från 
de olika bankerna, gällande deras perspektiv av användbarheten på deras Internetbank  

Så här går det till 
Du kommer att få ett antal uppgifter av oss, som du sedan ska utföra på den för stunden 
aktuella Internetbanken. Uppgifterna består av att du ska använda några av de tjänster som 
banken tillhandahåller.  

Viktigt! 
Under den tid du utför dessa uppgifter, så vill vi att du berättar för oss hur du tänker och vad 
du tycker om användandet av Internetbanken. Vi vill att du ska vara uppmärksam på allt som 
händer vid din interaktion med webbplatsen. Om du känner att du tvekar eller tvingas tänka 
till en extra gång, när du använder dig av webbplatsen, så vill vi att du ska berätta för oss 
exakt vad du känner och vad du tror kan ha fått dig att tänka på detta sätt. Vi vill att du söker 
finna vad som får dig att utföra just den handling du gjort och vad det är som får dig att tänka 
på detta sätt.    

Under testets gång så kommer en av oss att sitta bredvid dig, och fråga dig om vad du tycker 
om användandet av Internetbanken. Du får, under testets gång, fråga denna person om 
uppgiften i sig, men vi kommer inte att hjälpa dig att utföra uppgiften. När du anser att du är 
klar med en uppgift, så vill vi att du meddelar oss detta.   

Obs!  
Vi vill även påpeka att vi kommer att filma bildskärmen med en videokamera, under den tid 
du utför testet. På detta sätt fångar vi det du gör på bildskärmen, och det du säger under tiden 
som testet utförs.   

Efter det att du utfört de efterfrågade uppgifterna, så kommer du att få ett par enkla frågor, 
som handlar om hur du har upplevt detta besök på Internetbanken. Dessa frågor kommer vi 
sedan att sammanställa till en överblickbar studie, som vi kommer att använda oss av i vår 
analysdel av uppsatsen.   

Ovanstående arbetsgång kommer du att få genomföra på samtliga Internetbanker.  

De som kommer att närvara vid detta användningstest är vi som skriver uppsatsen. En av oss 
kommer att agera handledare, det blir han som sitter bredvid dig och det är honom du kan föra 
en dialog med, under testsessionen. Den andra personen kommer att agera observatör, han 
kommer att dokumentera händelseförloppet under testsessionen.  
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Vi kommer även att videofilma allt som sker under testsessionen, för att vi enklare ska kunna 
få med alla detaljer som inträffar under användningstestets gång.   

Regler 
Under användningstestets genomförande är det viktigt att det inte finns några distraherade 
moment i den miljö vi befinner oss i. Med detta så menar vi exempelvis mobiltelefon eller 
musik i bakgrunden. Det är även viktigt att du som testperson inte lämnar rummet under 
testsessionen.   

Tid [Ange Tid]     

Plats [Ange Plats]  

Vid utförandet av testet krävs att det finns tillgång till en Dator med Internetuppkoppling. 
Ingen annan utrustning är nödvändig, vi tillhandahåller detta.  

Med vänliga hälsningar!  

Fredrik Granberg  0911-92304 
Fredrik Olofsson   0911-73357  

OBS! Det är bara att ringa om ni har några frågor gällande detta användningstest.                      
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Bilaga 4 - Schema för användningstest   

23/4   

Person  Handledare  Observatör 

      
10:00 Pilotfall  Fredrik Granberg  Fredrik Olofsson 

              

24/4   

Person  Handledare  Observatör 

      

13:00 Användare 3  Fredrik Olofsson  Fredrik Granberg 

      

16:00 Användare 5  Fredrik Granberg  Fredrik Olofsson 

              

25/4   

Person  Handledare  Observatör 

      

11:00 Användare 4  Fredrik Olofsson  Fredrik Granberg 

      

14:00 Användare 1  Fredrik Granberg  Fredrik Olofsson 

      

17:00 Användare 2  Fredrik Olofsson  Fredrik Granberg 
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Bilaga 5 – Detaljerat resultat av användningstest  

Här presenteras de olika uppgifterna som användarna har fått utföra. Sedan redovisar vi 
resultatet i tabellform, där vi enbart tar med de problem som uppstod för de olika användarna, 
samt vem som misslyckades med uppgiften. Vi kommer att använda oss av kortnamn 
(exempelvis Användare 1 = A1) för att man ska veta vilken användare vi menar.   

