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Sammanfattning 
 
 
För att identifiera och klassificera problem relaterade till användbarhet i 
mjukvarubaserade produkter används metoder speciellt utformade för detta ändamål. En 
av dessa metoder är Heuristisk utvärdering, men kritik har framförts mot denna metod 
och dess förmåga att klassificera användbarhetsproblem. I detta arbete jämförs Heuristisk 
utvärdering med en annan metod, i ett försök att utreda om kritiken är korrekt. Denna 
metod är Usability Problem Taxonomy, en metod skapad för att klassificera samt 
analysera användbarhetsproblem. Syftet med denna jämförelse är att ta fasta på vilken av 
metoderna som är lämpligast att använda vid klassificering av användbarhetsproblem, 
något som bedöms genom att undersöka metoderna och deras förmåga att noggrant 
klassificera användbarhetsproblem. Resultatet av arbetet indikerar att Usability Problem 
Taxonomy stödjer en mer noggrann klassificering jämfört med Heuristisk utvärdering. 
Det är inte möjligt att på ett enkelt sätt uppskatta noggrannheten i den klassificering som 
utförs med Heuristisk utvärdering.  
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1. Introduktion 
 
Att det är viktigt att en produkt uppfyller sin funktion är något som de flesta kan hålla 
med om men enligt Dumas och Redish (1993) är det inte tillräckligt för att produkten ska 
anses vara lyckad. De förklarar att värdet på en produkt har ett samband med hur lätt den 
är att använda. En produkt som är lätt att använda har ett högre värde än en produkt som 
är svår att använda. Enligt Dumas och Redish (1993) handlar funktionalitet om vad 
produkten kan göra och användbarhet om hur väl användarna kan använda produkten. En 
viktig aspekt att ha i åtanke i dessa sammanhang är att en produkt inte har någon 
användbarhet i sig själv då det specifika sammanhanget produkten ska användas i måste 
tas i beaktande (Gulliksen & Göransson, 2002).  
 
För att kontrollera hur väl mjukvarubaserade produkter uppfyller de användbarhets-
relaterade krav som finns används metoder utformade specifikt för detta ändamål. Dessa 
metoder används i syfte att identifiera de användbarhetsproblem som finns i ett 
informationssystem. När detta är gjort klassificeras och analyseras de identifierade 
problemen enligt vissa metodberoende kriterier. Klassificeringen och analysen behövs då 
detta underlättar prioritering av användbarhetsproblemen. Denna prioritering ger 
utvärderaren information om vilka problem som har störst negativ påverkan på 
informationssystemet vilket leder till att de viktigaste problemen kan väljas ut och 
därefter korrigeras (Keenan, Hartson, Kafura & Schulman, 1999). I systemutvecklings-
processen är tiden begränsad och alla användbarhetsproblem kan oftast inte korrigeras då 
resurserna inte räcker till. Enligt Hassenzahl (2000) är den bästa lösningen då att välja de 
användbarhetsproblem som har störst negativ påverkan på systemet.  
 
Heuristisk utvärdering (HU) (Nielsen & Molich, 1990) används för att identifiera samt i 
praktiken även klassificera användbarhetsproblem, och är en välkänd metod med en 
ökande skara av användare (Nielsen, 2005). I detta arbete ska denna metods förmåga att 
klassificera användbarhetsproblem jämföras med Usability Problem Taxonomy 
(Taxonomi för användbarhetsproblem) (Keenan, Hartson, Kafura & Schulman, 1999) och 
dess förmåga att klassificera. Usability Problem Taxonomy (UPT) är dock inte en lika 
välkänd och utbredd metod som HU är, men enligt Keenan m.fl. (1999) har den fyra 
nackdelar som UPT inte har. Dessa nackdelar beskrivs i detalj i kapitel 3.1. 
 
Syftet med detta arbete är att utreda om Usability Problem Taxonomy (UPT) stödjer en 
mer noggrann klassificering än Heuristisk utvärdering (HU). I arbetet tas även hänsyn till 
om de nackdelar Keenan m.fl. (1999) identifierat med HU har påverkat arbetet på något 
vis. För att kunna göra denna jämförelse kommer en fallstudie att genomföras, i syfte att 
tillämpa dessa metoder i praktiken och därmed ta fram det material, i form av en mängd 
användbarhetsproblem som har identifierats i respektive informationssystem, som behövs 
för att utföra jämförelsen mellan metoderna och lyfta fram vilken av dessa som lämpar 
sig bäst för att användas vid klassificering av användbarhetsproblem. De användbarhets-
problem som används för att genomföra jämförelsen tas fram genom en heuristisk 
utvärdering på respektive informationssystem. Dessa problem analyseras och därefter 
klassificeras med HU, respektive med UPT, och resultatet av dessa klassificeringar ska 
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jämföras. Som stöd för denna jämförelse används användarnas åsikter om de identifierade 
användbarhetsproblemen, genom att varje problem graderas av användaren utifrån vilken 
effekt problemet har på användarens arbete. Denna gradering används som ett mått i de 
fall betydelsen av ett problem behöver bedömas. Resultatet av denna jämförelse förväntas 
visa att användandet av UPT för att klassificera användbarhetsproblem ger ett mer exakt 
resultat jämfört med att använda HU för att klassificera. 
 

1.1 Upplägg av rapporten 
 
Det finns flera definitioner på vad användbarhet innebär och i kapitel 2 återfinns 
beskrivningar på tre av dessa definitioner tillsammans med detaljerade beskrivningar av 
Heuristisk utvärdering och Usability Problem Taxonomy. En detaljerad beskrivning av 
vad som ska utföras i detta arbete återfinns i kapitel 3. Information om hur användandet 
av Heuristisk utvärdering och UPT går till finns i kapitel 4 tillsammans med information 
om de informationssystem som ska undersökas, de användbarhetsproblem som 
identifierats, användarnas åsikter om de problem som identifierats samt klassificering och 
analys av dessa problem. I kapitel 5 redogörs för resultatet av arbetet och slutsatser 
gällande resultatet av studien återfinns i kapitel 6. Diskussion och förslag på fortsatt 
arbete finns i kapitel 7. 
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2. Bakgrund 
 
Intresset för användbarhet hos mjukvara har gradvis ökat under de senaste 20 åren 
(Dumas & Redish, 1993). En anledning till detta är det faktum att alla intressenter tjänar 
på användbarhet, det vill säga både användare och företag. Användarna kan lära sig 
produkten snabbare och lär sig även fler funktioner hos produkten, men de största 
fördelarna finns hos företagen. Författarna förklarar att ett företag som tillverkar en 
produkt och visar sig ha intresse av, och framförallt satsa på användbarhet, kan tjäna på 
detta genom en ökad försäljning av produkten. Detta beror bland annat på att en person 
med bra erfarenheter av en produkt oftast fortsätter att köpa uppdateringar och 
efterföljare till produkten. Detta innebär givetvis samtidigt att en person med dåliga 
erfarenheter av en produkt kan vara motvillig att prova uppföljare till denna, även om det 
skulle vara så att förbättringar åstadkommits (Dumas & Redish, 1993). Det finns 
självklart fler fördelar med att satsa på användbarhet däribland minskade kostnader för 
systemstöd och kundservice till användarna, reducerade kostnader för träning och 
utbildning av användarna, ett minskat behov av uppdateringar som skickas ut i efterhand 
när produkten är lanserad i och med att problemen redan tidigare har identifierats samt 
förstås ett förbättrat rykte för företaget (Dumas & Redish, 1993). Ytterligare en fördel 
som är värd att påpeka är att skapandet av dokumentationen till produkten underlättas av 
att produkten är konsistent, förutsägbar och organiserad enligt användarnas språk och 
uppgifter (Dumas & Redish, 1993). 
 
Som tidigare nämnts är det av stor vikt att ta fram de problem som kan finnas i ett system 
och som kan försvaga användbarheten hos systemet. Klassificeringen av problem anses 
vara väsentligt för att kunna identifiera problemen i informationssystemet, men det är 
enligt Dumas och Redish (1993) också viktigt att kunna prioritera vilka problem som 
påverkar systemet mest och bör korrigeras först. Det finns framförallt två anledningar till 
att prioritering av användbarhetsrelaterade problem är viktigt och dessa handlar om tid 
och pengar (Hassenzahl, 2000). Resurserna i en systemutvecklingsprocess är oftast 
begränsade vilket medför att varken tiden eller pengarna räcker till för att korrigera alla 
användbarhetsrelaterade problem som identifierats. I dessa fall är det väsentligt att veta 
vilka de viktigaste problemen är, då de måste korrigeras. Prioritering kan därmed 
förbättra användbarheten hos systemet då de viktigaste problemen identifieras och 
åtgärdas snabbt. 
 

2.1 Vad är användbarhet? 
 
Det finns ett flertal definitioner på vad användbarhet är och av dessa beskrivs tre olika 
definitioner i detta kapitel. Dessa definitioner har flera likheter och skillnader men 
framförallt är det en sak som skiljer dem åt. Nielsen (1993) anser att den viktigaste 
egenskapen är att informationssystem är lätta att lära vilket är lämpligt i detta arbete då 
nya användare oftast får prova sig fram på dessa system och måste behärska dem innan 
de får någon utbildning. Detta är också den största anledningen till att det är Nielsens 
definition som används i detta arbete. Nielsen (1993) definierar användbarhet enligt fem 
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olika attribut: lärbarhet, effektivitet, förmåga att minnas, felhantering och 
tillfredsställelse.  
 

• Lärbarhet är den mest fundamentala egenskapen då det är viktigt att systemet 
är lätt att lära för användaren. Detta medför att denne kan börja arbeta med 
systemet och nå en viss grad av produktivitet direkt. Detta gäller särskilt för 
användare som är nybörjare av ett system. 

 
• Ett effektivt system stödjer användaren genom att underlätta för denne att nå 

en hög grad av produktivitet. Tiden det tar att utföra uppgiften ska vara kort då 
användaren vill utföra sin uppgift på så kort tid som möjligt.   

 
• Förmåga att minnas innebär att systemets gränssnitt är lätt att komma ihåg 

även om användaren inte har använt systemet under en längre tid. Denna 
egenskap är viktig framförallt för användare som inte använder systemet ofta 
och regelbundet. Dessa användare har lärt sig systemet och ett system som är 
lätt att minnas underlättar för användaren att minnas hur denne ska göra för att 
använda systemet vid varje tillfälle. Nielsen (1993) exemplifierar detta med 
program för skapandet av kvartalsrapporter för företag. Dessa program 
används visserligen regelbundet men med stora tidsintervall mellan varje 
användningstillfälle.  

 
• Felhantering innebär att systemet ska vara utformat på ett sätt som medför att 

användarna gör så få fel som möjligt och samtidigt ska kunna upptäcka de fel 
som inträffar och reparera den skada som skett. Detta innebär att systemet ska 
vara utformat på ett sätt som gör att användarna inte kan göra fel som leder till 
att dennes arbete blir felaktigt eller förstört.  

 
• Tillfredsställelse med systemet innebär att det är viktigt att användaren 

upplever systemet som tillfredsställande och detta gäller särskilt för de system 
som är skapade för att underhålla. För dessa system är underhållningsvärdet 
viktigare än tiden det tar att använda systemet, detta gäller exempelvis för 
datorspel. 

 
Av dessa fem attribut anser Nielsen (1993) att lärbarhet är det viktigaste attributet vilket 
är passande för detta arbete. Lärbarhet är viktigt för de två informationssystem som ska 
undersökas då dessa ofta har nya användare som inte har fått någon utförlig utbildning på 
respektive informationssystem. Den andra definitionen som är av intresse för detta arbete 
kommer från Dumas och Redish (1993). De klargör att definitionen av användbarhet 
består av fyra punkter.  
 

