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Sammanfattning 

Utvärderingar är viktigt att göra på alla slags produkter. Det finns en uppsjö av olika 

tillvägagångssätt för att utvärdera en webbplats användbarhet. Syftet med den här rapporten är 

att undersöka om metoderna expertutvärdering och användartestning är ett tillräckligt 

effektivt och enkelt ramverk att använda för att grundligt utvärdera en webbplats ur ett 

användbarhetsperspektiv. Vi har använt dessa metoder för att utvärdera en webbplats och 

sedan analyserat huruvida metoderna har kompletterat varandra när det kommer till antalet 

och typen av funna fel. Undersökningen visar att båda metoderna genererar ungefär lika 

många unika problem var för sig och att de kompletterar varandra mycket bra.  

 Kombinationen av de två metoderna har givit en tillräckligt övergripande beskrivning 

av problembilden och även genererat en god mängd med användbarhetsproblem och förslag 

till förändringar både ur en användares och en interaktionsdesigners perspektiv. 
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1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi för bakgrunden till undersökningen och rapporten samt syftet och 

undersökningsfrågorna. 

När man lanserar en webbplats så är det viktigt att den är testad och utvärderad. Detta gör 

man för att identifiera och åtgärda eventuella problem som finns. Dessa utvärderingar är 

också något som bör fortlöpa under webbplatsens livstid. "If you want a great site, you've got 

to test" skriver Krug i sin bok "Don't Make Me Think!"(Krug 2006, p. 133). Det är en iterativ 

process att utvärdera sin produkt och behöver göras med jämna mellanrum för att säkerställa 

användbarheten på produkten. 

 

Hur gör man då och vilka metoder finns det för detta? Idag finns en rad olika metoder för 

olika typer av utvärderingar, några mer populära än andra, men alltsomoftast används 

metoderna individuellt, det vill säga, man väljer en metod och arbetar efter den. Dock finns 

det i dagsläget inget speciellt ramverk som man kan använda vid enklare utvärderingar. Vi 

bestämde oss för att undersöka huruvida användartestning tillsammans med 

expertutvärdering, som beskrivs nedan, kan användas som ett ramverk för att på ett enkelt sätt 

utvärdera en webbplats användbarhet. Tanken med ramverket är då att samma personer utför 

båda delarna, för att med hjälp av expertutvärderingen få en viss förberedelse inför 

användartestet. 

 

1.1 Problemområde/Bakgrund 
Vi har studerat testning och utvärdering av olika slag och hade blivit mer intresserade av 

ämnet. Då  vi fick ett erbjudande om att assistera ett lokalt IT-företag med en utvärdering av 

Nya Wermlands-Tidningens webbplats som ett komplement till vår c-uppsats tackade vi 

snabbt ja. Enligt vår kännedom finns det i dagsläget inget enkelt ramverk med metoder för att 

utvärdera en webbplats och det är svårt att veta vilken typ av utvärdering man ska välja och ge 

sig på eftersom det finns så många. 

 

Det finns en rad olika metoder (och även olika varianter av dessa metoder) för utvärdering av 

en webbplats användbarhet, som till exempel expertutvärdering, användartestning, 

fokusgrupper, eye-tracking, prototyping, intervjuer, card sorting, enkäter och kognitiva 

genomgångar. Vi har valt att fokusera på två av dessa – expertutvärdering och 

användartestning. 

 Expertutvärdering/heuristisk utvärdering - En utvärdering som utförs av ett 

antal experter inom området. De går enskilt igenom webbplatsen för att senare 

diskutera resultaten med de andra utvärderarna. 

 Användartestning - Faktiska användare får testa webbplatsen, de utför realistiska 

uppgifter och testledare tar vara på resultat för att senare sammanställa detta i en 

rapport. 
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1.2 Syfte 
Både expertutvärderingar och användartester används för att utvärdera webbplatser. Vi ämnar 

genomföra en expertutvärdering följt av ett användartest för att utvärdera webbplatsen nwt.se 

och utifrån resultatet dra slutsatser om hur bra de kompletterar varandra samt redogöra för 

vilka för- och nackdelar som finns med varje separat metod. Förhoppningen är att resultatet 

ska visa på att dessa metoder tillsammans, som ett ramverk, är enkelt att använda för icke-

experter som till exempel småföretagare, studenter och privatpersoner som ska utvärdera en 

webbplats på egen hand. 

 

1.3 Undersökningsfråga/Problemformulering 
Hur bra kompletterar metoderna expertutvärdering och användartestning varandra vid en 

utvärdering av en webbplats användbarhet och hur tillräckliga är resultaten för att samtliga 

inblandade parter ska vara nöjda med resultatet efter avslutad undersökning av webbplatsen? 

 

1.4 Avgränsning 
I detta kapitel redogör vi för de avgränsningar som vi varit tvungna att göra och anledningen 

till varför vi gjort dessa avgränsningar. 

Expertutvärdering och användartestning är valda som metoder att undersöka. Dessa två 

metoder är valda som två komponenter i ramverket på grund av fyra anledningar: 

 

Den första anledningen är att den inledande expertutvärderingen kan göras av utvärderarna 

själva (tids- & kostnadseffektiv) och ge en överblick över de mest överhängande problemen 

och man slipper avverka testpersoner som kan vara svåra att hitta och planera in, samtidigt 

som användartestningen går mer på djupet genom att man får in mer data och att den datan 

kommer från faktiska slutanvändare.  

 

Den andra anledningen är att Nielsen säger att dessa två metoder kan hitta olika typer av 

problem som den andra istället missar (Nielsen 2005) vilket vi vill undersöka närmare. 

 

Den tredje anledningen är att användartestning är en uttömmande form av testning som ger ett 

bra resultat i och med att man låter faktiska användare testa webbplatsen och berätta hur de 

upplever den. 

 

Den fjärde och sista anledningen är att författarna av den här rapporten känner att i dagsläget 

finns inget enkelt ramverk att följa. När man får en uppgift att utvärdera en webbplats, så 

känns det som om man famlar lite i röran av användbarhetsexperter och varianter av metoder.  

 

För att få ett bättre resultat från undersökningen hade det varit av intresse att utvärdera fler än 

en webbplats, men på grund av tidsbrist så fick vi avgränsa oss till endast nwt.se. 
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2. Metod 

I det här kapitlet beskriver vi hur vi gick tillväga för att genomföra undersökningen och hur vi 

har samlat in de data som undersökningen har genererat. 

 

2.1 Undersökningens genomförande 
Vi började arbetet genom att söka fram relevant litteratur om de två metoderna vi behandlar 

och särskilt med tanke på användbarhet och utvärdering av webbsidor för att förbereda oss. 

Tanken var och är att använda dessa två metoder tillsammans som ett paket och i tur och 

ordning – först en inledande expertutvärdering, följd av ett scenariobaserat användartest. Om 

paketet ska fungera till fullo anser vi att hela undersökningen (expertutvärderingen följt av 

användartestet) bör utföras av samma personer, då tanken är att expertutvärderingen ska ge en 

grund för utvärderarna att stå på inför användartestet.  

 

Vi inledde därför med att utföra en expertutvärdering (avsnitt 10 - "Expertutvärdering") för att 

bekanta oss med Nya Wermlands-Tidningens webbplats, nwt.se, och för att få en egen 

överblick över vilka typer av användbarhetsproblem som finns på webbplatsen. Därefter 

fortsatte vi med användartestet som i vårt fall bestod av tre delar: en enkät före testet, 

scenariobaserat användartest och avslutande intervju. Därefter analyserade vi resultaten från 

de två olika metoderna genom att jämföra antalet funna, unika problem. Vi jämförde även 

vilken typ av problem som hittats med hjälp av metoderna och vilken allvarlighetsgrad (större 

och mindre problem) de hade. 

 

2.2 Uppdraget för nwt.se 
I det här kapitlet beskriver vi hur arbetet för nwt.se gick till, vad vi gjorde och hur det passar 

in i vår undersökning. 

 

Vi fick möjligheten att samarbeta med interaktionsdesignföretaget makeITsimple med ett 

uppdrag de fått av tidningen Nya Wermlands-Tidningen gällande en utvärdering av deras 

webbplats nwt.se. Uppdraget bestod i att göra ett användartest som undersökte 

användbarheten på webbplatsen. Vi valde själva att göra en inledande expertutvärdering av 

webbplatsen för att bekanta oss med den inför de kommande användartesterna. MakeITsimple 

skapade så kallade personas (bilaga 9), vilket är ett antal fiktiva potentiella slutanvändare, 

som baserades på de undersökningsfrågor och målgrupper som Nya Wermlands-Tidningen 

hade. MakeITsimple skapade också det första utkastet på scenarier att utföra under 

användartestet, vilket vi fick revidera och godkänna. 

 

2.2.1 Vad nwt.se ville ha reda på 

Nwt.se ville öka antalet besökare, få dessa besökare att stanna kvar längre och läsa mer. De 

ville också få reda på om besökarna var intresserade av att betala något för webbplatsen eller 

någon form av extradel. 

 

Efter en diskussion mellan oss, nwt.se och makeITsimple kom vi fram till följande 

undersökningsfrågor: 
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• Hur upplever besökarna webbplatsen? 

• Vilka problem finns idag? 

• Hittar besökarna det de söker? 

• Vad skulle få besökare att komma till webbplatsen oftare och stanna längre? 

• Vad vill besökarna ha i framtiden? 

• Skulle besökarna vara villiga att betala för nwt.se och i så fall hur mycket? 

 

Allt detta är saker som påverkar användbarheten hos produkten och i detta fall nwt.se. Om en 

besökare inte hittar det den söker, tappar bort sig, har svårt att använda webbplatsen och dess 

funktionalitet, om det är svårt att begripa vad sidan är – ja, helt enkelt, om den inte är 

tillräckligt användbar och/eller nyttig kommer besökaren att lämna sidan. Detta hänger ihop 

med Krug’s första lag som är ”Don’t Make Me Think!” och med andra ord ska användarna 

inte behöva tänka på till exempel gränssnittets utformning för att använda webbplatsen.  