Uppgift 1 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle hitta information om de aktuella konton som 
fanns tillgängliga på de olika Internetbankerna.  

Bank Misslyckades

 

Problem 

FSB - 
A1, A4 och A5 kände sig osäkra på de termer som används i menyn, vilket 
gav upphov till osäkerhet. 

Nordea - Inga problem.  
SEB - Inga problem. 

  

Uppgift 2 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle ta fram en historik över de senaste 
transaktionerna som utförts, på ett av de konton som fanns tillgängligt.   

Bank Misslyckades

 

Problem 
FSB - Inga problem.  
Nordea - Inga problem.  
SEB - Inga problem.  

  

Uppgift 3 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle ta sig tillbaka till den webbsida de utgick ifrån 
vid användningstestets början, alltså Internetbankernas startsidor.   

Bank Misslyckades

 

Problem 

FSB A2, A4, A5 

A3 hade stora problem med att ”komma ihåg” innehållet på startsidan, 
vilket bidrog till osäkerhet vid sökandet, och användande av 
hjälpfunktioner.   

A2, A4 och A5 hade även de problem med att ”komma ihåg” hur 
startsidan såg ut. Samtliga gav upp, efter febrilt sökande i menyn och på 
webbplatsen, efter ett alternativ med ett passande namn såsom ”hem” eller 
”startsida”. 

Nordea - 
A4 och A5 hade problem med att hitta en genväg till startsidan, vilket 
bidrog till sökande i meny och användande av hjälpfunktioner. 

SEB - Inga problem.  

       



  

Sida 2 (3)

 
Uppgift 4 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle registrera den betalningsmottagare som fanns 
på en räkning som vi gav dom.   

Bank Misslyckades

 
Problem 

FSB - 

A1, A4 och A5 hade problem med att hitta fram till rätt webbsida och att 
förstå sig på de fält som skulle fyllas i, på den berörda webbsidan. Dels 
bidrog menyn till viss förvirring, och dels var det missförstånd av de 
termer som används. 

Nordea - 

A1 hade problem med att komma till rätt ställe, p.g.a. de termer som 
används i menyn.  

A2 hade från början problem med att använda sig av menyn, och att förstå 
sig på de termer som används. Hon ”misslyckas” sedan med att lägga till 
en mottagare, i och med att hon missförstått de knappar som finns på den 
berörda webbsidan.  

A3 har problem med menyn, vilket bidrar till diverse missförstånd.  

A5 har problem med att komma till rätt ställe, p.g.a. de termer som 
används i menyn. 

SEB A5 

A1, A2, A3 och A4 hade problem med de termer som används på den 
berörda webbsidan. Samtliga hade svårt att se strukturen mellan fälten, 
vilket bidrog till förvirring.  

A5 hade stora problem med att hitta fram till rätt webbsida. Han 
navigerade sig fram till fel sida och fyllde i fel fält. Han använde sig sedan 
av hjälpfunktionen för att försöka få klarhet, dock utan framgång. 
Användaren misslyckades med uppgiften. 

  

Uppgift 5 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle betala den räkning, som de fick när de skulle 
utföra uppgift 4.  

Bank Misslyckades

 

Problem 

FSB - 

A1 hade problem med de termer som används på den berörda webbsidan. 
Han hade även svårt att hitta bra förklaringar till dessa, i den hjälp som 
finns att tillgå på webbplatsen.  

A4 hade problem med att ta sig till rätt webbsida. Det är de termer som 
används i menyn som förvirrade användaren.  

A5 hade problem med att ta sig till rätt webbsida. Han hade även svårt för 
att förstå exakt vad han skulle göra på den berörda webbsidan, och 
lyckades flertalet gånger navigera sig vidare till andra webbsidor. 

Nordea - 
A1, A2 och A3 hade problem med att förstå hur man skulle fylla i vissa 
fält på den berörda webbsidan.  

SEB - 

A1, A2, A3 och A5 hade problem med att förstå hur man skulle fylla i 
vissa fält på den berörda webbsidan.   

A1 hade även problem med de termer som finns på webbsidan.  