1. Användbarhet innebär stort fokus på användarna. Det är viktigt att förstå och ha 
kontakt med de potentiella användarna för att kunna utveckla en användbar 
produkt. Framförallt måste utvecklaren ha kontakt med de användare som 
verkligen utför uppgifterna och inte bara med dem som har beställt produkten.  
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2. Människor värderar användbarheten hos en produkt efter hur lång tid det tar att 
utföra uppgiften de ska använda produkten till, antalet steg de går igenom för att 
utföra den samt hur väl de kan förutsäga handhavandet av produkten för att utföra 
uppgiften. 

 
3. Tiden är kritisk för användarna och produkten är redskapet för att utföra 

uppgiften. I och med att människor sammankopplar användbarhet med 
produktivitet är det viktigt att tiden för att utföra uppgiften inte är för lång jämfört 
med värdet av belöningen när uppgiften är klar. Författarna exemplifierar med att 
en videobandspelare ofta har hög funktionalitet men en låg grad av användbarhet. 
När en person försöker programmera en videobandspelare för att spela in ett 
program vid en viss tidpunkt får det inte ta längre tid att utföra uppgiften än vad 
personen är villig att lägga ned på detta. Målet är att se det särskilda programmet 
och videobandspelaren är verktyget för att nå målet.  

 
4. Användarna bestämmer om en produkt är lätt att använda och inte designern eller 

utvecklaren av produkten. Målet för utvecklaren är en produkt som är lätt att 
använda då detta oftast innebär att användarna lär sig produkten bättre. Människor 
lär sig en produkt snabbare om den är konsistent, förutsägbar och enkel att 
använda. Detta innebär i sin tur att användandet av produkten ökar. 

 
Dessa punkter kan sammanfattas med att användarna ska stå i fokus, då det är de som 
bestämmer om produkten är lätt att använda eller ej. Precis som Nielsen (1993) anser 
Dumas och Redish (1993) att tiden det tar att utföra uppgiften är väsentlig då 
effektiviteten hos informationssystemet är viktig. Gulliksen och Göransson (2002) 
beskriver den tredje definitionen av användbarhet utifrån den standard som skapats av 
International Organization for Standardization (ISO) och förklarar användbarhet som: 
 

 ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998 i 
Gulliksen & Göransson, 2002, s62)  
 

Även denna definition klargör att effektiviteten är väsentlig samt att denna är kopplad till 
den resursåtgång som krävs för att användarna ska uppnå de givna målen.  
 
Sammanfattningsvis anser Nielsen (1993) att definitionen av användbarhet består av 
lärbarhet, effektivitet, förmåga att minnas, feltolerans och tillfredsställelse. Dumas och 
Redish (1993) anser att användbarhet innebär stort fokus på användarna, att det ska gå 
fort att utföra uppgiften samt att det är användarna som bestämmer om produkten är lätt 
att använda. ISO definitionen deklarerar att användbarhet beror på hur väl användaren 
kan uppnå sitt specifika mål där hänsyn tas till ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse (ISO 9241-11, 1998 i Gulliksen & Göransson, 2002). Dessa definitioner 
har två gemensamma aspekter, och en av dessa är det faktum att effektiviteten är 
väsentlig. Detta kan anses vara naturligt då tiden det tar att utföra en uppgift för en 
användare bör vara så kort som möjligt då detta utförs på arbetstid och det är 
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arbetsgivarna som beställt informationssystemet. Ur användarens synpunkt kan detta bero 
på att informationssystemet endast är redskapet som används för att utföra uppgiften, där 
målet är att lösa uppgiften och inte tillbringa tid med att använda informationssystemet. 
Den andra gemensamma aspekten är att tillfredsställelsen med systemet är viktig, och att 
det är användaren som bestämmer om produkten är lätt att använda. Det är dock endast 
Nielsen (1993) som påpekar att den mest fundamentala egenskapen hos ett 
informationssystem är att det är lätt att lära. Detta är anledningen till att det är just denna 
definition som används i detta arbete; definitionen är passande för de system som ska 
undersökas. Dessa informationssystem är viktiga för de anställda på respektive 
arbetsplats och gemensamt för dessa arbetsplatser är att en användare som använder 
systemet för första gången måste göra detta på egen hand eller med hjälp av kollegor. 
Ingen utbildning sker på något av dessa informationssystem innan första användningen 
vilket gör att en mycket viktig egenskap hos systemet är att det är lätt att lära sig.  
 

2.2 Metoder för användbarhetstestning 
 
För att kontrollera hur väl ett informationssystem uppfyller kraven på användbarhet 
behövs metoder för utvärdering av dessa. Dessa metoder används för att undersöka 
grafiska gränssnitt i informationssystem. Med hjälp av dessa metoder identifieras 
användbarhetsrelaterade problem vilka därefter kan klassificeras, analyseras och 
korrigeras. Nedan följer beskrivningar på Heuristisk utvärdering (HU) och Usability 
Problem Taxonomy (UPT), två metoder som används i detta syfte. Det finns en stor 
mängd metoder konstruerade för att användas vid utvärdering av grafiska gränssnitt och 
klassificering av användbarhetsproblem, men i detta arbete används endast HU och UPT 
då det är dessa två metoder som ska jämföras.  
 

2.2.1 Heuristisk utvärdering 
 
Den heuristiska utvärderingen anses vara en av de största metoderna för 
användbarhetstestning, som är billig, snabb samt relativt enkel att använda (Nielsen & 
Mack, 1994). En eller flera utvärderare går igenom ett grafiskt gränssnitt och kontrollerar 
om detta bryter mot någon av de tio heuristiker som används. Användandet av metoden 
har ökat enligt Nielsen (2005) vilket han exemplifierar med sökningar efter ”heuristic 
evaluation” på Google1. 
 

• 1998 resulterade en sökning efter ”heuristic evaluation” i 600 träffar. 
• Samma sökning utförd 2002 gav resultatet 9500 träffar. 
• 2003 gav samma sökning 14500 träffar.  
• När detta gjordes 2004 blev resultatet 42200 träffar. 
• När denna sökning utfördes i denna studie 2005-03-15 resulterade detta i 47000 

träffar2.  

                                                   
1 www.google.com 
2 http://www.google.com/search?q=%22heuristic+evaluation%22&num=30&sa=Google+Search 
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Dock är inte det faktum att användandet av metoden ökar och att den är väldigt populär 
den enda anledningen till att metoden är intressant för detta arbete. Heuristisk utvärdering 
bygger på att låta en eller flera utvärderare gå igenom ett grafiskt gränssnitt och bedöma 
det utifrån de heuristiker som finns gällande användbarhet. Det finns en klar fördel med 
att vara fler än en utvärderare och rekommenderat antal är tre till fem stycken. Detta 
beror på att olika personer hittar olika användbarhetsproblem och en person kan aldrig 
ensam hitta alla användbarhetsproblem. Syftet med detta arbete är dock inte att hitta alla 
användbarhetsproblem, och inte heller att utvärdera de grafiska gränssnitten hos 
informationssystemen. Målet är att jämföra Heuristiskt utvärdering med Usability 
Problem Taxonomy, och de problem som identifieras ska användas som ett redskap i 
denna jämförelse. 
 
För att identifiera användbarhetsrelaterade problem används tio heuristiker: enkel och 
naturlig dialog, anpassa språket till användaren, minimera användarens minnesbelastning, 
konsistens, feedback/återkoppling, klart markerade utvägar, genvägar, bra 
felmeddelanden, motverka fel samt hjälp och dokumentation (Nielsen & Molich, 1990). 
Dessa heuristiker beskriver önskvärda egenskaper hos grafiska gränssnitt och kan ses som 
generella regler eller riktlinjer.  
 

• Enkel och naturlig dialog förklaras av Nielsen (1993) med att dialogen helst ska 
vara så förenklad som möjligt för att minska antalet saker användaren behöver 
lära sig och även reducera risken att användaren missförstår det språk som 
används. Målet är att användaren får exakt den information, varken mer eller 
mindre, denne behöver vid den exakta tidpunkten och på den perfekta platsen. Om 
detta mål är uppfyllt gör det att användaren lättare förstår dialogen i 
sammanhanget.  

 
• Terminologin som används i informationssystemet bör vara anpassad efter 

användarens språk. Heuristiken anpassa språket till användaren klargör detta och 
Nielsen (1993) exemplifierar detta med att ett system för valutatransaktioner inte 
bör kräva att användaren specificerar brittiska pund med koden 317. Önskvärt är 
termer som GBP3 eller Pounds beroende på om systemet är anpassat för 
valutahandlare eller allmänheten. Det är även viktigt att informationssystemet har 
text som är på användarens modersmål. 

 
• Målet med att minimera användarens minnesbelastning är att låta datorerna 

underlätta minnesbelastningen för användaren. Människor har lättare för att känna 
igen något som visas för dem än de har att ta fram samma information från minnet 
utan hjälp (Nielsen, 1993). Det är därför en fördel om en användare får välja 
mellan olika dialogelement och menyer för att navigera i ett informationssystem 
istället för att behöva skapa helt nya vid varje användning. Nielsen (1993) 
exemplifierar detta med att när en användare vill döpa om ett objekt är det en 
fördel om namnfältet behåller det gamla namnet och låter användaren ändra detta 

                                                                                                                                                        
 
3 Great Britain Pound 
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istället för att tvinga användaren att skriva ett helt nytt namn, då användare oftast 
vill ändra namnet och inte byta ut det mot något helt annat.  

• Konsistens i systemet är viktigt för användaren då denne känner sig tryggare med 
informationssystemet om användaren vet att ett kommando har samma funktion 
oavsett var i systemet det används. Detta medför även att de blir uppmuntrade till 
att utforska nya delar av informationssystemet. Användarna har redan en del av 
kunskapen som behövs för att arbeta och manövrera de nya delarna då det är 
samma kommandon de redan har lärt sig (Lewis, Hair & Schoenberg, 1989 i 
Nielsen, 1993).  

 
• Information till användaren om vad informationssystemet gör bör finnas 

kontinuerligt enligt heuristiken feedback/återkoppling. Detta är särskilt viktigt i 
system som har långa svarstider för vissa operationer. Dock är det viktigt att tänka 
på att återkoppling i form av felmeddelanden ska försvinna när felet är avhjälpt. 
Nielsen (1993) exemplifierar detta med när pappret tar slut i en skrivare och 
användaren får ett felmeddelande med information om att pappret är slut. När 
användaren har fyllt på papper i skrivaren är problemet avhjälpt och 
felmeddelandet måste försvinna.  

 
• För att öka användarens känsla av kontroll när denne använder 

informationssystemet bör det finnas klart markerade utvägar. Detta innebär att 
användaren ska erbjudas en enkel utväg ur informationssystemet vilket 
exemplifieras av Nielsen (1993) med att alla dialogrutor ska ha en knapp som 
låter användaren avbryta operationen och gå tillbaks till systemets tidigare 
tillstånd.  

 
• För att underlätta användandet av informationssystemet för användaren bör 

Genvägar finnas som möjliggör att operationer som utförs ofta ska vara 
lättåtkomliga. Ett exempel på detta är funktionstangenter som exempelvis F1 
vilket tar fram hjälpfilen till informationssystemet åt användaren.  

 
• Heuristikerna bra felmeddelanden och motverka fel har ett visst samband. Texten 

i ett felmeddelande ska vara anpassat till användarens språk och inte använda 
komplicerade termer som användaren måste lära sig för att förstå felmeddelandet. 
Dock är det optimala att designa systemet på ett sätt som minimerar risken för att 
användaren gör fel (Nielsen, 1993). Detta exemplifieras av författaren med att 
istället för att tvinga användaren skriva ett kommando bör denne välja kommando 
på en meny vilket tar bort risken att användaren stavar fel.  