 

2.2.2 Målgrupper 

Målgrupperna för utvärderingen och undersökningen bestämdes tillsammans med nwt.se till 

två stycken: 18-20-åringar som ej varit inne på nwt.se och 30-40-åringar som är inne på 

nwt.se minst en gång i veckan. Dessa bestämdes under ett möte mellan webbansvarige från 

nwt.se, våra kontaktpersoner på makeITsimple och oss själva. Tanken var att nwt.se på så sätt 

skulle få in data om för det första de unga som fortfarande inte använder nwt.se och hur dessa 

ska kunna lockas att börja använda webbplatsen mer och för det andra de äldre och 

återkommande besökarna och vad dessa har för önskemål om förändringar o.s.v. 

Vi letade efter testpersoner som vi inte kände själva ur båda målgrupper med så bra spridning 

som möjligt för att få resultaten objektiva. Nielsen säger att en viktig del i undersökningar är 

att ha realistiska användare som testpersoner. Man kan med andra ord inte ha tio studenter då 

de inte representerar slutanvändarna (Nielsen, 2010). Fördelningen mellan kvinnor och män 

gjordes så lika som möjligt. 

  

A) 18-20åringar som inte varit inne på nwt.se. Tanken är att få de ungas syn på saken och 

ta reda på vad som skulle få denna grupp att bli mer aktiva och besöka webbplatsen oftare – 

vad de förväntar sig av och vill ha av sidan. Fördelningen var tre kvinnor och två män. 

 

B) 30-40åringar som läser nwt.se minst en gång i veckan. Här var tanken att få input ifrån 

de trogna och återkommande läsare man redan har och få förslag på hur man kan förbättra den 

befintliga webbplatsen. Fördelningen var två kvinnor och tre män. 

 

2.2.3 Genomförande av expertutvärdering 

Det fanns två anledningar till att vi valde att använda expertutvärdering som en del i vårt 

utvärderingspaket. För det första är den helt styrd av utvärderarna själva– det är inga externa 

testpersoner involverade och gör att det är något vi kan utföra på egen hand. För det andra ger 

det även utvärderarna en bra insikt i webbplatsen, dess struktur och eventuella problem inför 

den användarstyrda testningen.  
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Utvärderingen utgick ifrån Nielsens tio heuristiska regler (bilaga 1) samt att vi även valde att 

lägga till tre konventioner som Krug pratar om (Krug, 2006) för att komplettera ramverket 

ytterligare: 

 Don´t make me think - En användare ska inte behöva tänka för att använda webbplatsen. 

 We don´t read pages, we scan them - Användare läser inte all information som finns på 

webbplatsen utan scannar snarare snabbt av efter den information de är ute efter. 

 Omit needless words - Krug säger att om man tar bort hälften av alla ord på 

webbplatsen, så kan man ta bort ytterligare hälften av det. 

Nielsen säger att man ska använda sig av tre till fem olika utvärderare för att få en 

expertutvärdering så bred som möjligt – ju fler ögon, desto fler problem uppdagas. Då vi 

endast var två personer som gjorde detta arbete så fick vi begränsa oss till två utvärderare vid 

expertutvärderingen, vilket kan leda till ett lägre antal funna problem jämfört med om vi hade 

varit fler. 

 

En viktig sak att poängtera är att när dessa så kallade expertutvärderingar utförs ska de helst 

göras av experter inom området som ska undersökas – användbarhetsexperter i detta fall. Vi 

är studenter och har läst mycket om detta område men klassar oss inte som experter än. Med 

det i ryggen kan man argumentera mot, men också inse att vi inte kan hitta alla fel som 

möjligen kan finnas. Enligt Sutcliffe (2002) och hans rapport som utvärderar pålitligheten hos 

expertutvärderingar kan upp till 60% av de problem man hittar i användartester också hittas 

genom expertutvärderingar. 

  

Det ska också tilläggas att vi inte använde oss av någon observer, det vill säga en testledare, 

under expertutvärderingen utan har istället valt att individuellt anteckna de problem vi hittade. 

Under testet skrevs samtliga funna problem ned för att sedan jämföras och sammanställas. 

Efter sammanställningen graderades problemen efter en modifierad skala baserad på Nielsens 

gradering vid expertutvärderingar. Följande skala användes: 

 

1= Kosmetiskt problem: behöver inte åtgärdas om tid ej finns 

2= Användbarhetsproblem: problem som bör åtgärdas om tid/resurser finns 

3= Större användbarhetsproblem: stort problem som bör åtgärdas omgående 

 

Därefter analyserades resultaten från de två utvärderarna och kopplades ihop med den 

heuristiska regel som problemet föll in under. Utefter de problem som uppdagades 

genererades ett första utkast till ett nytt designförslag (bilaga 3), vilket också visades för 

testpersonerna under intervjun efter användartestet. Detta var ett mål vi hade eftersom vi ville 

ha feedback på vad vi trodde var bra lösningar på de problem vi identifierat, direkt från 

slutanvändarna själva för att verifiera eller falsifiera de olika saker som vi ansåg vara 

problem. Med den feedbacken i ryggen tänkte vi, att tillsammans med de resultat vi skulle 

samla in från användartestet, skapa en slutgiltig och uppdaterad version av vårt designförslag 

och förslag till förbättringar. Hela expertutvärderingen och dess resultat finns att läsa i bilaga 

3. 
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2.2.4 Genomförande av användartest 

Den första delen i arbetet med användartesterna var att träffa representanter från nwt.se för att 

ta reda på syftet med undersökningen, det vill säga vad nwt.se ville ha svar på (kapitel 2.2.1). 

Det diskuterades även vilka målgrupper som var intressanta att utföra testerna på (kapitel 

2.2.2). Efter detta gjordes, tillsammans med makeITsimple, scenarier (bilaga 7) att utföra för 

användarna. De var baserade på de undersökningsfrågor nwt.se hade samt speglade ett 

normalt användande av webbplatsen. 

 

Vi valde att boka en lokal under en treveckorsperiod och utföra testerna på Karlstads 

universitet vilket var praktiskt i och med att hård- och mjukvara där fanns tillgänglig. 

Testmiljön bestod av två rum, det första för mottagande och introduktion (bilaga 4). Före 

användartestet fick tespersonerna fylla i en kort enkät (bilaga 5) som innehöll frågor om deras 

förväntningar på och tidigare erfarenheter av webbplatsen och deras personliga bakgrund. 

Enkäten fyllde även syftet att verifiera att kriterierna för målgrupperna stämde överens med 

testpersonerna. Efter testpersonerna fyllt i enkäten fick de även skriva under en 

överenskommelse (bilaga 6). Efter avslutat användartest utfördes i detta rum även en 

efterföljande intervju (bilaga 8). Det andra rummet var det där scenarierna utfördes och 

spelades in. 

 

Scenarierna utfördes på en dator utrustad med webbkamera och mikrofon för bild- och 

ljudupptagning samt en skärm med möjligheten till inspelning av ögonrörelser med hjälp av 

eye-tracking, hårdvara i form av en speciell skärm som fångar användarens ögonrörelser. 

Mjukvaran som användes var ClearView, ett program som spelar in det som händer på 

skärmen. 

 

Efter avslutat test valde vi att utföra en intervju, då vi ville gå mer på djupet och ta reda på 

mer i detalj hur testpersonerna upplevde webbplatsen och de scenarier de fått utföra. En 

intervju tyckte vi lämpade sig bättre än en enkät då man får chansen att ställa följdfrågor och 

anpassa frågorna utefter hur testet gått och testpersonerna själva - detta hade inte gått med en 

enkät då frågorna är standardiserade och ej anpassade efter just den individ man nyligen hade 

testat. De efterföljande intervjuerna spelades också in och transkriberades senare för analys. 

 

Det sista steget innan testningen var att leta testpersoner till både pilottestet och det riktiga 

användartestet, fem från varje målgrupp och så bra spridning som möjligt mellan kvinnor och 

män. Det finns ett antal olika tillvägagångssätt och vi valde att leta via våra personliga 

nätverk, medstuderande och genom kontakt med lokala skolor och trodde att det inte skulle 

vara några större problem att hitta folk som var villiga att ta sig tid att komma till universitetet 

och lägga en timme på att hjälpa oss. Det visade sig dock vara svårare än vad vi från början 

trott, främst på grund av de kriterier som fanns för varje målgrupp. Vi själva hade inte många 

bekanta i vår närhet som passade in på varken 18-20-gruppen eller 30-40-gruppen då vi själva 

faller in någonstans i mitten av dessa. Andra problem var att bokade testpersoner fick 

förhinder och inte kunde närvara och vi då blev tvungna att på kort varsel hitta nya, samtidigt 

som vi låg under tidspress på vårt bokade testrum.  
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Även under pilottestet uppkom en del större problem med utrustning som till exempel att 

ljudupptagningen inte fungerade under ett av pilottesten. Detta gjorde att vi valde att göra 

ytterligare ett pilottest för att åtminstone ha ett där all hårdvara fungerade som den skulle, 

vilket i sin tur innebar ännu en testperson och ytterligare biobiljetter som tack för hjälpen. Att 

göra två pilottester gav oss dock bra med input gällande testets struktur i form av frågor, 

scenarier och genomförande. Den slutgiltiga lärdom vi fick efter processen att hitta 

testpersoner är att just hitta testpersoner kan vara en utmaning och ta längre tid än man tror. 

 

2.3 Datainsamling 
De data vi behandlade och analyserade genererades när vi utförde expertutvärderingen och 

användartestet. Datan samlades in med hjälp av mikrofoner, webbkamera och 

skärminspelningar. 