A5 hade även problem med att förstå när han var klar med uppgiften. 
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Uppgift 6 
Denna uppgift bestod av att användarna än en gång skulle ta sig tillbaka till Internetbankernas 
startsidor.   

Bank Misslyckades

 
Problem 

FSB - A4 hade fortfarande problem med att hitta startsidan. 
Nordea - Inga problem.  
SEB - Inga problem.  

  

Uppgift 7 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle överföra 100 kr från ett valfritt konto, till ett 
valfritt konto.  

Bank Misslyckades

 

Problem 
FSB - A1 hade problem med de termer som används i menyn.  
Nordea - Inga problem. 

SEB - 
A2, A3 och A5 hade vissa problem med de fält som finns på den berörda 
webbsidan. De hade svårt att se strukturen mellan fälten. 

  

Uppgift 8 
Denna uppgift bestod av att användarna skulle ta kontakt med banken, via de olika 
Internetbankerna. De skulle hitta ett telefonnummer eller en e-post adress som kunde 
användas till detta syfte.  

Bank Misslyckades

 

Problem 
FSB - Inga problem. 

Nordea A1, A4 

A2, A3 och A5 hade stora problem med att hitta informationen på 
webbplatsen.   

A1 hittade inte rätt information, när han ”skummade” igenom hjälptexten 
gång på gång, han misslyckades därför med uppgiften.  

A4 hade problem med den terminologi som användes inom 
hjälpfunktionen. Därav kunde hon inte hitta informationen och 
misslyckades med uppgiften. 

SEB - Inga problem. 
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Bilaga 6 – Intervjufrågor  

Här presenteras de frågor vi ställde till användarna efter användningstesten. Efter varje fråga 
påvisar vi även vilka av Nielsens 10 användbarhetsprinciper (se bilaga 1) vi utgått ifrån när vi 
skapat frågan. Vi visar även hur den femgradiga skala som vi använt oss av, är uppbyggd, för 
att det ska bli enklare att se hur vi tänkt, samt att kopplingen till svaren på dessa frågor (se 
bilaga 7) blir tydligare.  

F1 - Vad anser du om informationens betydelse, i samband med det du vill kunna utföra på 
webbplatsen? [Princip 1 och 3]  

5 = Mycket relevant 
4 = Relevant 
3 = Varken relevant eller irrelevant 
2 = Irrelevant 
1 = Mycket irrelevant 

  

F2 – Hur presenterades den information som visades på webbplatsen? [Princip 1, 2 och 4]  

5 = Mycket tydligt 
4 = Tydligt 
3 = Varken tydligt eller otydligt 
2 = Otydligt 
1 = Mycket otydligt 

  

F3 – Vad anser du om det språk och den terminologi som används på webbplatsen?  
[Princip 1 och 2]  

5 = Mycket enkelt att förstå 
4 = Enkelt att förstå 
3 = Varken enkelt eller svårt att förstå 
2 = Svårt att förstå 
1 = Mycket svårt att förstå 

  

F4 – Hur var det att använda menyn på webbplatsen? [Princip 3, 4 och 7]  

5 = Mycket enkelt 
4 = Enkelt 
3 = Varken enkelt eller svårt 
2 = Svårt 
1 = Mycket svårt 

  

F5 – Hur var det att ta sig, till de olika moment som uppgifterna omfattade?  
[Princip 3, 5, 7 och 9]  

5 = Mycket enkelt 
4 = Enkelt 
3 = Varken enkelt eller svårt 
2 = Svårt 
1 = Mycket svårt 
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F6 – Hur var det att förstå hur man skulle göra på webbplatsen, för att utföra de olika 
uppgifterna? [Princip 1, 3, 4, 7 och 9]  

5 = Mycket enkelt 
4 = Enkelt 
3 = Varken enkelt eller svårt 
2 = Svårt 
1 = Mycket svårt 

  

F7 – Hur anser du att du har kontroll över det som händer på bildskärmen, när du utför 
uppgifterna på webbplatsen? [Princip 5, 6 och 8]  

5 = På ett mycket bra sätt 
4 = På ett bra sätt 
3 = Varken på ett bra eller dåligt sätt 
2 = På ett dåligt sätt 
1 = På ett mycket dåligt sätt 

  

F8 - Hur framgår det på webbplatsen, att du är klar med en uppgift? [Princip 5 och 8]  