 
• Hjälp och dokumentation innebär att användarna ska kunna få hjälp när de 

behöver det. Även om ett system helst ska vara så enkelt att använda att 
användarna inte behöver någon dokumentation eller hjälpfiler så är fallet oftast 
inte så i verkligheten. De flesta användare läser dock inte manualer i första hand 
(Rettig, 1991 i Nielsen, 1993), men när de väl tagit fram manualen och behöver 
den så är de troligtvis i ett väldigt stort behov av hjälp vilket Nielsen (1993) även 
beskriver som panik. Detta resulterar i att en viktig egenskap hos manualen är att 
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användaren enkelt kan söka efter uppgiftsorienterad hjälp och helst i en online-
baserad version då användare har en tendens att tappa bort manualer i 
pappersformat.  

 
De användbarhetsproblem som identifierats sammanfattas i en rapport. Den innehåller 
beskrivningar av dessa problem som ska vara så utförliga och detaljerade som möjligt. 
Rapporten ligger till grund för det fortsatta arbetet med att klassificera samt korrigera de 
användbarhetsproblem som identifierats. Informationssystemet som har utvärderats 
designas om för att korrigera de problem som identifierats. Detta är en itererande process, 
vilket medför att heuristisk utvärdering kan användas ett flertal gånger innan en produkt 
är helt färdigutvecklad.  
 

2.2.2 Usability Problem Taxonomy 
 
Keenan, m.fl. (1999) har använt över 400 beskrivningar av användbarhetsproblem 
insamlade från systemutvecklingsprojekt i skapandet av Usability Problem Taxonomy 
(Taxonomi för användbarhetsproblem) (se Bilaga 1). Ramverket har skapats i syfte att 
klassificera användbarhetsproblem i grafiska gränssnitt med textkomponenter. Till 
skillnad från Heuristisk utvärdering görs ingen konkret utvärdering av 
informationssystem, då denna metod är avsedd för att användas vid analys och 
klassificering av redan identifierade problem. Detta utförs utifrån två perspektiv: 
artefaktens och uppgiftens (Keenan, m.fl. 1999). Inom artefaktkomponenten klassificeras 
problem relaterade till användarens interaktion med det grafiska gränssnittet. Inom denna 
klass finns tre primära klasser: Synlighet, Språk och Manipulation. Problem som är 
relaterade till hur användaren ser och utforskar objekt i gränssnittet klassificeras i klassen 
Synlighet (se Bilaga 1). Det finns fem underklasser till denna klass: Objektlayout, 
objektutseende, objektrörelse, presentation av information/resultat samt icke 
meddelandebaserad återkoppling. Författarna beskriver att språkrelaterade 
användbarhetsproblem sorteras in under klassen Språk (se Bilaga 1). Detta innebär 
problem gällande hur användaren läser och förstår ord. Till denna del är underklasserna 
Namn och Formulering kopplade. Det finns fem underklasser till Formulering: 
Feedback/Återkopplingsmeddelanden, Felmeddelanden, Andra systemmeddelanden, Text 
på skärmen samt Användarbegärd information. Klassen Manipulation(se Bilaga 1) har 
två direkta underklasser: Kognitiva aspekter och Fysiska aspekter. Den sistnämnda har 
även den två underklasser: Visuell antydning samt Direktmanipulering (Keenan, m.fl. 
1999).  
 
Uppgiftskomponenten har två primära klasser: Kartläggning av uppgiften och 
Underlättande av uppgiften. Problem relaterade till hur en uppgift är strukturerad inom ett 
informationssystem vilket kan innebära svårigheter för användaren klassificeras inom 
Kartläggning av uppgiften (se Bilaga 1). Denna klass har tre underklasser: Interaktion, 
Navigering samt Funktionalitet. Inom den sista primära klassen, Underlättande av 
uppgiften (se Bilaga 1), placeras problem kopplade till systemets förmåga att underlätta 
för användaren att följa uppgiftens struktur samt hjälpa användaren tillbaks på den rätta 
vägen om denne misslyckats med att följa strukturen (Keenan, m.fl. 1999). Fyra 
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underklasser är kopplade till Underlättande av uppgiften: Alternativ, Automation av 
uppgift/funktion, Ångermöjlighet samt Hjälper användaren följa rätt väg. 
Klassificeringen av användbarhetsrelaterade problem sker genom att använda både 
artefaktkomponenten och uppgiftskomponenten. Utvärderaren av systemet börjar med att 
klassificera problemet med utgångspunkt från artefaktkomponenten eller uppgifts-
komponenten och försöker gå så djupt ned i klasserna som möjligt. När det inte går att gå 
längre ned i klasserna inom den ena komponenten klassificeras problemet inom den andra 
komponenten. Användbarhetsproblemen klassificeras ömsesidigt uteslutande i varje klass 
vilket innebär att problemet X inte kan placeras i klass Y och Z samtidigt. Notera att 
användbarhetsproblemet ändå ska klassificeras både i artefaktkomponenten och i 
uppgiftskomponenten (Keenan, m.fl. 1999) .  
 
Klassificeringen i varje komponent graderas enligt tre olika nivåer: Full klassificering 
(FK), Delvis klassificering (DK) samt Ingen klassificering (IK). Full klassificering 
innebär att ett användbarhetsproblem klassificerats i den lägsta underklassen, exempelvis 
i klassen Felmeddelanden. I de fall där ett användbarhetsproblem klassificerats i en 
primär klass eller i en klass som inte är på den lägsta nivån betecknas detta som Delvis 
klassificerat vilket görs om problemet exempelvis klassificerats i klassen Namn (Keenan, 
m.fl. 1999). Ingen klassificering innebär att det inte gick att placera 
användbarhetsproblemet i någon klass i den aktuella komponenten. Värt att notera är att 
det är fullt möjligt att ett användbarhetsproblem klassificeras och graderas som FK i en 
komponent och samtidigt klassificeras som IK i den andra komponenten då alla 
kombinationer är möjliga (Keenan, m.fl. 1999). 
 
Keenan, m.fl. (1999) påstår sig ha identifierat fyra nackdelar med metoden Heuristisk 
utvärdering: 
 

• Otillräcklig urskiljbarhet då användbarhetsproblem av väldigt olika karaktär 
klassificeras enligt samma heuristik 

 
• Avsaknad av ömsesidig uteslutning vilket beror på att ett problem kan 

klassificeras enligt fler än en heuristik. 
 

• Ofullständighet beroende på att vissa problem inte kan klassificeras enligt någon 
heuristik. 

 
• Brist på noggrannhet eftersom ett användbarhetsproblem klassificeras enligt en 

eller flera heuristiker men inte med tillräcklig noggrannhet.  
 
Baserat på dessa påståenden görs antagandet att användandet av Usability Problem 
Taxonomy för att klassificera användbarhetsproblem ger ett mer exakt resultat jämfört 
med att använda Heuristisk utvärdering för samma ändamål. Med ett mer exakt resultat 
menas att alla problem ska kunna klassificeras med hjälp av metoden och de problem 
som användarna bedömer som allvarliga ska kunna klassificeras fullt ut. 
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3. Problembeskrivning 
 
Heuristisk utvärdering (HU) (Nielsen, 1993) är en vanligt förekommande metod för att 
utvärdera designen hos grafiska gränssnitt. Användandet av metoden underlättar även 
identifiering, klassificering samt prioritering av användbarhetsproblem. Användandet av 
metoden ökar, och enligt Nielsen (2005) är HU den mest använda metoden för detta 
ändamål. En sökning på Google4 efter ”heuristic evaluation” utförd av Nielsen 1998 
resulterade i 600 träffar och när samma sökning utfördes i detta arbete 2005-03-15 blev 
resultatet 47000 träffar5. För att få en jämförelse av detta resultat har sökningar utförts 
efter Cognitive Walkthrough (Kognitiv genomgång) och Usability Problem Taxonomy då 
dessa är andra metoder för användbarhetstestning. Cognitive Walkthrough är en metod 
som liknar HU, då även den bygger på att granska ett informationssystem och utvärdera 
detta. Skillnaden jämfört med HU är att denna metod till största del fokuserar på hur lätt 
det är att lära sig informationssystemet (Lewis, Polson, Wharton och Rieman, 1990; 
Polson, Lewis, Rieman och Wharton, 1992a). Usability Problem Taxonomy (UPT) är en 
metod skapad för att användas vid klassificering av användbarhetsproblem i grafiska 
gränssnitt (Keenan m.fl., 1999). En sökning på Google efter ”cognitive walkthrough” 
2005-03-15 resulterade i 14800 träffar6 medan sökning efter ”Usability Problem 
Taxonomy” 2005-03-15 resulterade i 56 träffar7. Detta anses medföra att ingen av dessa 
metoder har lika stor skara av användare som HU har, vilket stärker Nielsens (2005) 
påstående att metoden är den som används mest för detta ändamål. 
 
Som ovan beskrivet, är HU en metod som ursprungligen är skapad för utvärdera designen 
hos grafiska gränssnitt och därmed identifiera användbarhetsproblem, medan UPT är en 
metod som är skapad i syfte att klassificera samt analysera användbarhetsproblem. Trots 
att dessa metoder inte är skapade för exakt samma ändamål, är de relevanta att jämföra, 
då HU är en av de mest välkända samt välanvända metoderna, och som i praktiken 
används för att klassificera användbarhetsproblem. Trots att metoderna inte är skapade i 
samma syfte, har de alltså i praktiken samma användningsområde då bägge metoder 
används för klassificering. Dessa metoder kan därmed jämföras när det gäller att 
klassificera användbarhetsproblem; en klassificering görs implicit i HU, och explicit i 
UPT, men det är inte möjligt att jämföra metoderna när det gäller att identifiera 
användbarhetsproblem. Detta eftersom UPT är ämnad för att klassificera problem, och 
ger inget stöd för att identifiera användbarhetsproblem, något som HU ger stöd för. 
Vidare är UPT också en metod som ska undvika vissa negativa egenskaper hos HU, som 
skaparna av UPT anser sig ha identifierat, och trots att UPT inte har dessa negativa 
egenskaper som HU har är det en metod som inte är lika välkänd samt välanvänd som 
HU. 
 

                                                   
4 http://www.google.com 
5 http://www.google.com/search?q=%22heuristic+evaluation%22&num=30&sa=Google+Search 
6 http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=%22cognitive+walkthrough%22&btnG=Search 
7 http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=%22Usability+Problem+Taxonomy%22&btnG=Search 
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Keenan m.fl. (1999) anser sig ha identifierat fyra problem med att klassificera 
användbarhetsproblem med HU. Dessa problem är otillräcklig urskiljbarhet, avsaknad av 
ömsesidig uteslutning, ofullständighet och brist på noggrannhet. 
 

• Otillräcklig urskiljbarhet: Användbarhetsproblem som är av väldigt olika karaktär 
kan klassificeras enligt samma heuristik. Klassificeringen underlättas av att 
användbarhetsproblem av liknande karaktär sorteras in i samma klass.  

 
• Avsaknad av ömsesidig uteslutning: Ett användbarhetsproblem kan klassificeras 

enligt fler än en heuristik. Detta medför att samma problem kan sorteras in i flera 
klasser vilket försämrar resultatet. 

 
• Ofullständighet: Vissa problem kan inte klassificeras enligt någon heuristik. Detta 

medför att fördelen med att klassificera uteblir just för dessa 
användbarhetsproblem. 

 
• Brist på noggrannhet: Ett användbarhetsproblem klassificeras ofta inte med 

tillräcklig noggrannhet. Detta beroende på att problemet inte fångas helt i en eller 
flera heuristiker. 