 

3. Teori  

I det här avsnittet redogör vi för de olika viktiga begrepp vi behandlar i denna rapport: 

användbarhet, expertutvärdering, användartester, enkät och intervju. 

 

Teorin är starkt präglad av framförallt Nielsens böcker och hemsida useit.com då vi ser 

honom mer eller mindre som en användbarhetsguru, men också Steve Krug’s bok ”Dont 

Make Me Think!” som vi har anammat ett antal, enligt oss, viktiga riktlinjer från. Däröver har 

vi letat på och använt oss utav diverse vetenskapliga artiklar och böcker från Karlstads 

universitets biblioteks databaser. Vi har försökt att använda så aktuell forskning som möjligt, 

även om vissa av Nielsens regler och principer skapades 1992 och vissa av artiklarna har 

uppdaterats och andra inte. 

 

Skillnaden mellan expertutvärderingar och traditionella användartester är fokuset på hos vem 

kunskapen ska finnas (Nielsen 2005). I en expertutvärdering ska utvärderaren redan ha 

kunskap om området som utvärderas och därför ska också dennes svar kunna användas direkt, 

utan att försöka tyda vad denne menat. I traditionella användartester behöver inte 

testpersonerna i sig ha någon tidigare kunskap i området utan där har man ofta en testledare 

och/eller en antecknare, där det är testledarens roll i första hand att ha kunskap om området 

för att kunna assistera testpersonen under testets gång, men också för att kunna tolka vad 

testpersonen sade. 

 

3.1 Användbarhet 
Vad är då användbarhet? Organisationen ISO (International Organization for Standardization) 

definierar användbarhet så här: ”The extent to which a product can be used by specified users 

to achieve specified goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified 

context of use". Med andra ord så är det väldigt situationsspecifikt huruvida en produkt är 

användbar eller inte då då det handlar om att man vill få något gjort och man vill få det gjort 

på ett enkelt sätt. 
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Användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt ett gränssnitt är att använda 

(Nielsen 2003). Samtidigt har han delat upp användbarhet i fem olika kategorier – fem olika 

kvalitetskomponenter - som alla behöver övervägas: 

 

 Learnability: Hur enkelt är det för användare att utföra enkla uppgifter första gången de 

stöter på gränssnittet? 

 Efficiency: När väl användare har lärt sig använda designen, hur snabbt kan de utföra 

olika uppgifter? 

 Memorability: När användare återvänder till gränssnittet utan att ha använt den på ett 

tag, hur lätt kan de komma ”in i” gränssnittet igen och komma ihåg och använda den 

på ett riktigt sätt igen? 

 Errors: Hur många fel gör användare, hur allvarliga är felen och hur lätt kan de 

återhämta sig ifrån misstagen?  

 Satisfaction: Hur tilltalande och behagligt är det för användare att använda designen? 

 

En viktig aspekt i användbarhet och ett av de största problemen man alltid måste försöka 

överbrygga när man designar ett gränssnitt är ett så kallat ”technological breakdown”.  

Benyon (2010, s. 88-89) förklarar det genom liknelserna med att använda ett interaktivt 

verktyg såsom en fjärrkontroll till TV:n eller att köra en bil – vilka båda görs per automatik 

och man behöver inte tänka på vad man gör när man väl har lärt sig använda tekniken utan 

fokuserar mer på aktiviteten än teknologin (att byta kanal istället för att trycka på 

fjärrkontrollsknappen). Ett breakdown är då tekniken på ett eller annat sätt fallerar och man 

direkt blir medveten om tekniken på ett helt annat sätt. Ett mål med interaktiva system är att 

ge användarna sätt att utföra sina aktiviteter utan att vara medvetna om teknologin som 

möjliggör desamma. Det är därför viktigt att försöka designa på ett sådant sätt att dessa 

breakdowns undviks i största möjliga mån. Vad ett sådant här breakdown medför är att fokus 

alltså flyttas från aktivitet till vad som fallerade, t.ex. om man surfar på nätet och letar efter 

information och plötsligt går internetanslutningen ner så blir man medveten och fokuserar på 

just det (Winograd and Flores, 1986, s.165). Winograd och Flores diskuterar även att 

breakdowns inte alltid behöver vara dåliga utan kan användas som konstruktiv kritik under 

designprocessen eftersom dessa breakdowns belyser nya aspekter och är ännu ett sätt att lära 

sig mer och förbättra produkten. 

 

Däröver är ”utility” eller nyttan också en minst lika viktig aspekt. Nielsen definierar ”utility” 

som funktionaliteten av designen – gör designen det användaren vill och behöver? En produkt 

är inte bra om den är lätt att använda men inte gör vad användaren vill – och inte heller om 

den faktiskt kan göra vad användaren vill men är för svår att använda och därmed utföra de 

uppgifterna. 

Nytta - Gör produkten vad användaren vill? 

Användbarhet - Görs detta på ett lätt och angenämt sätt? 

Användbar - Nytta tillsammans med användbarhet. 
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3.2 Expertutvärdering 
Det finns en rad olika metoder för att utvärdera användbarheten på en webbplats. Nielsen 

listar en rad olika så kallade ”usability inspection methods” på sin egen hemsida. Enligt 

Nielsen så utförs en expertutvärdering genom att utvärderarna går igenom webbplatsen (eller 

det som ska utvärderas) och letar efter potentiella problem minst två gånger individuellt, 

vilket bör ta 1-2 timmar (första gången för att få en överblick, andra för att gå mer på djupet), 

för att sedan stämma av mot de tio heuristiska regler som finns.  

 

Utvärderarna själva ska, enligt Nielsen, ha viss förståelse för användbarhet, men annars 

behöver de inte ha någon kunskap om, eller ha varit i kontakt med webbplatsen innan 

expertutvärderingen utförs. Det finns inga allmänt kända mallar att följa utan man får som 

utvärderare arbeta utefter de heuristiska regler och eventuella konventioner man känner till 

och vill ha med och utefter det, undersöka webbplatsen så grundligt man kan och notera de 

saker man ser som ett problem med webbplatsen. Inte förrän efter att alla utvärderarna är 

klara så pratar man om och analyserar de sammanlagda resultaten och denna procedur är 

viktig för att resultatet ska bli så opartiskt som möjligt. Vi kommer även att använda Nielsens 

gradering (Nielsen , 2005) med vissa modifikationer (kapitel 2.2.3) för att dela in de problem 

man hittar i hur allvarliga de är. 

 

Fördelar med expertutvärderingar är att man både kan hitta större, allvarligare problem men 

samtidigt också mindre smärre problem i ett användargränssnitt. En undersökning Nielsen har 

gjort visar att chansen att hitta ett större, allvarligare problem genom att göra en 

expertutvärdering var 42% medan ett smärre problem var 32%. Dock betyder inte detta att 

man hittar fler större än mindre problem – tvärtom. En annan studie Nielsen gjort visar på just 

detta då i snitt man hittat när man sökt i 6 olika användargränssnitt totalt 59 större problem 

och 152 mindre problem. (Nielsen, 2005) Alltså, det är lättare att hitta större problem, men det 

finns många fler mindre. 

 

Även om expertutvärderingar kan hitta problem som inte hittas med hjälp av användartestning 

så kan det gå åt andra hållet med, att man faktiskt missar saker och potentiella problem som 

användartester skulle hittat. Detta om det man undersöker är väldigt branschspecifikt och 

utvärderarna inte har någon expertis i området leder det till att utvärderarna troligen missar 

problem.  

 

3.3 Användartester 
Som vi tidigare förklarat, bestämde vi och makeITsimple att användartestet även skulle 

innefatta en enkät för att få reda på testpersonernas förväntningar på webbplatsen före testet, 

det själva scenariebaserade användartestet och till slut en intervju för att gå djupare på de 

problem som kan ha uppstått. Här redogör vi i turordning för de alla tre delarna. 

 

3.3.1 Enkät 

Det finns flera olika typer av enkäter som är till för olika skeden av testet: Man kan till 

exempel ha enkäter före testet för att få reda på bakgrund om testpersonen eller deras 
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förväntningar på produkten som ska testas för att sedan se hur bra detta stämde överrens efter 

testet. Man kan även ha enkäter efter varje scenario för att direkt få feedback om den aktuella 

uppgiften och man kan till sist ha enkäter efter alla scenarierna är avslutade. En enkät före 

testet har till uppgift att samla information om testpersonerna ta reda på deras förväntningar 

på webbplatsen, att verifiera att testpersonerna verkligen faller in under den målgrupp de var 

tilltänkta till och att de uppfyller de krav som målgruppen hade (Dumas & Redish, 1999). 

 

3.3.2 Användartest 

Användartester används för att man behöver se representativa slutanvändare utföra realistiska 

uppgifter och simulera deras användande hemma eller där de vanligen brukar produkten som 

utvärderas. Det är därför väldigt viktigt att få testpersonerna att känna sig bekväma i 

situationen för att få ett så riktigt resultat som möjligt. Det är viktigt att visa tacksamhet för att 

testpersonerna ställer upp på testet och man ska försäkra sig om att testpersonerna är 

medvetna om att det inte är de som utvärderas som personer, utan produkten i sig och att det 

är de som håller i taktpinnen och till exempel när som helst får lämna testet utan förklaring.  

 

Angående antalet testpersoner man behöver vid ett användartest har Nielsen kommit fram till 

att efter fem testpersoner stagnerar antalet funna problem: 

 

 
Figur 1. Kurva över hur antalet funna problem stagnerar efter 5 testpersoner (Nielsen, 2000). 