5 = Mycket tydligt 
4 = Tydligt 
3 = Varken tydligt eller otydligt 
2 = Otydligt 
1 = Mycket otydligt 

  

F9 – Hur anser du att den hjälp som finns att tillgå på webbplatsen, förenklar de uppgifter 
som finns att utföra? [Princip 10]  

5 = Mycket enkelt 
4 = Enkelt 
3 = Varken enkelt eller svårt 
2 = Svårt 
1 = Mycket svårt 

  

F10 – Vad anser du om färgvalet på webbplatsen? [Princip 3 och 4]  

5 = Mycket enkelt 
4 = Enkelt 
3 = Varken enkelt eller svårt 
2 = Svårt 
1 = Mycket svårt 
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Bilaga 7 – Resultat av intervjuer  

Här presenteras det fullständiga resultatet vi fått fram av de frågor vi ställde till användarna i 
den intervju som hölls efter användningstesten (se bilaga 5). För att förenkla 
överblickbarheten har vi kvantifierat svaren, till det resultat svaret motsvarar på den 
femgradiga skalan. Det är detta resultat som redovisas innanför parentestecknet.   

Föreningssparbanken   

Användare 1 Användare 2 
F 1 Relevant [4] Mycket relevant [5] 
F 2 Otydligt [2] Tydligt [4] 
F 3 Svårt att förstå [2] Enkelt att förstå [4] 
F 4 Varken enkelt eller svårt [3] Enkelt [4] 
F 5 Varken enkelt eller svårt [3] Enkelt [4] 
F 6 Enkelt [4] Varken enkelt eller svårt [3] 
F 7 På ett bra sätt [4] På ett bra sätt [4] 
F 8 Varken tydligt eller otydligt [3] Mycket tydligt [5] 
F 9 På ett bra sätt [4] Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] 
F 10 Behagligt [4] Störande [2] 

   

Användare 3 Användare 4 
F 1 Varken relevant eller irrelevant [3] Relevant [4] 
F 2 Otydligt [2] Varken tydligt eller otydligt [3] 
F 3 Varken enkelt eller svårt att förstå [3] Varken enkelt eller svårt att förstå [3] 
F 4 Svårt [2] Svårt [2] 
F 5 Enkelt [4] Svårt [2] 
F 6 Varken enkelt eller svårt [3] Varken enkelt eller svårt [3] 
F 7 På ett bra sätt [4] På ett bra sätt [4] 
F 8 Tydligt [4] Mycket tydligt [4] 
F 9 På ett bra sätt [4] Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] 
F 10 Varken behagligt eller störande [3] Varken behagligt eller störande [3] 

   

Användare 5 
F 1 Irrelevant [2] 
F 2 Otydligt [2] 
F 3 Varken enkelt eller svårt att förstå [3] 
F 4 Svårt [2] 
F 5 Svårt [2] 
F 6 Svårt [2] 
F 7 På ett dåligt sätt [2] 
F 8 Varken tydligt eller otydligt [3] 
F 9 På ett dåligt sätt [2] 

F 10 Behagligt [4] 
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Nordea 

  
Användare 1 Användare 2 

F 1 Relevant [4] Relevant [4] 
F 2 Varken tydligt eller otydligt [3] Tydligt [4] 
F 3 Enkelt att förstå [4] Enkelt att förstå [4] 
F 4 Enkelt [4] Varken enkelt eller svårt [3] 
F 5 Enkelt [4] Enkelt [4] 
F 6 Enkelt [4] Enkelt [4] 
F 7 På ett mycket bra sätt [5] På ett mycket bra sätt [5] 
F 8 Tydligt [4] Mycket tydligt [5] 
F 9 På ett bra sätt [4] På ett mycket bra sätt [5] 
F 10 Behagligt [4] Behagligt [4] 

   

Användare 3 Användare 4 
F 1 Relevant [4] Mycket relevant [5] 
F 2 Mycket tydligt [5] Tydligt [4] 
F 3 Enkelt att förstå [4] Varken enkelt eller svårt att förstå [3] 
F 4 Svårt [2] Enkelt [4] 
F 5 Varken enkelt eller svårt [3] Mycket enkelt [5] 
F 6 Enkelt [4] Enkelt [4] 
F 7 På ett mycket bra sätt [5] På ett mycket bra sätt [5] 
F 8 Mycket tydligt [5] Tydligt [4] 
F 9 Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] På ett mycket bra sätt [5] 
F 10 Mycket behagligt [5] Mycket behagligt [5] 