 
Förutsatt att dessa påståenden stämmer innebär det att det finns fyra nackdelar med en 
metod som anses vara populär och som har en ökande popularitet. Dessa problem finns 
dock inte hos UPT enligt författarna, vilket dock inte bör tolkas som en absolut sanning 
då opartiskheten hos skaparna går att diskutera. Trots att UPT, enligt skaparna, inte har 
dessa nackdelar som HU har, är detta inte en metod som har studerats närmare i större 
omfattning. En gjord sökning av befintlig forskning om metoden UPT visar att den är 
bristande. Genom en framåtsökning visar det sig att det inte finns mycket material skrivet 
i ämnet. 
 
De problem Keenan m.fl. (1999) anser sig identifierat hos HU ligger till grund för 
antagandet att användandet av UPT för att analysera samt klassificera 
användbarhetsproblem bör leda till ett mer exakt resultat jämfört med att använda 
Heuristisk utvärdering vid analysering samt klassificering. Mer exakt innebär att alla 
användbarhetsproblem ska kunna klassificeras, och de problem som bedöms som 
allvarliga av användarna ska kunna klassificeras med den största noggrannhet metoden 
kan erbjuda. 
 

3.1 Problemprecisering 
 
Syftet med detta arbete är att jämföra metoderna Heuristisk utvärdering (HU) och 
Usability Problem Taxonomy (UPT) med målet att utreda om UPT är bättre lämpad för 
klassificering än HU. Denna jämförelse kommer att utföras i tre steg. I steg 1 ges en 
närmare beskrivning av dessa metoder, deras syfte samt funktion. I steg 2 ska en 
fallstudie utföras på två informationssystem. Syftet med fallstudien är att tillämpa 
metoderna i praktiken och ta fram de användbarhetsproblem som kommer att användas 
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för att utföra jämförelsen mellan metoderna. Dessa användbarhetsproblem identifieras 
med hjälp av HU, och därefter graderas av användarna med utgångspunkt från hur 
allvarligt varje problem påverkar arbetet. Alla problem kommer även att klassificeras och 
analyseras med både HU och UPT. I steg 3 ska klassificeringen utförd med respektive 
metod jämföras. I bedömningen av varje metods förmåga att klassificera 
användbarhetsproblem tas användarnas åsikter om dessa problem i beaktande, och 
närmare bestämt deras bedömning av vilka problem som är av största vikt. Vidare utförs 
bedömningen genom att studera hur noggrant, samt om, varje problem har kunnat 
klassificeras.  
 

3.2 Förväntat resultat 
 
Det förväntade resultatet är att användandet av UPT för att klassificera 
användbarhetsproblem ger ett resultat som är mer exakt och anses vara bättre jämfört 
med att klassificera problem med HU. Med mer exakt menas att alla användbarhets-
problem har kunnat klassificeras och bättre innebär att de problem som bedömts som 
allvarliga av användarna har kunnat klassificeras enligt metoden. Om så är fallet indikerar 
detta att de påståenden Keenan m.fl. (1999) framfört gällande HU stämmer. Detta medför 
att det går att diskutera om HU verkligen bör användas i den stora omfattning som fallet 
är idag. Om resultatet med detta arbete blir det omvända och klassificeringen som utförts 
med HU anses stödja en mer exakt klassificering jämfört med den klassificering utförd 
med UPT, pekar detta på att de nackdelar Keenan m.fl. (1999) anser sig ha identifierat 
med HU inte stämmer. Skulle detta inträffa stärker detta arbete argumenten för att 
använda Heuristisk utvärdering.  
 

3.3 Identifierade svagheter 
 
Vissa svagheter blir tydliga i och med detta arbete. För att identifiera de 
användbarhetsproblem som ska klassificeras används HU, och enligt riktlinjerna för 
denna metod bör antalet utvärderare vara mellan tre och fem, då en utvärderare ensam 
inte anses kunna hitta alla problem. Detta är dock inget större problem i detta fall då 
målet med arbetet inte är att utvärdera de aktuella informationssystemen, och de problem 
som identifieras endast används som ett redskap i jämförelsen av HU och UPT. 
Ytterligare en svaghet är att det i detta fall är en och samma person som identifierat alla 
problem och därefter klassificerat dessa. Vidare kan det faktum att detta är en begränsad 
studie där endast två informationssystem, med en begränsad mängd användare och 
problem, ha en negativ påverkan på resultatet av arbetet, då resultatet statistiskt sett inte 
kan säkerställas.  
 
Trots att denna studie genomförs med begränsade resurser, som ovan beskrivna 
svagheter, anses resultatet vara av stor vikt. Studien är trots dessa begränsningar möjlig 
att genomföra, och ger en indikation om lämpligheten att använda respektive metod för 
klassificeringen av användbarhetsproblem.  
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4. Metod 
 
Syftet med detta arbete är att utreda om användandet av Usability Problem Taxonomy 
(UPT) resulterar i en mer noggrann klassificering jämfört med att använda Heuristisk 
utvärdering (HU). En fallstudie ska utföras för att ta fram det material som behövs för att 
kunna göra denna jämförelse. Följande delsteg ska genomföras: 
 

• En Heuristisk utvärdering av två befintliga informationssystem. De 
användbarhetsproblem som identifieras sammanställs i ett dokument. 

 
• Alla användbarhetsproblem ska analyseras och klassificeras med hjälp av HU och 

UPT. Resultatet av den heuristiska utvärderingen sammanställs i ett dokument och 
resultatet av klassificeringen med UPT sammanställs i ett annat dokument.  

 
• Gradering av de klassificerade användbarhetsproblemen efter hur allvarligt varje 

problem påverkar användarens arbete. Varje användbarhetsproblem graderas 
därefter enligt en femgradig skala från 0 till 4 (Nielsen & Molich, 1994) 

 
Den skala som används ser ut enligt följande: 
 

0. Ingen påverkan 
- Detta problem påverkar inte användarens arbete. 

 
1. Väldigt liten påverkan 

- Kosmetiskt problem som har en mycket liten påverkan på användarens arbete 
med detta program. Denne lägger ingen större tyngd vid problemet men är 
medveten om det. 

 
2. Liten negativ påverkan 

- Mindre problem som skulle behöva korrigeras. Problemet har en liten negativ 
påverkan på användarens arbete. Irritation kan uppstå i arbetet i och med 
problemet. 

 
3. Stor negativ påverkan 

- Stort problem som verkligen skulle behöva korrigeras. Problemet har en stor 
negativ påverkan på användarens arbete och är ett hinder som gör att arbetet 
tar längre tid att utföra. 

 
4. Mycket stor negativ påverkan 

- Väldigt stort problem där det är av största vikt att det korrigeras. Problemet 
har en mycket stor negativ påverkan på användarens arbete. Det är ett stort 
hinder som gör att arbetet ej kan utföras inom rimlig tid eller överhuvudtaget.  

  
När detta har utförts ska resultaten jämföras. Den klassificering som utförs med HU ska 
jämföras med den klassificering som utförs med UPT utifrån hur noggrant, och 
framförallt om, varje problem kan klassificeras. Om det visar sig att exempelvis HU har 
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lyckats klassificera ett problem mer exakt och bättre än UPT, anses detta stärka 
argumenten för att HU inte har de svagheter Keenan m.fl. (1999) anser. Om det aktuella 
problemet även anses vara allvarligt av användarna medför detta att argumenten blir ännu 
starkare. 
 

4.1 Heuristisk utvärdering 
 
Rekommendationen är att det ska vara tre till fem utvärderare som använder metoden för 
att utvärdera ett grafiskt gränssnitt i ett informationssystem (Nielsen & Mack, 1994). 
Anledningen till detta är att en ensam utvärderare inte anses kunna hitta alla 
användbarhetsrelaterade problem. Syftet med detta arbete är dock inte att hitta alla 
användbarhetsproblem, då målet är att jämföra Heuristisk utvärdering (HU) och Usability 
Problem Taxonomy (UPT), och för att kunna göra detta behöver inte alla användbarhets-
problem identifieras. Anledningen till att göra en heuristisk utvärdering är att få en 
mängd problem som kan analyseras och klassificeras med HU och UPT. Detta leder till 
det material som behövs för att kunna jämföra dessa två metoder.  
 
Utvärderaren går igenom gränssnittet ensam och gör detta ett flertal gånger. Nielsen och 
Molich (1994) rekommenderar att granskningen genomförs minst två gånger; den första 
genomgången ger utvärderaren en känsla för systemets helhet och den andra 
genomgången medför att denne kan fokusera på specifika element när utvärderaren vet 
hur detta element passar in i systemet som helhet. Dialogrutor och gränssnittets 
komponenter granskas och jämförs utifrån de tio heuristiker som används i metoden. 
Under granskningen kan utvärderaren även använda andra principer och riktlinjer 
gällande design av grafiska gränssnitt förutom de tio heuristiker som ska användas i 
första hand.  
 
Resultatet av utvärderingen kan sammanfattas på två sätt. Det första är en skriftlig 
rapport som sammanställs av utvärderaren. En nackdel med detta sätt är att det kräver en 
extra insats av utvärderaren, då det tar tid att skriva rapporten. I de fall där ett flertal 
utvärderare används måste varje dokument granskas och sammanställas till en komplett 
slutrapport som innehåller det sammanfattade resultatet från varje utvärderare. Fördelen 
med detta sätt är att det ger ett formellt dokument vilket underlättar arbetet med att 
korrigera de användbarhetsproblem som identifierats. Det andra sättet innebär att en 
annan person observerar utvärderaren när denne studerar gränssnittet. Utvärderaren ger 
verbala kommentarer och dessa sammanställs av observatören. Detta sätt medför att 
arbetsbördan på utvärderaren minskar, då det är observatören som skriver rapporten. I 
detta arbete används det första tillvägagångssättet, då någon observatör inte kan 
användas. 
 
Klassificeringen sker genom att varje användbarhetsproblem som identifieras beskrivs i 
ett dokument, och i varje problembeskrivning finns kopplingar till den heuristik som 
problemet bryter mot. Utvärderaren ska vara så specifik som möjligt, och en referens till 
den eller de heuristiker som problemet bryter mot, måste finnas.  
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4.2 Usability Problem Taxonomy 
 
Till skillnad från Heuristisk utvärdering används inte Usability Problem Taxonomy 
(UPT) för att identifiera användbarhetsproblem i ett informationssystem. UPT är en 
metod skapad för att klassificera användbarhetsproblem ur två olika perspektiv: 
artefaktens och uppgiftens (Keenan, m.fl., 1999) (se Figur 1). Artefakt och Uppgift är de 
två komponenter som utgör grunden i metoden. Utvärderaren börjar med att utgå från en 
av dessa komponenter och klassificerar användbarhetsproblemet genom att gå så djupt 
ned i komponentens underklasser som möjligt. När det inte är möjligt att gå längre ned 
fortsätter utvärderaren att klassificera problemet så djupt det går i den andra och kvar-
varande komponenten. Ett användbarhetsproblem kan bara klassificeras i en underklass 
inom en komponent då ömsesidig uteslutning används. Detta innebär att om en 
utvärderare börjar klassificera ett användbarhetsproblem i uppgiftskomponenten och 
klassificerar problemet i klassen Kartläggning av uppgiften, så kan detta problem endast 
klassificeras i denna klass och inte i någon annan klass inom komponenten Uppgift. 
Däremot ska användbarhetsproblemet klassificeras inom komponenten Artefakt, men det 
är också den enda form av överlappning som är tillåten. Under klassificeringen försöker 
utvärderaren gå så djupt ned som möjligt i klasserna, men om utvärderaren inte kan 
klassificera ett problem i en underklass backar denne tillbaka till en primär klass. Om 
användbarhetsproblemet inte kan klassificeras i en primär klass heller, backar 
utvärderaren tillbaka till startpunkten och det aktuella problemet klassificeras i klassen 
Artefakt eller Uppgift beroende på i vilken komponent utvärderaren arbetade i. 
 