 

Det man rent konkret brukar göra under ett användartest är att låta testpersonerna utföra ett 

antal olika uppgifter eller scenarier. Det ska vara scenarier som speglar vad man i 

verkligheten som slutanvändare skulle kunna tänkas göra med produkten. Detta registreras på 

något sätt, vanligt förekommande är ljudinspelning med mikrofon, skärminspelning med 

musrörelser och eventuellt eye-tracking-teknik, samt webbkamera för att få med testpersonens 

ansikte. Vanligtvis finns även en designerad testledare som sitter bredvid testpersonen och 

leder själva testet samt svarar på eventuella frågor och underlättar resan och försöker få 

testpersonen att känna sig bekväm. Sedan har man även en observatör som för anteckningar 

under testets gång och tittar på hur testpersonerna agerar. 
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Det finns en enkel metod för att få ut mer information från testpersonerna och det är att 

försöka få dem att tänka högt (Rubin & Chisnell, 2008), få dem att prata högt om hur de 

tänker och varför de klickar på saker och gör de val de gör. Denna information hjälper 

undersökarna att förstå hur testpersonerna tänker och resonerar och att få tidiga ledtrådar om 

vad källan till problemet är, vilket i sin tur är vital information att besitta när man senare ska 

spåra dessa källor. En annan fördel med den här tekniken är att man som undersökare 

konstant får input, man slipper komma ihåg saker som händer under testet för att fråga senare 

och att vissa personer blir mer koncentrerade och fokuserade när de använder den här 

tekniken. Vissa testpersoner kan dock uppleva tekniken som onaturlig och distraherande. 

Själva processen blir längre då man förutom att genomföra uppgiften måste förklara allting 

även i ord. 

 

Tabell 1. Förteckning över fördelar  och nackdelar med användartestning. 

Fördelar 

Data samlas in direkt från 

slutanvändare. 

Data samlas in direkt från slutanvändare, både muntligen 

och genom de visuella inspelningar eller ljudupptagningar 

man gör under testet.  

Användartester är kvalitativa. I och med det relativt låga antalet deltagare blir 

användartestet kvalitativt då mer tid kan läggas på att 

extrahera data från varje testperson. 

Gör det möjligt att bevisa eller 

motbevisa de potentiella problem man 

funnit i expertutvärderingen. 

 

”The biggest benefit of usability 

testing is that it takes design criticism 

out of the realm of opinion and puts it 

into the realm of data.” 

-Paul Sherman 

 (Six M. 2009) 

Vad detta innebär är att genom att göra användartester så 

kan man bevisa att de farhågor, åsikter eller tankar man haft 

om webbplatsen är sanna eller ej – man får riktiga data från 

riktiga slutanvändare. Utan användartestande så är det alltid 

en fråga om utvärderarens personliga åsikter. Kunder som 

beställer sådana utvärderingar kan tycka att det i en 

utvärdering rör sig om utvärderarnas åsikter, men kunden 

har efter ett användartest svårare att ifrågasätta resultatet när 

det är riktiga slutanvändare som i stället som kommer med 

åsikterna. 

Nackdelar 

Inte helt representativa av verkligheten Det som tål att funderas på och kanske argumentera mot när 

det kommer till att använda sig av användartester är att 

metoden inte alltid är helt verklighetsbaserat/represantativ. 

Med att metoden inte är helt representativ menas att även 

om det skapas en så realistisk miljö som möjligt och att man 

även försöker få testpersonerna att bli bekväma i situationen 

så kommer det ändå inte motsvara exakt hur deras 

verklighet skulle kunna ha sett ut.  

Testpersonerna kan känna sig 

obekväma i testmiljön 

Testpersonerna kan även bli nervösa eller känna sig 

obekväma beroende på olika orsaker. Att till exempel 

videoinspelning och röstinspelning förekommer kan de 

känna som en viss press och detta kan givetvis leda till ett 

annat resultat än om testpersonen är helt bekväm i 

situationen.  

Platsberoende En annan nackdel är att när testpersonerna  blir inbjudna till 

en testlokal där testet utförs så blir samtidigt hela testet 

platsberoende. Tidigare har vi nämnt att svårigheten med att 

hitta, boka och verkligen få testpersonenera att dyka upp på 

utsatt tid.  



16 

 

3.3.3 Intervju 

En efterföljande intervju eller utfrågning görs efter själva användartestet för att ta reda på 

varför eventuella problem vid vissa uppgifter uppstod och vilka förändringar man i framtiden 

kan göra för att undvika dessa. Om man använder sig av en efterföljande enkät får man i och 

för sig mer djupgående svar på vad testpersonen tyckte och hur denne upplevde webbplatsen 

jämfört med vad man har fått för resultat av endast användartestet. Men frågorna är i enkäten 

standardiserade och samma för samtliga testpersoner. Använder man sig istället av en intervju 

så har man möjligheten att anpassa frågor till den specifike individen beroende på vad just 

denne hade för problem under testet. Att muntligen intervjua testpersonen ger också 

möjligheten för diskussion, följdfrågor och möjligheten för eventuella observatörer att ta upp 

funderingar som de fått under testets gång gällande testpersonen (Rubin & Chisnell, 2008). En 

ljudupptagning av intervjun gör även att man kan gå tillbaka och analysera resultatet 

ytterligare. 

 

4. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för vilka resultat vi har samlat in genom att använda dessa två 

metoder liksom vad vi har kommit fram till när det gäller att använda expertutvärdering och 

användartester tillsammans.  

 

4.1 Expertutvärdering i syfte att bekanta sig med webbplatsen 
Innan uppdraget startade hade rapportförfattarna ingen egentlig insikt i just nwt.se. Även om 

många nyhetstidningars webbplatser liknar varandra så finns det alltid en unik struktur för 

varje sida som man måste lära sig för att veta vad som finns på webbplatsen, kunna navigera 

och hitta det man söker för att förbereda sig inför ett användartest och bland annat kunna 

skriva scenarier och intervjufrågor som är baserade på ett normalt användande av 

webbplatsen.  

 

Vid ett användartest bör man som testledare förstå vad testpersonen eventuellt har för problem 

och varför, och kunna svara på frågor och hjälpa testpersonen att ta sig vidare. Genom att 

genomföra en expertutvärdering av nwt.se så fick rapportförfattarna mycket av detta: en god 

insikt i strukturen, eventuella problem som kan uppstå för en användare, en känsla för normalt 

användande av webbplatsen och eventuella förslag på förbättringar (bilaga 3). 

 

4.2 Typer av funna problem 
I expertutvärderingen fann rapportförfattarna mer tekniska och specifika problem jämfört med 

användartestet beroende på den kunskap och bakgrund som används när man går igenom 

användbarheten ur en experts synvinkel som är ett mer objektivt angreppssätt baserat på bland 

annat konventioner. Denna typ av problem visade sig vara svårare att hitta med hjälp av 

användartestet då det inte är säkert att vanliga användare har den kunskap eller insikt i 

användbarhet som krävs för att identifiera sådana problem. I användartestet identifierades 

även andra typer av problem så som personliga preferenser som till exempel önskemål om 

innehåll, egna åsikter och sådant de faktiska slutanvändarna upplevde.  
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4.3 Vilka problem identifierades med vilken metod? 
Nielsen talar i sina texter om expertutvärderingar om en skala (0-4 där 0 inte alls ses som ett 

användbarhetsproblem och 4 är för användbarheten katastrofala problem) som används för att 

gradera allvarligheten hos problemen (Nielsen, 2005). För att kunna identifiera vilken grad av 

allvarlighet de problem vi hittade hade, valde vi att gradera dem med 1 eller 2, där 1 

motsvarar ett mindre (kosmetiska, ej problem att prioritera) problem för användbarheten och 2 

ett större (allvarligare, problem att prioritera). Detta gjordes för att kunna analysera hur de 

funna problemen skiljde sig åt, och om graden av allvarlighet var beroende av vilken metod 

som användes. 

4.3.1 Sammanfattat resultat från de båda metoderna 

Här följer en tabell över de 41 problem som identifierats på nwt.se med hjälp av 

expertutvärdering och användartester. 

 

Tabell 2 Funna problem på nwt.se, Gradering: 1 = mindre problem, 2 = större problem 

 Problembeskrivning Expertutvärdering Användartest Gradering 

1 Undermenyn missas.  X 2 

2 För mycket information i headern på 

liten yta 
X X 2 

3 För mycket reklam  X 2 

4 Går ej att söka på rubriker  X 1 

5 Webbfrågan svår att hitta (långt ner på 

webbplatsen) 
 X 1 

6 Svårförstådda ordval 

(näringslivskalendarium etc.) 
X X 2 

7 Värmlandsfyndet(svårt att hitta)  X 1 

8 För många valmöjligheter/alternativ X X 2 

9 Liknande ordval (trav/ridsport)  X 1 

10 Svårt att lägga in privata annonser  X 1 

11 Otydliga namn (Ettan, 112) X X 1 

12 Tråkig look  X 1 

13 Missar bioblad/tv-tablå p.g.a. 

scrolling/lång sida 
X X 2 

14 Dålig översikt  X 2 

15 Dålig vägledning (navigation)  X 2 

16 För lite content vid första anblick av 

förstasidan 
X X 2 

17 För mycket rörelse (reklam, feeds)  X 2 

18 För ”gammal” design – mer ungdomligt  X 1 

19 Tråkiga färger  X 1 

20 För lite lokala reklamannonser  X 1 

21 För lite lokala nyheter  X 1 

22 För lite lokala händelser  X 1 

23 Evenemangskalender saknas  X 1 

24 ”Aktuell kampanj” leder ingen vart X  1 

25 Inkonsekvent färgschema i menyflikarna X  2 

26 För många menyer på olika ställen X  1 

27 Utformning av artikelkategoriseringen X  1 

28 Många länkar leder till samma artiklar X  1 
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29 Att väderpuffen är en länk framgår inte X  1 

30 Brödtexter som länkar X  1 

31 Repetitiva länkar/information, redundans X  1 

32 För liten möjlighet till interaktion med 

feeds 
X  1 

33 För hög hastighet på lediga jobbfeeden X  1 

34 Lediga jobbfeeden hanterar lång text på 

ett inkonsekvent sätt 
X  1 

35 Svårt att urskilja vilken information som 

tillhör vilken feed 
X  1 

36 För mycket text runt sökfunktionen X  1 

37 Stort tomrum mellan sista artikeln och 

botten av webbplatsen 
X  2 

38 Oklart vad skillnaden mellan 

pappersutgåvan, e-tidningen och nwt.se 

är 

X  1 

39 Länken till Prenumeration är lite väl 

diskret 
X  1 

40 Ingen riktig ”look”, igennkännbart 

utseende 
X X 1 

41 De två spalterna till höger är rubriklösa 

och innehåller för mycket information 
X X 2 

 

Med hjälp av båda metoderna hittades totalt 41 problem, där 17 unika problem hittades med 

hjälp av användartesterna och 16 unika problem med hjälp av expertutvärderingen. De 

resterande 8 problemen var sådana som identifierades med hjälp av båda metoderna. 