   

Användare 5 
F 1 Varken relevant eller irrelevant [3] 
F 2 Tydligt [4] 
F 3 Varken enkelt eller svårt att förstå [3] 
F 4 Enkelt [4] 
F 5 Varken enkelt eller svårt [3] 
F 6 Varken enkelt eller svårt [3] 
F 7 Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] 
F 8 Tydligt [4] 
F 9 Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] 

F 10 Varken behagligt eller störande [3] 
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SEB   

Användare 1 Användare 2 
F 1 Relevant [4] Varken relevant eller irrelevant [3] 
F 2 Tydligt [4] Tydligt [4] 
F 3 Varken enkelt eller svårt att förstå [3] Enkelt att förstå [4] 
F 4 Mycket enkelt [5] Mycket enkelt [5] 
F 5 Enkelt [4] Mycket enkelt [5] 
F 6 Enkelt [4] Varken enkelt eller svårt [3] 
F 7 På ett bra sätt [4] På ett bra sätt [4] 
F 8 Varken tydligt eller otydligt [3] Tydligt [4] 
F 9 Varken på ett bra eller dåligt sätt [3] På ett mycket bra sätt [5] 
F 10 Behagligt [4] Behagligt [4] 

   

Användare 3 Användare 4 
F 1 Varken relevant eller irrelevant [3] Mycket relevant [5] 
F 2 Varken tydligt eller otydligt [3] Tydligt [4] 
F 3 Enkelt att förstå [4] Mycket enkelt att förstå [5] 
F 4 Mycket enkelt [5] Mycket enkelt [5] 
F 5 Enkelt [4] Mycket enkelt [5] 
F 6 Varken enkelt eller svårt [3] Enkelt [4] 
F 7 På ett bra sätt [4] På ett bra sätt [4] 
F 8 Tydligt [4] Tydligt [4] 
F 9 På ett mycket bra sätt [5] På ett mycket bra sätt [5] 
F 10 Störande [2] Mycket behagligt [5] 

   

Användare 5 
F 1 Varken relevant eller irrelevant [3] 
F 2 Varken tydligt eller otydligt [3] 
F 3 Varken enkelt eller svårt att förstå [3] 
F 4 Varken enkelt eller svårt [3] 
F 5 Varken enkelt eller svårt [3] 
F 6 Svårt [2] 
F 7 På ett bra sätt [4] 
F 8 Otydligt [2] 
F 9 På ett bra sätt [4] 

F 10 Varken behagligt eller störande [3] 
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Bilaga 8 – Skärmdumpar från de olika Internetbankerna  

Här kommer vi att redovisa diverse skärmdumpar, för att tydliggöra den information vi 
framställt.  

Innehållsstrukturen  

Föreningssparbanken:  

 

Skärmdump 1 – Exempel på Föreningssparbankens innehållsstruktur  
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Nordea: 

 

Skärmdump 2 – Exempel på Nordeas innehållsstruktur   

SEB:  

 

Skärmdump 3 – Exempel på SEB: s innehållsstruktur 
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Menyerna  

Föreningssparbanken:  

 

Skärmdump 4:1 – Föreningssparbankens meny i standardläge  

 

Skärmdump 4:2 – Föreningssparbankens meny i aktivt läge  

Nordea:  

 

Skärmdump 5:1 – Nordeas meny i standardläge 

 

Skärmdump 5:2 – Nordeas meny i aktivt läge  
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SEB:  

 
Skärmdump 6:1 – SEB: s meny i standardläge  

 

Skärmdump 6:2 – SEB: s meny i aktivt läge  

Den grafiska designen  

Föreningssparbanken:  

 

Skärmdump 7 – Exempel på den grafiska designen på Föreningssparbankens Internetbank      
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Nordea:  

 

Skärmdump 8 – Exempel på den grafiska designen på Nordeas Internetbank  

Föreningssparbanken:  

 

Skärmdump 9 – Exempel på den grafiska designen på SEB: s Internetbank 