 

 
Figur 1: Usability Problem Taxonomy förenklad efter Keenan m.fl. (1999). 
 
 
Inom en komponent används tre olika beteckningar för att beskriva hur väl 
användbarhetsproblemet kunde klassificeras: 
 

1. Full klassificering (FK) innebär att användbarhetsproblemet klassificerats i en 
underklass. Utvärderaren sätter denna beteckning på problem som har 
klassificerats så långt ned det går i klasserna. Ett problem som identifierats 

Manipulation 

Kartläggning av uppgiften 

Artefakt  

Uppgift 

Startpunkt/Komponent Fem primära klasser 

Språk 

Synlighet 

  Underlättande av uppgiften 
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gällande avsaknad av ångermöjlighet för användaren skulle få beteckningen FK 
då detta problem klassificeras i underklassen Ångermöjlighet. 

 
2. När utvärderaren klassificerat ett användbarhetsproblem i en av de fem primära 

klasserna får användbarhetsproblemet beteckningen Delvis klassificering (DK).  
 
3. Ett användbarhetsproblem som inte går att klassificera i någon av klasserna i den 

aktuella komponenten får beteckningen Ingen Klassificering (IK). Detta medför 
dock inte att resultatet av klassificeringen av detta problem är något att förkasta. 
Istället ska utvärderaren se detta användbarhetsproblem som ett specialfall och 
användandet av denna beteckning ger viss information om 
användbarhetsproblemet och beskrivningen av detta. Enligt Keenan m.fl. (1999) 
kan anledningen till att utvärderaren använde denna beteckning vara att 
beskrivningen av problemet var för svag eller ofullständig. En annan orsak kan 
också vara att problemet är ett enkelt problem som är relativt okomplicerat att 
korrigera.  

 
Resultatet av klassificeringen sammanställs i tabeller med en rad för varje 
användbarhetsproblem (se Tabell 1). För varje problem beskrivs vilken klass problemet 
klassificerats i, och sökvägen till klassen. I exemplet i Tabell 1 har problemet 
klassificerats i klassen Ångermöjlighet i Uppgiftskomponenten, och i tabellen syns även 
att Ångermöjlighet är en underklass till den primära klassen Underlättande av uppgiften. I 
exemplet har användbarhetsproblemet fått beteckningen IK i artefaktkomponenten, men 
samtidigt har problemet kunnat klassificeras i en underklass i uppgiftskomponenten och 
därför fått beteckningen FK i denna komponent. Alla kombinationer av beteckningar är 
möjliga (Keenan, m.fl. 1999). 
 
 
Tabell 1: Exempel på hur klassificeringen dokumenteras efter Keenan m.fl. (1999).  

# Problembeskrivning Klassificering 
Artefakt 

Resultat 
Artefakt 

Klassificering 
Uppgift 

Resultat 
Uppgift 

1 Det finns ingen möjlighet att 
ångra utförda ändringar 

1. Artefakt IK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

2  
 

    

      

 
 
Det faktum att det inte är flera personer som utför klassificeringen påverkar resultatet 
negativt. Keenan m.fl. (1999) betonar dock inte att det behöver vara fler än en person 
som utför klassificeringen, men det anses ändå vara en fördel om så är fallet. Resultatet 
av denna studie betraktas som en indikation på vilken metod som har den bästa förmågan 
att klassificera användbarhetsproblem. En faktor som har en positiv påverkan på 
resultatet av detta arbete, är att Keenan m.fl. (1999) anser att det är en fördel om den 
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person som utför klassificeringen har kännedom och kunskap om den mjukvara som 
användbarhetsproblemen härstammar från.  
 

4.3 Fallstudie av två informationssystem 
 
De informationssystem som ska användas för att ta fram det material som behövs för att 
kunna jämföra Heuristisk utvärdering och Usability Problem Taxonomy är Kundbild och 
ProFit 5.0. Kundbild är ett program som hanterar de kunder TeliaSonera AB har inom det 
fasta telenätet. Programmet används för att registrera, underhålla samt ta bort 
telefonabonnemang. Tjänster som ska läggas till eller tas bort, exempelvis nummer-
presentation, är en vanligt förekommande uppgift. Förutom tjänstehantering utförs bland 
annat flytt av abonnemang, hantering av fördelspoäng (bonusprogram) samt 
fakturahantering i viss mån. Kundbild arbetar mot en central databas, vilket medför att 
ändringar som utförs är åtkomliga för alla anställda. Programmet används av 
TeliaSoneras anställda i hela Sverige, vilket medför att det används både av kundtjänst 
och i butik. Gemensamt för dessa två användargrupper är att Kundbild används oftast 
med en kund som väntar på resultatet, antingen i telefon eller i butik, något som kan leda 
till stressade situationer när problem uppstår, då pressen ökar på användaren att lösa 
problemet. Användarna varierar från väldigt erfarna, till nybörjare som ofta har bristfällig 
utbildning på programmet.  
 
ProFit 5.0 används på Feelgood Skövde AB, en avdelning inom koncernen Feelgood 
Hälsa Sverige AB. Detta system är ett kundhanteringssystem, där uppgifter som att lägga 
in nya medlemmar, hantera medlemskap samt Autogiro ingår. Vanliga uppgifter är att 
registrera nya eller förlänga medlemskap, registrera manuella betalningar när 
autogirodragning ej kunnat utföras samt avsluta medlemskap. ProFit används av 
Feelgoodenheter i hela Sverige, men ej mot någon central databas vilket innebär att alla 
ändringar som utförs endast kan ses på Feelgood Skövde AB. Användarna varierar från 
nybörjare till erfarna användare, men majoriteten av personalen har ej fått någon 
utbildning på programmet.  
 
Gemensamt för dessa informationssystem är att lärbarheten är viktig. En ny användare får 
ingen utbildning på Kundbild innan denne måste använda programmet och detsamma 
gäller för nya användare av ProFit 5.0, vilket medför att det är viktigt att graden av 
lärbarhet är hög. Enligt Nielsen (1993) är en av de viktigaste egenskaperna hos ett 
informationssystem att det är lätt att lära. Det är intressant att studera dessa två 
informationssystem då någon utbildning på dessa system vanligtvis inte förekommer, 
varvid lärbarheten hos systemet blir en egenskap som är ytterst väsentlig om användarna 
ska kunna använda systemet på ett för dem tillfredsställande sätt. Det är även en fördel 
om den person som klassificerar de problem som identifierats har någon slags erfarenhet 
och kunskap om de informationssystem som studeras (Keenan m.fl., 1999). Detta 
motiverar ytterligare valet av informationssystem för denna studie, eftersom kunskap 
samt tidigare erfarenheter av systemen är aktuella. 
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4.4 Identifierade användbarhetsproblem 
 
De användbarhetsproblem som identifierats med hjälp av Heuristisk utvärdering i 
Kundbild återfinns i Bilaga 2, och de användbarhetsproblem som identifierats i ProFit 
presenteras i Bilaga 3. De problem som tagits fasta på i Kundbild benämns K och därefter 
följer löpnumret. De problem som identifieras i ProFit följer denna ordning, men med 
bokstaven P i början istället.  
 

4.5 Resultat av undersökningen 
 
De användbarhetsproblem som identifierats (se Bilaga 2 och Bilaga 3) har samlats i ett 
frågeformulär för att få information om användarnas åsikter om varje problem. Varje 
frågeformulär innehåller de användbarhetsproblem som hittats i respektive 
informationssystem samt uppgifter om användaren. Varje användare ska fylla i namn och 
ålder samt svara på tre personliga uppgifter. Den första av dessa tre gäller vad användaren 
anser om sina datorkunskaper där fyra olika val finns; nybörjare, vardagsanvändare, 
erfaren användare och avancerad användare. Den andra uppgiften gäller hur ofta 
användaren använder det aktuella programmet; flera gånger om dagen, en gång om 
dagen, flera gånger i veckan, en gång i veckan eller mindre än en gång i veckan. Den 
tredje och sista uppgiften gäller om användaren har fått någon slags utbildning på 
programmet där endast ja eller nej finns att välja på. Med utbildning menas en lärarledd 
utbildning, antingen på plats eller på distans.  
 
Användarens huvuduppgift är att rangordna varje användbarhetsproblem enligt den skala 
som härstammar från Nielsen och Molich (1994). För att kunna sammanställa resultatet 
av undersökningen används poäng där graderingen är enligt följande: 
 

• Ingen påverkan ger 0 poäng 
• Väldigt liten påverkan ger 1 poäng 
• Liten negativ påverkan ger 2 poäng 
• Stor negativ påverkan ger 3 poäng 
• Mycket stor negativ påverkan ger 4 poäng 

 
En hög poängsumma innebär att problemet har en större negativ påverkan på 
användarnas arbete, medan en låg poängsumma innebär att problemet har en mindre eller 
obetydlig negativ påverkan.  
 

4.5.1 Användare 
 
Totalt graderas de problem som hittats i Kundbild av sex användare och de problem som 
identifierats i ProFit 5.0 graderas av sju användare. Det finns endast en i gruppen som 
anser att dennes datorkunskaper motsvarar en nybörjares (se Tabell 2). Därefter består 
gruppen av fem vardagsanvändare, fem erfarna användare samt två avancerade 
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användare. Sex användare har fått utbildning på respektive program, vilket medför att sju 
personer inte har fått detta.  
 
 
Tabell 2: Personlig information om användarna datorkunskaper och utbildning på programmet. 
Användarnas namn börjar på AK för de som använder Kundbild, AP för användarna av ProFit och därefter 
följer ett löpnummer. 

Datorkunskaper Har fått utbildning Användare 
 Nybörjare Vardagsanvändare 

Erfaren 
användare 

Avancerad 
användare Ja nej 

AK1     x   x   
AK2       x   x 
AK3     x   x   
AK4     x   x   
AK5   x     x   
AK6   x       x 
AP1     x     x 
AP2   x     x   
AP3   x     x   
AP4 x         x 
AP5     x     x 
AP6   x       x 
AP7       x   x 

 
 
Sju personer använder programmet flera gånger om dagen (se Tabell 3), tre använder 
detta en gång om dagen, två använder respektive program flera gånger i veckan och en 
använder programmet en gång i veckan. Ingen använder dock respektive program mindre 
än en gång i veckan. 
 
 
Tabell 3: Personlig information om hur ofta användarna använder Kundbild och ProFit 5.0. Användarnas 
namn börjar på AK för de som använder Kundbild, AP för användarna av ProFit och därefter följer ett 
löpnummer.  

Använder programmet Användare 
 

Flera gånger om 
dagen 

En gång om 
dagen 

Flera gånger i 
veckan  

En gång i 
veckan 

Mindre än en gång i 
veckan 

AK1   x       
AK2 x         
AK3       x   
AK4 x         
AK5 x         
AK6     x     
AP1     x     
AP2   x       
AP3 x         
AP4 x         
AP5 x         
AP6   x       
AP7 x         
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4.5.2 Kundbild 
 
Resultatet av undersökningen angående de problem som identifierats i Kundbild (se Figur 
2) visar att de tre problem som har mest allvarlig påverkan på användarnas arbete är 
problem K18, K21 och K25, medan exempelvis problem K16 och K23 inte har någon 
negativ påverkan alls. Gemensamma egenskaper för de problem som graderas som mest 
allvarliga är att fel som inträffar kan medföra stora konsekvenser för kunden. Om 
användaren väljer fel kombinationspaket (se Bilaga 2, K21) och därefter försöker 
korrigera detta påverkas detta av K18 (se Bilaga 2), då status på abonnemanget har 
ändrats från ÖPPEN till REGÄ, vilket medför att användaren måste vänta till nästa dag 
för att korrigera problemet. Om användaren väljer fel form av flytt på ett abonnemang (se 
Bilaga 2, K25) kan detta resultera i en misslyckad flytt eller en felaktig räkning till 
kunden. Detta kan jämföras med K16 och K23 (se Bilaga 2), då dessa problem gäller 
felaktiga namn på objekt i gränssnittet och har ingen direkt påverkan på användarens 
arbete. 
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 Figur 2: Figuren visar hur användarna har rangordnat de problem som identifierats i Kundbild. 
 Rangordningen gäller hur allvarligt varje användbarhetsproblem påverkar användarens arbete. På x-axeln 
 visas alla användbarhetsproblem som hittats i Kundbild och varje problem börjar egentligen på bokstaven  
 K men detta har tagits bort i figuren på grund av platsbrist.   
 