Användartesterna genererade alltså 41,5% unika problem och expertutvärderingen 39% 

unika problem av de totala 41. De resterande 19,5% bestod alltså av de problem som 

hittades med hjälp av båda metoderna. 

 

4.3.2 Resultat för varje metod enskilt 

 

Expertutvärderingen: 

16 mindre problem (14 unika) 

8 större problem (2 unika) 

Totalt 16 unika funna problem 

 

Användartestet: 

14 mindre problem (12 unika) 

11 större problem (5 unika) 

Totalt 17 unika funna problem 

 

Efter att ha graderat de 41 problem som hittades under hela utvärderingen framkom det att 

dessa 41 problem bestod av 7 större och 26 mindre, unika problem, plus de resterande 8 

problem som hittades med hjälp av båda metoderna. Av de större problemen hittade 

expertutvärderingen 2 unika och användartesterna 5, medan när det gällde de mindre 

problemen så hittades 14 unika med hjälp av expertutvärderingen och 12 unika med hjälp av 
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användartestet. Skillnaden mellan de olika metoderna och hur många problem som hittades 

med hjälp av dem är inte så stor, inte heller fördelningen mellan större och mindre problem 

som hittats. 

5. Analys 

I detta avsnitt analyserar vi insamlade data och utvärderar hur bra dessa två metoder 

fungerar som komplement till varandra. 

 

Enligt Nielsen så kan expertutvärderingen både identifiera problem som användartester inte 

gör och tvärtom (tabell 2). Expertutvärderingen kan missa problem som användartestet istället 

identifierar. Tittar man på antalet funna problem med de olika metoderna (kapitel 4.3) kan 

man se att så också var fallet i vår utvärdering av nwt.se. Då vi med hjälp av 

expertutvärderingen hittade 16 unika problem och med hjälp av användartestet hittade 17 

unika problem och att bara 8 problem av de 41 totala hittades av båda, kan man se att 

metoderna tillsammans kompletterar varandra bra. Hade vi uteslutit någon av metoderna 

under utvärderingen hade vi gått miste om nästan hälften av problemen som fanns och hela 

utvärderingen av webbplatsen hade varit långt ifrån lika uttömmande som den blev med hjälp 

av att använda båda metoderna. 

 

Det som också gör att de kompletterar varandra bra är typen av problem som identifierats med 

de två olika metoderna. I expertutvärderingen identifierades många tekniska och väldigt 

specifika problem, sådana problem som kanske bara interaktionsdesigners och 

användbarhetsexperter lägger märke till. Samtidigt ger användartestet motsvarigheten till 

detta, mer vanliga och enklare problem som man kanske ej lägger märke till när man tänker 

”användbarhet” och på så sätt får man alltså med den tekniska aspekten från 

expertutvärderingen och även mer personliga preferenser från användartestet och denna 

kombination är särskilt övergripande. 

 

Enligt siffrorna från vår undersökning har användartestet genererat mer än dubbelt så många 

större problem än expertutvärderingen, men det är svårt att dra någon slutsats av detta då 

antalet unika stora problem är relativt få (2 för expertutvärdering, 5 för användartest). Det 

hade varit önskvärt att ha ett större antal webbsidor att utvärdera för att kunna jämföra 

resultaten. Nu är det lite för få problem för att man egentligen ska kunna dra den slutsatsen att 

användartestet genererar mer än dubbelt så mycket unika problem som expertutvärderingen. 

 

Sammanfattningsvis har expertutvärderingen varit vital för undersökningen då den gav oss en 

bra grund att stå på och fungerade som ett förarbete inför den kommande användartestningen. 

Utan den inledande expertutvärderingen hade vi inte alls kunnat utföra användartestningen på 

ett lika bra sätt. Vi hade inte varit lika införstådda med de problem som uppstod för 

testpersonerna och vilken grund som låg bakom dessa problem – varför de uppstod från 

början. 
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Efter expertutvärderingen genererades ett designförslag (bilaga 3) baserat på det vi fann i 

expertutvärderingen, som sedan fick kommenteras av testpersonerna i användartestet. Till sist 

slog vi samman resultatet från både expertutvärderingen och användartestet och gjorde en 

slutgiltig version av vårt designförslag.  

6. Slutsatser 

Hur bra kompletterar då metoderna expertutvärdering och användartestning varandra vid en 

utvärdering av en webbplats användbarhet och hur tillräckliga är resultaten för att samtliga 

inblandade parter ska vara nöjda med resultatet efter avslutad undersökning av webbplatsen? 

 

De data vi samlade in med de olika metoderna genererade en bra grund till förändringsförslag. 

Ser man till hur många och vilken typ av problem som vi hittade med hjälp av 

expertutvärderingen och användartestet visar detta att de två metoderna är bra komplement till 

varandra. 

 

Att göra en expertutvärdering som en förberedande och inledande utvärdering innan man gör 

det avslutande användarstyrda utvärderingen visade sig givande på olika sätt. 

Expertutvärderingen gav en experts synvinkel på webbplatsen i form av mer tekniska aspekter 

som en normalanvändare kanske inte alltid ser. Användartesterna genererade i sin tur mer 

åsikter och synpunkter samt personliga preferenser. Kombinationen av dessa metoder och den 

data vi samlade in från dem gav en bra helhetsutvärdering av webbplatsen. 

 

Att vi inledde med expertutvärderingen gav också oss som skulle göra de senare 

användartesterna en bra grund att stå på, en god insikt i webbplatsens struktur och innehåll. 

Det underlättade förberedelserna inför användartestet, till exempel att konstruera scenarier att 

utföra och skriva relevanta efterföljande intervjufrågor. Det gav även testledaren under 

användartestet en förberedelse på eventuella problem som en testperson kunde stöta på under 

testet och kanske till och med en insikt i de bakomliggande orsakerna till problemet, vilket 

hjälpte testledaren att hjälpa testpersonen att återhämta sig och fortsätta testet. 

 

Expertutvärderingen genererade även ett första utkast till ett designförslag som under 

användartestet kommenterades av testpersonerna. Detta tillsammans med data insamlade 

under användartestet ledde till en reviderat och slutgiltigt designförslag, som levererades till 

kunden. 

 

En expertutvärdering är inte särskilt tidskrävande jämfört med användartester. 

Expertutvärderingen innefattar mindre antal personer, och dessa personer är även enklare att 

hitta än de som ska ingå vid ett användartest. Om man som i detta fall använder samma 

personal vid expertutvärderingen som vid användartesterna är det ett relativt snabbt och billigt 

sätt att ge utvärderarna den kunskap de faktiskt får, som nämnts tidigare,  av att göra 

expertutvärderingen. Nielsens 10 heuristiska regler är också något som är lättillgängligt och 

lätt att förstå, även för någon som inte har utbildning inom interaktionsdesign. Detta innebär 
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att en enkel expertutvärdering kan göras av de flesta och kommer ge ett bra resultat, kanske 

inte lika uttömmande som när faktiska experter utför den, men ändå tillräckligt för att 

generera vissa förbättringsförslag och ge en bättre insikt i webbplatsen inför användartestet. 

 

Användartestningen å andra sidan tar längre tid, både att genomföra rent praktiskt och själva 

förberedelserna inför den, då det till exempel inte är helt lätt att hitta lämpliga testpersoner 

som passar in i målgrupperna, få dem att komma på utsatta tider, skriva scenarier som är 

relevanta och så vidare. Några av de positiva sakerna med användartestning är helt klart att 

man får direkt input från de faktiska slutanvändarna – man får svart på vitt hur de olika 

testpersonerna tänker och resonerar när de interagerar med webbplatsen och utför de olika 

scenarierna. Man får särskilt bra feedback med tekniken "think aloud", som inte ger lika 

teknisk data som vid expertutvärderingen utan mer mänsklig data, vilket gör att de två 

metoderna kompletterar varandra ytterligare. 

 

Tillräcklighet är svårt att definiera men båda metoderna gav en uttömmande genomgång av de 

problem som fanns på webbplatsen. Expertutvärderingen tog inte så lång tid, däremot var 

användartesterna mer tidskrävande, men var ändå ett bra komplement som vi inte kunnat vara 

utan, då båda metoderna hjälpte oss att finna ungefär lika många unika problem vardera. Efter 

avslutat uppdrag var samtliga inblandade parter nöjda med resultatet av utvärderingen och vi 

tycker att vi gav en tillräckligt övergripande beskrivning av problembilden för nwt.se samt att 

vi även levererade en god mängd med användbarhetsproblem och förslag på förändringar 

både ur en användares och en designers perspektiv. 
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Bilaga 1 Nielsens 10 heuristiska regler 
1. Visibility of system status (Feedback) 

- "The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate 

feedback within reasonable time." 

2. Match between system and the real world 

- "The system should speak the users’ language, with words, phrases and concepts familiar to 

the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making 

information appear in a natural and logical order." 

3. User control and freedom (NAVIGATION) 

- "Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked “emergency 

exit” to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. 

Supports undo and redo and a clear way to navigate." 

4. Consistency and standards (CONSISTENCY) 

- "Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the 

same thing. Follow platform conventions." 

5. Error prevention (PREVENTION) 

- "Even better than good error messages is a careful design, which prevents a problem from 

occurring in the first place." 

6. Recognition rather than recall (MEMORY) 

- "Minimize the user’s memory load. Make objects, actions, and options visible. The user 

should not have to remember information from one part of the dialogue to another. 

Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever 

appropriate." 

7. Flexibility and efficiency of use (EFFICIENCY) 

- "Accelerators — unseen by the novice user — may often speed up the interaction for the 

expert user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow 

users to tailor frequent actions." 

8. Aesthetic and minimalist design (DESIGN) 

- "Dialogues should not contain information, which is irrelevant or rarely needed. Every 

extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and 

diminishes their relative visibility. Visual layout should respect the principles of contrast, 

repetition, alignment, and proximity." 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors (RECOVERY) 

- "Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate 

 the problem, and constructively suggest a solution." 

10. Help and documentation (Help) 

- "Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be 

necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search, 

focused on the user’s task, list concrete steps to be carried out, and not be too large." 
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Bilaga 2 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

A 

Analys – Den bearbetning, utvärdering och slutsatser vi drar av data vi har samlat in.  

Användartester – En form av utvärdering där slutanvändare tas in för att utvärdera produkten 

under uppsyn av testledare. 

Användbarhet - På vilket sätt en användare ur målgruppen (kund som surfar på nätet) kan 

använda produkten (webbplatsen)för att nå ett specifikt mål på ett tillfredsställande sätt i 

sammanhanget. 

 

B 

Breakdown – När man blir medveten om tekniken man använder eftersom den på ett eller 

annat sätt har fallerat. 

 

D 

Data – Information, i denna rapport kommer det i stort sett bara handla om insamlad  data 

från de olika utvärderingar och tester vi har genomfört. 

Drop down-meny – En sorts meny som är klickbar för att visa och dölja mer information. Ett 

sätt att spara plats. 

 

E 

Eye-tracking – Eye-tracking är mätningen av ett ögas rörelse och används som mjukvara i  

denna rapport som ett komplement till användartesterna. 

Expertutvärdering – En särskild typ av utvärdering där utvärderaren ska vara ”expert” (ha 

vetskap, förståelse) inom området och därmed ska kunna utföra utvärderingensprocessen på 

egen hand 

 

F 

Feed – Ett flöde av information, statiskt eller i rörelse. 

Färgschema – De färger och den struktur man använder sig av för att dela in olika delar. 

Förstaanvändare – Någon som använder webbplatsen för första gången. 

 

G 

Gränssnitt – Utformningen av förbindelsen mellan olika objekt. I denna rapport kommer det 

att handla om utseendet av webbplatsen, mellan användaren och systemet.  

 

H 

HCI – Human Computer Interaction, kunskap om området. 

Header – Översta delen på en webbplats, vanligtvis innehållandes logotyp och information i 

form av till exempel adresser och telefonnummer. 

Heuristiska regler – I denna rapport menar vi Nielsens 10 regler som fungerar som riktlinjer 

för användbarhet på webben. 
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I 

Interaktiv / Interaktiva system – Interaktiva system är mjukvara som svarar på input från 

människor och ger en output och en interaktion är en förekomst av detta. 

ISO – International Organization for Standardization. 

 

K 

Konvention – En outtalad praxis eller regel, något som man bör följa för att det är ”standard” 

på webben. Exempel på konventioner är flikar¸ breadcrumbs, global- och lokala menyer. 

 

N 

Nytta – På vilket sätt en produkt kan användas för att göra de saker användaren vill uppnå 

NWT – Nya Wermlands-Tidningen, ledande tidning i Värmland. 

Nwt.se - Nya Wermlands-Tidningens webbplats. 

 

O 

Observer – Närvarar likt en testledare under testprocessen men vars uppgift är att 

dokumentera vad testpersonen gör. 

 

R 

Ramverk – En uppsättning regler, riktlinjer och rekommendationer att följa (RRR). 

Redundans – När något görs i onödiga steg/finns på flera ställen och kan skalas ner. 

 

S 

Skanna/Muddla – Att snabbt skumma igenom webbplatsen och leta efter det man tycker är 

viktigt. 

 

T 

Teknolochigal breakdown – När man blir medveten om tekniken man använder eftersom 

den på ett eller annat sätt har fallerat 

Testledare – Den som har hand om själva testet. 

Testperson – En utvald tilltänkt slutanvändare ur någon av målgrupperna som ämnar att 

utföra ett test på produkten.  

Trafik – I detta sammanhang den mängd aktiviteter som användare utför på nwt.se, 

inkluderande antal sidvisningar, unika besökare, få användare att besöka och läsa fler sidor 

och få dem att stanna längre.  

 

U 

Utvärdera – Att testa en produkt för att hitta fel och kunna förbättra den.  

 

W 

Webbsida - Företagets hemsida, i denna rapport handlar det om nwt.se. 
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Bilaga 3 Expertutvärdering 
Expertutvärderingen utgår ifrån Nielsens 10 heuristiska regler och graderingsskala

[1]
. Här 

följer graderingen, reglerna, de sammanfogade resultaten och problem vi funnit av de två 

individuella expertutvärderingarna som utförts. De är indelade i nummer för att kunna 

refereras till, namn och beskrivning av problemet och i vilken grad problemet är samt regel 

som problemet faller in under. 

 

Graderingsskala 

1= Kosmetiskt problem: behöver inte åtgärdas om tid ej finns. 

2= Användbarhetsproblem: problem som bör åtgärdas om tid/resurser finns. 

3= Större användbarhetsproblem; stort problem som bör åtgärdas omgående. 

 

Resultat 

Funna problem 

 

# Problem Beskrivning Gradering Regel 

1 "Aktuell kampanj" leder 

ingen vart (under 

prenumeration). 

Man bör få information om att det inte finns någon 

aktuell kampanj, så man inte tror att det är fel på 

webbplatsen eller att den inte laddar. 

1 1 

2 Det är oklart för en 

förstaanvändare vad som 

egentligen menas med 

”Ettan”. 

Man har delat upp nyheterna i geografiska 

områden vilket är bra men rubriken ”Ettan” är inte 

självklar. Alternativ till rubrik hade kunnat vara 

"nwt.se", "NWT" eller "Start". 

3 2 

3 Inkonsekvent färgschema 

i menyflikarna. 

Att man har olika färger på de olika huvudflikarna 

för att skilja dem åt, visa vilken som är markerad 

och vart man befinner sig är bra, frågan är dock 

varför man valt att ha samma blå på ”Ettan”, 

”112”, ”Webb-tv”, ”Åsikter” och ”Läsarnas”, 

samtidigt som man har samma röda färg på 

”Mera”, ”Bloggar”, ”Väder” och ”TV”. En annan 

sak att ta ställning till är om man bör använda 

samma färg som den aktuella fliken har för dess 

undermeny vilken nu alltid är ljusblå (om röd flik 

är vald ska underflikarnas bakgrund också vara 

röd). Man har gjort detta i nästa led, alltså om man 

trycker på en underflik så har man gjort den fliken 

vit som då smälter in i bakgrundsfärgen på ett 

tydligt sätt.  

2 3 

4 För många menyer på 

olika ställen.  

I headern så finns det, utöver de två feedsen, fyra 

olika menyer. En meny i övre vänstra hörnet, en i 

högra, en huvudmeny samt den menyn som tillhör 

arbeteekonomi.se. Menyerna beter sig och ser 

olika ut. Detta ger ett rörigt intryck och 

användaren har svårt att skanna av informationen 

vilket leder till svårigheter i navigationen. Dagens 

ros/firarhörnan och Värmlandsfyndet upplevs 

dessutom som externa länkar då de öppnas i nya 

flikar och inte alls ser ut som övriga sidor under 

2 3 

                                                 

[1]
 http://www.useit.com/papers/heuristic/severityrating.html 

http://www.useit.com/papers/heuristic/severityrating.html
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nwt.se.  

5 Utformning av 

artikelkategoriseringen. 

Varje artikel har en minirubrik som beskriver 

vilken kategori den tillhör. Artiklarna under Nöje 

kan till exempel ha minirubriken "Nöje", 

"Konsert" och "Karlskoga-Degerfors". Om man 

befinner sig under en kategori, till exempel "Nöje" 

behöver man inte veta att artikeln avser just 

"Nöje", befinner man sig på "Ettan" däremot, så är 

kategorisering "Nöje" dock intressant eftersom 

artiklarna då är osorterade. Om man vill vara 

konsekvent så skulle en lösning vara att alltid 

använda "Kategori - Geografiskt område" till 

exempel "Nöje - Karlstad". 

1 3 

6 Många länkar leder till 

samma artiklar. 

Det finns det tre olika sätt att hitta samma artiklar. 

Man kan rent teoretiskt hitta samma artikel på 

förstasidan (Ettan), samt under dess 

huvudkategori, exempelvis Kultur, och sedan 

under de geografiska indelningarna t.ex. 

Karlskoga-Degerfors. Detta är inget större 

problem, men viss tendens till redundans är det. 

1 4 

7 Att väderpuffen är en länk 

framgår inte. 

Väderpuffen är lättförstådd och informativ, dock 

framgår det inte att det är en klickbar länk och att 

det är skillnad på att klicka på själva bilden och 

ordet "Väder". Klickar man på "Väder" får man en 

viss väderinformation och klickar man på bilden 

får man ytterligare information. Varför skulle man 

inte vilja ha all väderinformation? Och hur ska 

man kunna veta vilken som leder vart utan att ha 

tryckt på båda och sett skillnaden? Att båda 

"Väder" och bildlänken leder till samma plats som 

visar allt är en bra lösning. Det är också bra om 

man på något sätt förstärker hela bilden så att man 

verkligen förstår att man kan trycka på den och att 

det är en länk i sig. 