 
Den totala maximala poängen ett problem som hittats i Kundbild kan få är 24 poäng, då 
det är sex användare som ska gradera varje problem och den maximala poängen per 
användare är fyra. Detta medför att ett problem som hittats i ProFit 5.0 kan totalt få 28 
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poäng, då det är sju användare som ska gradera dessa problem. Detta leder troligtvis inte 
till några konsekvenser för resultatet av jämförelsen, då samma problem ska klassificeras 
med båda metoderna, och den poäng ett problem har fått påverkar resultatet av 
klassificeringen med Heuristisk utvärdering på samma sätt som det påverkar resultatet av 
klassificeringen med Usability Problem Taxonomy.  
 

4.5.3 ProFit 5.0 
 
Av de 25 problem som identifierats i ProFit anser användarna att problem P6, P3 och P24 
är de tre mest allvarliga (se Figur 3). Gemensamt för dessa problem är att de inträffar i 
samband med registrering av en ny medlem eller vid ett köp av träningskort (se Bilaga 3, 
P6, P3 och P24). Inget av de problem som identifierats har fått noll poäng, men P12 är 
det problem som anses ha minst negativ påverkan av användarna. En möjlig orsak till 
detta är att funktionen Tag Foto inte används vilket gör att användarna aldrig stött på 
detta problem. 
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 Figur 3: Figuren visar hur användarna har rangordnat de problem som identifierats i ProFit. 
 Rangordningen gäller hur allvarligt varje användbarhetsproblem påverkar användarens arbete. På x-axeln   
 visas alla användbarhetsproblem som hittats i ProFit och varje problem börjar egentligen på bokstaven  
 P men detta har tagits bort i figuren på grund av platsbrist.   
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4.6 Klassificering och analys av identifierade användbarhetsproblem 
 
De användbarhetsproblem som identifierats klassificeras med Heuristisk utvärdering 
nedan i kapitel 4.6.1, vilket innebär att för varje problem ska referenser finnas till den 
eller de heuristiker användbarhetsproblemet bryter mot. Klassificeringen med Usability 
Problem Taxonomy (UPT) återfinns i kapitel 4.6.2, och sker genom att varje 
användbarhetsproblem ska placeras i en klass i artefaktkomponenten och samtidigt i en 
klass i uppgiftskomponenten. Målet är att placera problemet så djupt ned som möjligt, det 
vill säga helst i en underklass. Om ett problem placerats i en underklass används 
beteckningen Full klassificering. De användbarhetsproblem som placeras i en av de fem 
primära klasserna ges beteckningen Delvis klassificerat (DK) men om problemet inte 
anses passa i någon underklass eller primär klass utdelas beteckningen Ingen 
klassificering (IK). I dessa kapitel beskrivs ej de problem som klassificeras och läsaren 
hänvisas till Bilaga 2 för beskrivning av de användbarhetsproblem som identifierats i 
Kundbild, samt Bilaga 3 för de problem som gäller ProFit. 
 

4.6.1 Klassificering med Heuristisk utvärdering 
 
För att ge en mer överskådlig bild av denna klassificering sammanfattas resultatet i 
nedanstående tabeller. Se Bilaga 4 för mer detaljerad information om denna 
klassificering. I de fall där problemet inte har brutit mot någon heuristik alls har detta 
markerats med ett ”–” i tabellen. Heuristikerna är numrerade enligt: 
 
1: Enkel och naturlig dialog 
2: Anpassa språket till användaren 
3: Minimera användarens minnesbelastning 
4: Konsistens 
5: Feedback/återkoppling 
6: Klart markerade utvägar 
7: Genvägar 
8: Bra felmeddelanden 
9: Motverka fel 
10: Hjälp och dokumentation 
 
Se kapitel 2.2.1 för detaljerad beskrivning av varje heuristik. 
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Tabell 4: Resultat av klassificering med Heuristisk utvärdering på de problem som hittats i Kundbild. 
 

 

Användbarhetsproblem 
 

Heuristiker 
 

 
Namn 

 
Beskrivning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

K1 Olika språk blandas i hjälpfilen  x  x       
K2 Hjälp saknas för vissa fält i Lilla Hjälpfönstret    x       
K3 Inmatning av telefonnummer    x    x x  
K4 Inmatning av personnummer        x   
K5 Hjälptext för fältet Efternamn    x      x 
K6 Registrera kund       x    
K7 Visa teknisk info x x         
K8 Markör ändras under sökning  x   x      
K9 Adressinformation       x    
K10 Ta bort en tjänst       x  x  
K11 Vill du verkligen avbryta ordern?        x   
K12 Behovsanalys         x  
K13 

 

Ändra förval på en kund    x   x    

K14 Mycket information i rutan Kundinformation x          
K15 Många termer i Kundinformation  x         
K16 Mycket information på fliken Faktinfo x          
K17 Lätt att göra fel på fliken Faktinfo         x  
K18 

 

Status ändras från ÖPPEN till REGÄ     x    x  

K19 Många objekt på menyn Telekonto Paket x          
K20 Pop-up beskrivningar på menyn Telekonto Paket    x       
K21 Kan ej ta bort valt paket         x  
K22 Markering av rätt objekt       x  x  
K23 Kundinformation och Kundinformation x          
K24 Maximering av Kundinformation – – – – – – – – – – 
K25 Många val för att registrera en flytt x        x  

 
 
Av de användbarhetsproblem som identifierats är det endast ett som inte har kunnat 
klassificeras enligt någon heuristik. Värt att notera är också att 10 av dessa problem anses 
bryta mot fler än en heuristik, vilket enligt Keenan m.fl. (1999) är ett av de problem som 
identifierats med klassificering utförd med Heuristisk utvärdering. 
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Tabell 5: Resultat av klassificering med Heuristisk utvärdering av de problem som hittats i ProFit. 
 

 

Användbarhetsproblem 
 

Heuristiker 

 
Namn 

 
Beskrivning 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

P1  Formulär placeras längst fram x          
P2 Hjälpfil saknas          x 
P3 Registrera nytt företag       x    
P4 Koppla kund till instruktör vid nyregistrering av medlem x        x  
P5 Registrering av personnummer        x x  
P6 Slutdatum         x  
P7 Fyra olika val x          
P8 Tre rutor till två val x          
P9 Säljarens signatur        x   
P10 Registrera medlemsavgift       x    
P11 Mycket information på fliken Kunder x          
P12 Svenska och engelska  x  x       
P13 Felmeddelande för Tag foto        x   
P14 Fortsättning på P13  x  x  x  x   
P15 Fortsättning på P14  x  x  x  x   
P16 Skriv plastkort          x 
P17 

 

Ej konsistent fel i Ändra kund x x  x  x  x   

P18 Sända e-post x          
P19 Sända e-post men avbryter x   x  x  x   
P20 Värvat kund används ej x          
P21 

 

Ändra kortnr/spärra kortnr    x       

P22 Dagens inpasseringar    x       
P23 Flytt av Dagens inpasseringar         x  
P24 Rutan Betalare         x  
P25 Fel datum på Träningsjournal - - - - - - - - - - 

 
 
Bland de användbarhetsproblem som hittats i ProFit är det endast ett som inte anses bryta 
mot någon heuristik. I detta fall är det sju problem som anses bryta mot fler än en 
heuristik.  
 

4.6.2 Klassificering med Usability Problem Taxonomy 
 
Klassificeringen med Usability Problem Taxonomy har delats upp i två delar för att 
underlätta för läsaren. Den första delen innehåller klassificering av de problem som 
identifierats i Kundbild och i den andra delen klassificeras de användbarhetsproblem som 
hittats i ProFit. 
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Tabell 6: Klassificering av problem som identifierats i Kundbild. 
 

# Problembeskrivning Klassificering 
Artefakt 

Resultat 
Artefakt 

Klassificering 
Uppgift 

Resultat 
Uppgift 

K1 Olika språk i hjälpfilen 1. Språk 
2. Text på skärmen 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 

DK 

K2 Hjälp saknas för vissa 
fält i Lilla Hjälpfönstret 

1. Artefakt IK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K3 Sökning efter 
telefonnummer 

1. Synlighet 
2. Icke meddelande-
baserad återkoppling 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K4 Inmatning personnr 1. Synlighet 
2. Icke 
meddelandebaserad 
återkoppling 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K5 Fel hjälptext till fältet 
Efternamn 

1. Språk 
2. Formulering 
3. Text på skärmen 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften. 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg. 

FK 

K6 Registrera kund 1. Manipulation IK 1. Kartläggning av 
uppgiften 

DK 

K7 Visa teknisk info 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Uppgift IK 

K8 Feedback vid sökning 1. Synlighet 
2. Presentation av 
information/resultat 

FK 1. Uppgift IK 

K9 
 

Ändra adresser 1. Manipulation DK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Navigering 

FK 

K10 Ta bort tjänst 1. Synlighet  DK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K11 Vill du avbryta ordern? 1. Språk 
2. Formulering 
3. Feedback/åter-
kopplingsmeddelanden 

FK 1. Uppgift IK 

K12 Behovsanalys 1. Språk 
2. Formulering 
3. Text på skärmen 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K13 
 

Ändra förval 1. Manipulation DK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Funktionalitet 

FK 

K14 Mycket information 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 



 

27 

# Problembeskrivning Klassificering 
Artefakt 

Resultat 
Artefakt 

Klassificering 
Uppgift 

Resultat 
Uppgift 

K15 Svåra termer 1. Språk  
2. Formulering 
3. Text på skärmen 

FK 1. Uppgift IK 

K16 Oanvända objekt 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

K17 Lätt att göra fel 1. Manipulation 
2. Kognitiva aspekter 
3. Direktmanipulering 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K18 
 

Status REGÄ 1. Synlighet 
2. Icke meddelande-
baserad återkoppling 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

K19 Många paket på 
Telekonto 

1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Navigering 

FK 

K20 Beskrivningar på 
Telekonto 

1. Synlighet 
2. Presentation av 
information/resultat 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

K21 Ta bort paket 1. Artefakt IK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

K22 Tillägg av tjänst 1. Synlighet 
2. Icke meddelande-
baserad återkoppling 

FK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Interaktion 

FK 

K23 Två objekt med samma 
namn 

1. Språk 
2. Namn 

FK 1. Uppgift IK 

K24 Maximera fönster 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK  

K25 Flytt av abonnemang 1. Synlighet 
2. Presentation av 
information/resultat 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

 
 
Av de användbarhetsproblem som klassificerats har 10 av dessa kunnat klassificeras fullt 
ut både i artefaktkomponenten och i uppgiftskomponenten. Alla identifierade problem har 
kunnat klassificeras i någon av de två komponenterna, det vill säga antingen i 
artefaktkomponenten eller i uppgiftskomponenten.    
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Tabell 7: Klassificering av problem som identifierats i ProFit. 
 