2 4 

8 Brödtexter som länkar. 

 

Texter under rubriker är länkar, hela stycken 

understryks när man för muspekaren över dom, 

samtidigt som bilden, rubriken och "läs mer" 

också är länkar till samma plats. Inget stort 

problem men något redundant.  

1 4 

9 Överflöd av information i 

headern. 

Vid första anblick är headern väldigt informativ, 

snudd på lite för mycket information. Det är dock 

relevant information såsom ekonominyhetsfeeden, 

lediga jobb-feeden, sökfunktion, logotype och 

slogan, väder, tips och kontaktuppgifter, sätt att 

följa eller prenumerera och en minimeny med 

pressmeddelanden, jobb och 

näringslivskalendarium – frågan är behövs allt? 

Och i detta omfång? Kan man strukturera om 

informationen för ett renare utseende? 

3 8 

10 Repetitiva 

länkar/information, 

redundans. 

Ett par saker som noterades var att det finns tre 

olika telefonnummer i headern, ett växelnummer 

under logotypen, ett rödmarkerat tipsa-nummer 

och ett till ganska oklart nummer strax under de 

samma. När man samtidigt har Kontakt och 

Kundsupport väldigt lättillgängligt blir de 

utspridda numren överflödiga, behöver alla tre 

finnas tillgängliga i headern? I vilket fall bör 

kontaktuppgifterna grupperas tillsammans. 

2 8 
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11 Repetitiva 

länkar/information, 

redundans. 

 

I lediga jobb-feeden så finns det en länk till 

nwt.se/jobb. Under denna feed kommer 

arbeteekonomi.se-feeden som också innehåller en 

egen meny 

(Pressmeddelanden|Jobb|Näringslivskalendarium) 

som även den innehåller en länk som leder till 

nwt.se/jobb. Se  #4. 

2 8 

12 Mer möjlighet till 

interaktion med feeds. 

Möjlighet att interagera med roll-banners? En 

användare kanske vill ha möjlighet att bläddra 

framåt eller bakåt. 

1 8 

13 Scrolling på grund av stor 

header & annons. 

Om man har klickat på ett menyval består den 

webbplatsen man landar på till stor del av den 

massiva headern och headerannonsen, vilket leder 

till att man måste scrolla var gång man byter sida 

för att se det man var ute efter. 

3 8 

14 Hastighet på lediga 

jobbfeeden. 

Jobbfeedens hastighet kan minskas lite och låta 

den stå kvar 1-2 sekunder längre för att få alla att 

hinna läsa hela raden innan den byts ut. Se även 

#10. 

1 8 

15 Lediga jobbfeeden 

hanterar lång text på ett 

inkonsekvent sätt. 

Av okänd anledning hanterar feeden längre text 

genom att antingen byta rad (då syns bara halva 

texten) eller genom att lägga till ett ”...” i slutet.  

1 8 

16 Svårt att urskilja vilken 

information som tillhör 

vilken feed. 

Lediga jobb och arbeteekonomi.se-flöden är 

alldeles under varandra kant i kant och kunde vara 

mer särskiljda på något sätt. 

1 8 

17 Scrolling i allmänhet. De långa sidorna och scrollandet i allmänhet är ett 

problem, vilket kanske kunde avhjälpas med en 

sidomeny på de sidor med extra mycket 

information där man ser att det faktiskt finns 

intressant information längre ner på webbplatsen. 

3 8 

18 Text som går att skala 

bort runt sökfunktionen 

Sökfunktionen är bra placerad men kanske att 

texterna runt den kunde ha kortats ner lite, den är 

inte nödvändig. Texten ovanför skulle kunna lyda 

”Sök bland artiklar på nwt.se” och under har man 

bara länken till avancerad sök och sedan inget 

mer, särskilt eftersom texten ovanför sökfältet, 

”Sök på nwt.se”, bara tar dig till samma plats som 

länken under. 

1 8 

19 Stort tomrum mellan sista 

artikeln och botten av 

webbplatsen. 

Spalten som innehåller "Senaste nytt" och 

"Polisdygnet" är såpass lång att den ibland gör att 

det blir ett stort vitt tomrum längst ner på 

webbplatsen. Detta leder till att man går miste om 

"Kundservice", "TV-guiden", "Reseguiden" och 

"På bio i karlstad" som är bra tillägg till 

webbplatsen. Det blir mycket scrollande och ser 

inte bra ut. Se #15 

2 8 

20 Skillnaden mellan 

pappersutgåvan, e-

tidningen och nwt.se? 

Det saknas information om skillnaden på 

pappersutgåvan, e-tidningen och nwt.se, vad kan 

man läsa i pappersutgåvan och e-tidningen som 

man inte kan läsa på nwt.se? 

2 10 

21 Länken till Prenumeration 

är lite väl diskret. 

Att användare blir prenumeranter borde vara ett av 

de främsta målen med webbplatsen och då upplevs 

det lite konstigt att man inte försöker framhäva 

just denna del lite mer än att ha den enda länken 

ihop och ivägskymd tillsammans med andra 

menyval högt upp till höger på webbplatsen - 

väldigt lätt att förbise. Den bör vara större och mer 

självklar. 

2 - 
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22 Lite oklart vad ”Mera” 

innefattar. 

Ordet ”Mera” beskriver inte tydligt nog vad som 

finns under denna kategori. Kanske skulle man 

använda sig utav ”Övrigt” istället och lägga den 

sist i globala menyn istället för som idag, mitt i. 

1 2 

23 Ingen riktig ”look”, 

igennkännbart utseende. 

Hade man bytt ut texten ”nwt.se” som ligger högst 

upp till vänster i headern hade det kunnat vara 

vilken typ av webbsida som helst. McDonald´s har 

sitt gyllene ”M”, Löfbergs Lila har sitt gula och 

lila och NWT har logotypen med stora blå 

bokstäver ”NWT”. Varför används inte detta för 

att stärka varumärket? 

2 6 

24 De två spalterna till höger 

är rubriklösa och 

innehåller för mycket 

information. 

För det första går det inte att få någon uppfattning 

om vad de olika spalterna handlar om eller vad 

som händer längre ner. Då poängen är att man ska 

få en översikt över vad som hänt och vad som 

händer just nu, försvinner detta i mängden av 

upprepningar av länkar (man har alltså t.ex. 9 

artiklar med kategorin ”Resor” och 7 artiklar med 

kategorin ”Nöje”, vilka tar stor plats då alla också 

har bild). Vidare är jobbannonsdelen väldigt stor 

och man kan redan hitta nwt.se/jobb på flera andra 

ställen vilken gör den onödig. Det om är intressant 

i den vänstra spalten är ”Senaste Nytt”, 

”Polisdygnet”, ”Dagens NWT” samt 

”Webbfrågan”, allt under kan tas bort (de många 

staplade artiklarna är varför det blir så stort vitt 

tomrum i botten på webbplatsen). Istället för att ha 

dubletter och bild för varje artikel kan man under 

”Webbfrågan” ha 10 länkar från olika kategorier i 

en lista (webb-tv, spel, blogg o.s.v.) för att spara 

plats. 

Vad som är viktigt i den högra är egentligen bara 

”Nöjen & Evenemang”, resten är utfyllnad och vi 

förstår inte uppdelningen av spalterna egentligen. 

Vi tror att man kan slå ihop dem. Det stora 

intrycket av dessa spalter är att de består till 75 % 

av utfyllnad och vi tror man kunde komprimera 

informationen avsevärt och framhäva det som är 

viktigt. 

3 8 

 

 

Funna styrkor 

 

Sökfunktionen är tydlig och lätt att se och använda med de avancerade alternativen vid 

artikelsök. Det finns även många möjligheter att kontakta NWT på olika sätt, både 

telefonnummer och e-postadresser och det är också lätt att besöka NWT via de olika sociala 

medierna. Huvudmenyn är också den tydlig och den ger en bra översikt av vilka olika val 

man kan göra på nwt.se. 

 

Sammanfattning och generella synpunkter 

En expertutvärdering är problemorienterad och tar upp sådant som kan skapa problem för 

användarna. Nwt.se tycks hålla en hög standard. De relativt få problem som hittades vittnar 

om detta.  
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 Nielsen har tre regler som handlar om hjälp, felmeddelanden och design för att undvika 

fel. Det enda felmeddelandet som påträffades var vid en felaktigt inskriven adress - "404 - 

Page not found". Hjälpen var tydlig och gav information om vad som var fel och ett antal 

lösningar på problemet, se regel 9. Slutsatsen som kan dras av detta är att man skapat en 

design som gör det svårt att göra fel. En annan bra sak var själva kontaktsidan där man fick 

bra och relevant information (kontaktinformation, hur man hittar till kontoren om dels NWT 

men även de andra lokala tidningarna) på ett bra strukturerat sätt. 

 De problem som dock har hittats bestod till stor del av designproblem såsom 

webbplatsens disposition och mängden information på liten yta. Detta kan härledas till Krugs 

tredje lag: "Get rid of half the words on each page, then get rid of half of what´s left" (Krug, 

2006 
[2]

). Det handlar inte bara om texter som behöver bantas ned utan även om flera länkar 

som leder till samma mål samtidigt som man behöver tänka på proximitet (hur nära saker 

placeras) och även att användare endast "skannar" av webbplatsen och inte läser igenom allt 

uppifrån och ner. 

 

Förslag till ändringar 

Utefter de problem som hittats och belysts har även alternativa designförslag för headern 

tagits fram för att komprimera och gruppera information. Även för spalterna som ska ge 

överblick och information om vad som händer just nu har ett designalternativ tagits fram. 

 

Headern 

 Logotypen är ändrad till NWT:s blå färg och är mer igenkännande nu. 

 De två översta menyerna är ihopslagna till en, som nu sitter till vänster. 

 Alla nummer är placerade efter Kontakt. 

 Väderpuffens två olika delar (text och bild) har på ett tydligt sätt grupperats och den ser 

mer klickvänlig ut med det tillagda djupet, jämfört med tidigare svart på vitt. I detta 

designförslag består inte väderpuffen av två länkar utan är ett eget objekt. 

 Text (runt sök och social medier) är borttagen. 

 De två feedsen har gjorts mer lika varandra i stilen. 

 En stor ”Prenumerera”-knapp har lagts till. 

 Även menyn med ”Pressmeddelanden | Jobb | Näringslivskalendarium” är borttagen. 

 Ett vertikalt streck läggs till som avgränsare ifrån headerns övre och nedre del. 

 

Globala menyn 

 Färgschemat i menyn är ändrat. Underflikarna följer kategorifärgen. 

 Namnet bytt från ”Ettan” till ”Start” 

Högerspalterna 

 Istället för att stapla “Senaste nytt”, “Polisdygnet”, “Nöjen & Evenemang”, ”I dagens 

NWT” och”Webbfrågan” ovanpå varandra, har varje rubrik blivit en egen drop down-

meny som kan klickas för att öppnas och stängas. Under har vi lagt exempellänkar för 

                                                 

[2]
 Krug, S. (2006) Don’t Make Me Think! – A Common Sense Approach to Web Usability, s. 

45 
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olika kategorier (helg, resor, spel o.s.v.). Det sparar plats och gör att både 

”Värmlandsfyndet” och ”Dagens ris/ros” äntligen får plats och inte glöms bort. Samtidigt 

löses problemet med den alltför långa vita tomrummet i slutet på webbplatsen och den 

långa scrollingen p.g.a. detsamma. 

 nwt.se/jobb har tagits bort då den tar upp stor plats och är lätt tillgänglig på flera andra 

ställen.  

 Sammanfattat får man en mycket bättre översikt. 

 

Designförslag 
Alternativ design (version 1) 
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Bilaga 4 Introduktion och bakgrund 

Välkommen! 

Tack för att du tagit dig tid för att vara med i detta test.  

 

Det betyder mycket för NWT att du deltar i denna studie. Du kommer snart delta i ett så kallat 

”användningstest” men jag ska först berätta hur det kommer gå till. 

 

Nwt är en lokal nyhetstidning i Värmland. Moderbolaget ägs av familjen Ander och av Anne-

Marie och Gustaf Anders stiftelse för Mediaforskning. NWT-koncernen har totalt 368 

anställda och en verksamhet med 12 dagstidningar, internet, gratistidning samt en 

fastighetsrörelse.  

Det här testet berör endast NWTs webbupplaga, nwt.se. 

För NWT är det viktigt att webbplatsen upplevs positiv, att användarna hittar det man 

söker. För att få veta hur folk upplever webbplatsen gör man nu så kallade användningstester. 

Det innebär att olika användare (du) får utföra några uppgifter på nwt.se. Det som händer på 

skärmen spelas in och analyseras i efterhand.  

 

Testet kommer gå till på följande sätt: 

1. Du kommer först få besvara en kort enkät. 

2. Sedan kommer du få utföra några uppgifter på webbplatsen nwt.se. Jag kommer sitta 

bredvid dig när du utför uppgifterna och du kommer muntligen få en uppgift i taget att 

utföra. Vi vill gärna att du ”tänker högt” och talar om vad du tycker om webbplatsen. 

3. Avslutningsvis kommer du få besvara några intervjufrågor. 

Hela testet beräknas ta ca 60 minuter. 

 

Innan vi börjar vill jag poängtera några saker: 

 Det är viktigt att förstå att det inte är dig vi testar, utan vi testar webbplatsen och hur lätt 

eller svår den är att använda. 

 Du har rätt att när som helst avbryta testet – utan förklaring. 

 Om det är något du inte förstår kan du när som helst ställa frågor. 

 

Är det något som är oklart eller något du undrar över? 

 

Då börjar vi! 
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Bilaga 5 Enkät 
Före användningstestet fick varje deltagare fylla i en enkät. Enkätfrågorna har namngetts E1-

E9.  

 

E1. Din ålder: 

E2. Kön: 

E3. Är det första gången du besöker nwt.se? Om ja, hoppa till fråga E7. 

E4. Hur ofta besöker du nwt.se? 

E5. Har du hittat det du sökt när du besökt nwt.se? 

E6. Hur upplever du nwt.se idag? 

E7. Utifrån just dig, vad tycker du är viktigast att hitta på nwt.se? Nämn gärna flera saker. 

E8. Utifrån just dig, vad tycker du är fullständig ointressant att hitta på nwt.se? Nämn gärna 

flera saker. 

E9. Vilka förväntningar eller önskemål har du på framtidens nwt.se? 
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Bilaga 6 Överenskommelse 
Härmed ger jag mitt medgivande till att resultatet av detta användningstest som jag deltagit 

i får användas av berörda personer vid NWT och MakeITsimple. 

 

Syftet med användningstesterna är att få veta användarnas upplevelser av NWTs 

nuvarande webbplats.  

 

Under testet kommer skärmhändelser spelas in och sedan analyseras. All information 

som samlas in under arbetet behandlas konfidentiellt och kan ej knytas till mig som person. 

Jag har rätt att när som helst avbryta testet. 

 

 

 

Datum:  

 

______________________________  _______________________________ 

Testdeltagarens namnteckning  Testledare 

     Emanuel Olsson 

     Ex-jobbare, MakeITsimple 

 

______________________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 7 Scenarier att utföra 
I denna bilaga redovisas de olika scenarier som testdeltagarna fick utföra och är ett exempel 

på hur man kan lägga upp dessa.  

läser: 

0. Titta runt några minuter. Vad är din spontana kommentar? 

1. Hur får du en översikt över vad som hänt det senaste dygnet? 

2. En gammal vän ringde och ville ses någon dag. Hitta ett evenemang som ni kan gå på. 

3. Du är lite trött på ditt nuvarande jobb och vill se om det finns något intressant arbete att 

söka. Var hittar du jobbannonserna? 

4. (Målgrupp 30-40) Dina barn ska göra en utflykt med dagis i morgon. Du vill se vad det blir 

för väder så att du vet vilka kläder du ska skicka med. Vad blir det för väder i morgon? 30-40 

4. (Målgrupp 18-20) Du älskar hundar och har hört att nwt.se har en bra blogg om hundar. 

Var hittar du den? 18-20 

5. Du vill se vad som hänt det senaste dygnet i Karlstad genom att följa polisens arbete. Hur 

gör du? 

6. Gå till startsidan och svara på dagens webbfråga.  

7. (Målgrupp 18-20) Du har nyligen köpt en ny cykel och tänkte sälja din gamla. Du har fått 

tips om att lägga ut den på nwt.se. Hur gör du?  

7. (Målgrupp 30-40) Du vill lägga ut en reklamannons för ditt företag. Hur gör du?  

8. Du har hört att Handelskammaren, som är en del av näringslivet, anordnar intressanta 

seminarier. Var hittar du dessa? 

9. Du är ofta på Färjestadtravet och gillar att spela på hästar. Nu vill du läsa det senaste inom 

trav. Var hittar du den informationen? 

10. Du tycker att nwt verkar vara en intressant tidning och bestämmer dig för att börja 

prenumerera på den. Hur gör du? 
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Bilaga 8 Intervjufrågor 
Efter användningstestet genomfördes en intervju med varje deltagare. Intervjufrågorna 

ställdes muntligt. Intervjufrågorna har namngetts IF1-IF21. 

OBS! Denna text är skriven (dikterad) under pågående test och är därför till stor del skriven i 

”talspråk”. 

IF1. Vad var ditt första intryck av nwt.se? 

IF2. Vad är din helhetsupplevelse av nwt.se?  

IF3. Du har nu fått utföra några uppgifter på nwt.se. Tycker du att dessa uppgifter speglar vad 

du själv skulle vilja göra på webbplatsen? Om inte, vilka uppgifter är inte intressant för din 

del? 

Vilka uppgifter sakande du? 

IF4. Vad tycker du om designen? Beskriv designen med tre ord.  

IF5. Vilket budskap förmedlar webbplatsen nwt.se?  

IF6. Var det något som saknades på webbplatsen (funktioner, info m.m.)?  

IF7. Var det något som var överflödigt på webblatsen?  

IF8. Minns du någon annons från startsidan och i sådana fall vilken?  

IF9. Störs du av reklam? Om ja, har du förslag på hur den skulle kunna presenteras för att 

störa mindre?  

IF10. Vad är bra med dagens webbplats? Var det något som var lätt att hitta?  

IF11. Var det något som var svårt eller något som kan göras bättre på webbplatsen?  

IF12. Vilka rubriker eller vilket innehåll tycker du vänder sig till just dig på webbplatsen?  

IF13. Vilket faktainnehåll (information) är viktigt för dig på nwt.se?  

IF14. Vad är viktigast för dig att hitta på nwt.se?  Ge gärna fler exempel! 

IF15. Vad är viktigast att lyfta fram på startsidan på nwt.se?  

IF16. Vad vill du ska bli den största förändringen i en framtida webbplats för nwt.se?  

IF17. Vad ska till för att du ska besöka nwt.se oftare?  

IF18. Vad skulle få dig att stanna längre och läsa mer vid varje besök?  

IF19. Skulle du kunna tänka dig att betala för nwt.se eller någon del av den? Om ja, hur 

mycket? 

IF20. Skulle du kunna tänka dig att betala för att slippa reklam? Om ja, hur mycket? 

IF21. Vi vill visa dig en bild (en skiss) på ett annat sätt att presentera startsidan för nwt.se. 

Vad är din spontana reaktion till denna skiss?  
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Bilaga 9 Personas 
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