 Problembeskrivning Klassificering 

Artefakt 
Resultat 
Artefakt 

Klassificering 
Uppgift 

Resultat 
Uppgift 

P1 Formulär 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

P2 Hjälpfil saknas 1. Artefakt IK 1. Underlättande av 
uppgiften  
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

P3 Registrera nytt företag 1. Manipulation DK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Navigering 

FK 

P4 Koppla till en instruktör 1. Artefakt IK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Funktionalitet 

FK 

P5 Registrering personnr 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

P6 Slutdatum 1. Artefakt 
 

IK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

P7 Moms 1. Manipulation 
2. Kognitiva aspekter 
3. Visuell antydning 

FK 1. Uppgift IK 

P8 Källa 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

P9 Säljarens signatur 
saknas 

1. Språk  
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Uppgift IK 

P10 Registrera 
medlemsavgift 

1. Artefakt IK 1. Underlättande av 
uppgiften 

DK 

P11 Mycket information 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

P12 Olika språk på Tag foto 1. Språk 
2. Formulering 
3. Text på skärmen 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 

DK 

P13 Tag foto – avbryt 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P14 Forts. på P13 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P15 Forts. på P14 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 
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# Problembeskrivning Klassificering 
Artefakt 

Resultat 
Artefakt 

Klassificering 
Uppgift 

Resultat 
Uppgift 

P16 Beskrivning på ”Skriv 
plastkort” 

1. Språk 
2. Formulering 
3. 
Feedback/återkopplings-
meddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Hjälper användaren 
följa rätt väg 

FK 

P17 
 

Ändra kund 1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P18 Sända e-post 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

P19 Sända e-post men 
avbryter 

1. Språk 
2. Formulering 
3. Felmeddelanden 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P20 Värvat kund 1. Synlighet 
2. Objekt (skärm) layout 

FK 1. Uppgift IK 

P21 
 

Menyn Ändra kortnr  1. Synlighet 
2. Objektutseende 

FK 1. Kartläggning av 
uppgiften 
2. Navigering 

FK 

P22 Dagens inpasseringar 1. Synlighet 
2. Presentation av 
information/resultat 

FK 1. Uppgift IK 

P23 Flytta Dagens 
inpasseringar 

1. Synlighet 
2. Objektrörelse 

FK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P24 Betalare vid kortköp 1. Synlighet DK 1. Underlättande av 
uppgiften 
2. Ångermöjlighet 

FK 

P25 Träningsjournal 1. Synlighet DK 1. Uppgift IK 

 
 
Nio av de 25 användbarhetsproblem har i detta fall kunnat klassificeras fullt ut i både 
artefaktkomponenten och uppgiftskomponenten, och gemensamt med klassificeringen av 
de problem som hittats i Kundbild är att inget problem har fått beteckningen IK i båda 
komponenterna.  
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5. Resultat och analys 
 
Tre skillnader mellan klassificering av användbarhetsproblem med Heuristisk utvärdering 
(HU) och Usability Problem Taxonomy (UPT) har identifierats. I kapitel 5.1 beskrivs att 
alla användbarhetsproblem inte kunde klassificeras med HU, vilket dock kunde göras 
med UPT. Detta är en av de nackdelar Keenan m.fl. (1999) identifierat med HU som 
beskrivits tidigare. En annan nackdel författarna har identifierat med HU är avsaknaden 
av ömsesidig uteslutning, det vill säga att ett problem kan anses bryta mot fler än en 
heuristik. I kapitel 5.2 beskrivs att 34 % av alla problem som klassificerats i detta arbete 
anses bryta mot två eller fler heuristiker, men detta har dock ej upplevts som en nackdel i 
den klassificering som utförts. Det mest signifikanta resultatet med detta arbete beskrivs i 
kapitel 5.3 och handlar om, och i så fall hur, det går att uppskatta huruvida det är en 
lyckad klassificering som utförts eller ej.  
 

5.1 Ofullständighet 
 
Totalt 50 användbarhetsproblem har klassificerats med Heuristisk utvärdering, och av 
dessa 50 har två problem inte kunnat klassificeras enligt någon heuristik alls (se Figur 4).  
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Figur 4: Figuren visar antalet problem som klassificerats enligt noll eller fler heuristiker. Det är 
endast ett problem som klassificerats enligt fem heuristiker och det är inget annat problem som 
klassificerats enligt fler än det. 
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De problem som inte har kunnat klassificeras är K24 och P25 (se Tabell 8). Dessa utgör 
dock endast 4 % av den totala mängden problem, och K24 har inte heller bedömts som ett 
allvarligt problem av användarna, då problemet endast fått 5 poäng av 24 vid 
rangordningen. Detta gäller dock inte för P25, då detta problem har fått 16 poäng av 28. 
Detta innebär att det endast är fem problem som har fått högre poäng och därför anses 
detta vara ett problem som behöver klassificeras. Detta har dock inte kunnat utföras, 
vilket stärker påståendet som Keenan m.fl. (1999) tagit fasta på; en svaghet hos metoden 
Heuristisk utvärdering är att inte alla problem kan klassificeras.  
 
 
Tabell 8: Tabellen visar vilka problem som klassificerats enligt noll eller fler heuristiker.  

Namn på användbarhetsproblem 

5 P17                                       

4 P14 P15 P19                                   

3 K3                                       

2 K1 K5 K7 K8 K10 K13 K18 K22 K25 P4 P5 P12                 

1 K2 K4 K6 K9 K11 K12 K14 K15 K16 K17 K19 K20 K21 K23 P1-3 P6-11 P13 P16 P18 P20-24 

A
n

ta
l h

eu
ris

tik
er

 

0 K24 P25                                     

 
 
I den klassificering som utförts med Usability Problem Taxonomy (UPT) har dock alla 
användbarhetsproblem klassificerats i någon klass. Av de 50 användbarhetsproblem som 
identifierats har alla 50 kunnat klassificeras antingen i artefaktkomponenten, 
uppgiftskomponenten eller i båda komponenterna, och samtidigt har inget enskilt 
problem fått beteckningen IK i både artefaktkomponenten och uppgiftskomponenten. 
Den klassificering som utförts med Usability Problem Taxonomy (UPT) anses vara mer 
exakt jämfört med den klassificering som utförts med Heuristisk utvärdering, då fler 
problem har kunnat klassificeras. 
 

5.2 Ömsesidig uteslutning 
 
En annan svaghet Keenan m.fl. (1999) identifierat hos Heuristisk utvärdering är 
avsaknaden av ömsesidig uteslutning mellan heuristikerna. Enligt författarna försämras 
resultatet av klassificeringen om ett användbarhetsproblem sorteras in i flera olika 
klasser. Resultatet av klassificeringen med Heuristisk utvärdering visar att 34% av alla 
problem har klassificerats enligt två eller fler heuristiker: 
 

• 12 problem har klassificerats enligt två heuristiker vilket motsvarar 24% av alla 
problem.  

 
• Ett problem har klassificerats enligt tre heuristiker vilket motsvarar 2% av alla 

problem. 
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• Tre problem har klassificerats enligt fyra heuristiker vilket motsvarar 6% av alla 
problem 

 
• Ett problem har klassificerats enligt fem heuristiker vilket motsvarar 2% av alla 

problem. Detta problem är P17 och ansågs vara ett allvarligt problem av 
användarna av ProFit då det endast var tre problem som fick fler poäng.  

 
Detta upplevs dock inte som någon större nackdel i detta arbete, något som möjligtvis 
beror på att de problem som identifierats och klassificerats inte ska korrigeras. Det är 
möjligt att detta vore ett problem om korrigering skulle ske. Faktum kvarstår dock att om 
Keenans m.fl. (1999) påstående stämmer och ett bättre resultat uppnås när ömsesidig 
uteslutning tillämpas, skulle detta medföra att klassificering med Heuristisk utvärdering 
ger ett sämre resultat jämfört med att använda Usability Problem Taxonomy (UPT) för 
detta ändamål. Detta kan bero på att UPT tillämpar ömsesidig uteslutning, vilket innebär 
att ett problem endast placeras i en klass i artefaktkomponenten och i en klass i 
uppgiftskomponenten. 
 

5.3 Mätbara resultat 
 
I arbetet med att jämföra resultatet av att klassificera användbarhetsproblem med 
Heuristisk utvärdering (HU) och Usability Problem Taxonomy (UPT), har ett problem 
uppmärksammats. Det finns inget enkelt sätt att mäta hur väl klassificering av ett problem 
har utförts med HU, det vill säga om problemet bryter helt och hållet mot en heuristik 
eller endast delvis. Ett av de problem Keenan m.fl. (1999) anser sig ha identifierat med 
HU är att ett problem ofta inte klassificeras med tillräcklig noggrannhet, då problemet 
inte fångas helt i en heuristik. En intressant egenskap som identifierats i denna studie är 
att det inte går att observera med vilken noggrannhet ett problem har fångats inom en 
heuristik, och det är därmed svårt att uppskatta hur väl en klassificering med HU har 
lyckats. Det går att se vilka heuristiker ett problem har brutit mot (se Tabell 4 och Tabell 
5), men det är komplicerat att uppskatta i vilken utsträckning. Detta innebär att det vid 
klassificering med HU, inte går att se skillnad på ett problem som svagt bryter mot en 
heuristik och ett problem som starkt bryter mot en heuristik.  
 
Detta kan jämföras med den klassificering som utförts med UPT, där det finns tre nivåer 
på hur väl ett problem har klassificerats: Full klassificering (FK), Delvis klassificering 
(DK) och Ingen klassificering (IK) (se kapitel 2.2.2). Detta innebär att det går att 
uppskatta hur väl klassificeringen har kunnat utföras. Då ett problem får en av tre olika 
beteckningar, FK, DK och IK, i båda komponenterna innebär det att det finns sex olika 
kombinationer och därmed också sex olika mått på hur väl ett problem har kunnat 
klassificeras: 
 

• FK och FK. Detta innebär att ett problem har kunnat klassificeras i en underklass 
både i artefaktkomponenten och i uppgiftskomponenten. 
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• FK och DK. I detta fall har ett problem klassificerats i en underklass i en av 
komponenterna och i en primär klass i den kvarvarande komponenten. 

 
• FK och IK. Problemet har klassificerats så långt det går i en komponent, men i 

den andra komponenten har detta problem inte kunnat klassificeras alls. 
 

• DK och DK. Ett användbarhetsproblem har klassificerats i en primär klass i båda 
komponenterna. 

 
• DK och IK. Detta medför att ett problem har klassificerats i en primär klass i en 

av komponenterna, men i den andra komponenten har klassificeringen 
misslyckats. 

 
• IK och IK. Detta resultat innebär att ett problem inte har kunnat klassificeras i 

någon av komponenterna. 
 
Då målet är att kunna klassificera ett problem i en underklass i UPT medför detta att ett 
problem som har klassificerats och fått beteckningen FK och FK har klassificerats mer 
exakt jämfört med ett problem som exempelvis fått beteckningen DK och IK. I den 
klassificering utförd i detta arbete har inget användbarhetsproblem fått beteckningen IK i 
båda komponenterna (se Figur 5).  

 
 

Figur 5: Resultatet av klassificeringen varierar och figuren visar hur väl klassificeringen genomförts. 
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38% eller 19 av 50 problem som klassificerats har fått beteckningen FK och FK. Detta 
innebär att dessa har klassificerats enligt den starkaste graden av klassificering i UPT. 
Den näst starkaste klassificeringsgraden är FK och DK, vilket har uppnåtts för 14% av 
alla problem, vilket motsvarar sju stycken. Den största andelen problem, 42% eller 21 
stycken, har fått beteckningen FK och IK, vilket kan ses som en medelnivå då detta är 
nivå tre av sex. Tre problem vilket motsvarar 6% av alla problem har klassificerats enligt 
den näst svagaste nivån, men inga problem har fått beteckningen IK och IK. Inga 
problem har klassificerats i nivån DK och DK, vilket innebär att inget problem har 
klassificerats i en primär klass i båda komponenterna. 
 
De fyra egenskaper hos Heuristisk utvärdering (HU) som Keenan m.fl. (1999) anser sig 
ha identifierat som nackdelar har observerats även i denna studie. Dock anses nackdelen 
gällande ofullständighet vara av mer betydande vikt i denna studie, då ett av de problem 
som inte har kunnat klassificeras anses vara allvarligt av användarna. Om dessa problem 
skulle korrigeras hade klassificeringen troligtvis underlättat detta, och då alla problem 
inte har klassificerats med Heuristisk utvärdering (HU) indikerar detta att klassificering 
med Usability Problem Taxonomy (UPT) medför ett bättre resultat. Det är dock klart att 
problem av väldigt olika karaktär, exempelvis K1 och K13, anses bryta mot samma 
heuristik, något som ytterligare visar att de nackdelar som Keenan m.fl. (1999) har 
identifierat, även observeras i detta arbete. Även nackdelarna gällande avsaknaden av 
ömsesidig uteslutning samt bristen på noggrannhet har observerats.  
 
I och med denna studie har ett annat problem med HU upptäckts; det finns ingen enkelt 
sätt att uppskatta hur väl en klassificering av ett problem har utförts med HU vilket dock 
kan göras med UPT. Resultatet visar att två problem inte har kunnat klassificeras med 
HU, men att alla problem däremot har kunnat klassificeras med UPT. Som beskrivits 
ovan kan noggrannheten med den klassificering som utförts med UPT enkelt visas, och 
det är tydligt att 38% av alla problem har klassificerats med den största noggrannheten 
som kan uppnås med UPT. Motsvarande är dock inte möjligt att visa eller uppskatta på 
ett enkelt sätt med HU. Detta anses vara en nackdel med HU. Resultatet av detta arbete 
indikerar därmed att Usability Problem Taxonomy (UPT) stödjer en mer noggrann 
klassificering jämfört med Heuristik utvärdering (HU).  
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6. Slutsatser 
 
Målet med arbetet har uppfyllts då resultatet indikerar att Usability Problem Taxonomy 
(UPT) stödjer en mer noggrann klassificering än Heuristisk utvärdering (HU).  
Trots tidigare beskrivna svagheter med detta arbete i form av olika begränsningar, har 
studien varit möjlig att genomföra och intressanta resultat har framkommit. Resultatet 
indikerar att UPT är att föredra vid klassificering av användbarhetsproblem jämfört med 
HU. Detta då klassificeringen utförd med UPT är en mer noggrann klassificering än den 
utförd med hjälp av HU. En noggrann klassificering kan vara en fördel i en 
systemutvecklingsprocess. Ett exempel på detta är om två problem, P1 och P2, har 
samma prioritering, men resurserna räcker endast till för att korrigera ett av dessa. Om 
det visar sig att P1 har klassificerats med större noggrannhet jämfört med P2, stödjer detta 
beslutet att endast korrigera P1. Eftersom sannolikheten att ett problem har klassificerats 
korrekt går att utläsa från resultaten med UPT, kan beslut om vilka problem som ska 
korrigeras samt i vilken ordning, underlättas.  
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7. Diskussion 
 
Klassificering av användbarhetsproblem medför att analys och prioritering av dessa 
problem underlättas. Alla identifierade problem kan oftast inte korrigeras då tid och 
pengar inte räcker till i systemutvecklingsprocessen. Detta medför att de problem som har 
fått högst prioritering korrigeras, och de problem som anses vara mindre kritiska endast 
korrigeras i mån av tid. För att klassificera användbarhetsproblem behövs metoder som 
stödjer en noggrann klassificering. I detta arbete jämförs två metoder med utgångspunkt 
från vilket stöd respektive metod ger i klassificeringen av problem, och närmare bestämt 
hur noggrant identifierade problem klassificeras. Dessa metoder är Heuristisk utvärdering 
(HU) och Usability Problem Taxonomy (UPT). HU är en av de populäraste metoderna 
för utvärdering av gränssnitt och klassificering av problem. UPT är inte en lika välkänd 
samt välanvänd metod som HU, och används endast för att klassificera och analysera 
användbarhetsproblem. En jämförelse är relevant då båda metoderna i praktiken används 
för samma ändamål, nämligen klassificering, även om de ursprungligen inte är skapade i 
samma syfte. Vidare är det faktum att UPT, enligt skaparna, inte har vissa negativa 
egenskaper som HU har, också intressant då det är en metod som inte har lika stor 
genomslagskraft som HU. 
 
Skaparna av UPT har identifierat fyra problem med HU, och dessa problem tas i 
beaktande i den jämförelse som utförs. För att identifiera användbarhetsproblem utförs en 
heuristisk utvärdering av två befintliga informationssystem. Dessa problem klassificeras 
därefter med HU och UPT, och för att få en bedömning av hur viktigt varje problem är 
tas systemens användare samt deras åsikter i beaktande. Användarna graderar varje 
användbarhetsproblem från noll till fyra, där noll innebär att ett problem inte har någon 
negativ påverkan på användarens arbete, och där fyra innebär att det är ett mycket 
allvarligt problem. I jämförelsen av de två klassificeringar som utförts används 
användarnas gradering av dessa problem som ett mått i de fall betydelsen av ett problem 
behöver bedömas.  
 
Resultatet av arbetet indikerar att klassificering med UPT är att föredra jämfört med att 
klassificera problem med HU, då UPT stödjer en mer noggrann klassificering.  
 
De egenskaper hos HU, som skaparna av UPT anser sig ha identifierat som problem, har 
observerats även i detta arbete, och anses vara problematiska. Vidare har även ett nytt 
problem med HU upptäckts gällande hur resultatet av klassificeringen ska uppskattas. Det 
är inte möjligt att bedöma i vilken utsträckning ett problem har klassificerats, då det 
endast finns två möjligheter; antingen anses problemet bryta mot en heuristik eller inte. 
Detta är en nackdel i och med att behovet att mäta hur noggrant en klassificering har 
utförts kan uppstå.  
 
Usability Problem Taxonomy (UPT) lider däremot inte av ovan beskrivna problem. Det 
finns sex olika nivåer av noggrannhet vid klassificeringen av användbarhetsproblem. 
Detta underlättar uppskattningen av noggrannheten i den klassificering som utförts, något 
som Heuristisk utvärdering (HU) inte har stöd för. Det är dock värt att notera att HU inte 
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är en metod som är skapad i syfte att klassificera användbarhetsproblem, även om 
resultatet av att använda metoden blir en klassificering, och metoden i praktiken används 
för att klassificera användbarhetsproblem. UPT är skapad i syfte att klassificera och 
analysera användbarhetsproblem, och det faktum att klassificering med UPT ger ett mer 
exakt och bättre resultat jämfört med att klassificera problem med HU är ett resultat som 
kunde förväntas.  
 
Vidare observeras även att alla användbarhetsproblem som identifierats inte har kunnat 
klassificeras med HU, något som inte inträffade vid klassificeringen med UPT. Detta är 
intressant, och kan ha flera olika orsaker. En av dessa skulle kunna vara att beskrivningen 
av problemet är bristfällig, något som Keenan m.fl. (1999) också identifierar som en 
möjlig orsak när ett användbarhetsproblem inte kan klassificeras. Värt att notera i detta 
fall är att problembeskrivningen har varit tillräckligt detaljerad för att problemen ska 
kunna klassificeras med hjälp av UPT. En annan orsak skulle kunna vara en av de 
identifierade negativa egenskaperna med HU; ofullständighet. Detta innebär att det 
aktuella problemet inte kan klassificeras då en eller flera heuristiker som problemet bör 
bryta mot saknas. 
 
Trots att denna studie har genomförts med begränsade resurser, då det endast är en och 
samma person som utfört fallstudien och det är en begränsad mängd problem, 
informationssystem samt användare, har intressanta resultat framkommit. 
Klassificeringen utförd med hjälp av UPT har lett till mätbara resultat i denna studie, 
något som HU inte har genererat. UPT stödjer därmed en mer noggrann klassificering 
jämfört med HU, och är att föredra vid klassificeringen av användbarhetsproblem. 
 
En intressant diskussion i detta fall, är varför UPT inte är en metod som är mer vida 
använd. Vid utvärderingen och förbättringen av dagens informationssystem är det 
önskvärt att identifiera samt klassificera användbarhetsproblem av flera olika orsaker, 
däribland ekonomiska. Som det har tagits fasta på i både denna studie, men i även 
tidigare forskning inom ämnet, är HU en metod som har fått stor genomslagskraft och 
därmed är vida använd för det ovan beskrivna ändamålet. UPT är en metod som inte har 
fått någon större uppmärksamhet, och som tidigare nämnts, inte heller har studerats 
vidare något närmare, trots att det är en metod som kan användas för klassificering, och 
som dessutom inte har vissa nackdelar som HU har. Som det har framkommit i denna 
studie, ger UPT en mer noggrann klassificering, och då är det naturligt att fundera över 
orsaken till att den inte är mer känd samt använd. Om UPT har vissa fördelar jämfört med 
HU, hur kommer det sig att UPT inte används istället för eller i samverkan med HU vid 
klassificering av användbarhetsproblem? Är det möjligt att det skapas för många metoder 
för samma ändamål som då inte studeras närmare, så att utvärderare väljer att hålla sig till 
gamla välbeprövade metoder? Är det då någon mening att skapa nya metoder om tiden 
för att studera dessa inte tas? 
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7.1 Fortsatt arbete 
 
Under utförandet av denna studie har flera intressanta frågeställningar som kan studeras 
vidare tagits fasta på: 
 

• Utföra denna jämförelse i en större skala, där fler informationssystem ingår samt 
ett större antal användbarhetsproblem identifieras.  

 
• Utföra en liknande jämförelse där fler personer är utvärderare, och där inte en och 

samma person utför identifiering samt klassificering, något som är en fördel när 
dessa metoder används. 

 
• Utföra en jämförelse mellan Usability Problem Taxonomy och en metod som är 

skapad i syfte att klassificera problem. Detta eftersom Heuristisk utvärdering inte 
ursprungligen är skapad i syfte att klassificera användbarhetsproblem, även om 
den i praktiken används för det ändamålet.  
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Bilaga 1 – Usability Problem Taxonomy (Keenan m.fl., 1999) 
 
Bilden visar vilka klasser som används vid klassificering med Usability Problem 
Taxonomy. Målet är att klassificera ett problem i en underklass. Om detta inte går är 
målet att göra detta i en primär klass men om även detta misslyckas anses inte problemet 
vara klassificerat. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underklasser Startpunkt  Fem primära klasser  

Artefakt 

Uppgift 

Underlättande av uppgiften 

Interaktion 

Kartläggning av uppgiften 

Alternativ 

Ångermöjlighet 

Hjälper användaren följa rätt väg 

Funktionalitet 

Navigering 

Automation av uppgift/funktion 

Startpunkt  Fem primära klasser Underklasser 

Synlighet 

Språk 

Manipulation 

Direktmanipulering 

Visuell antydning 

Fysiska aspekter 

Kognitiva aspekter 

Formulering Andra systemmeddelanden 

Felmeddelanden 

Feedback/återkopplings- 
 meddelanden  Namn 

Användarbegärd information 

Text på skärmen 

Presentation av information/resultat 

Icke meddelandebaserad återkoppling 

Objektrörelse 

Objekt (skärm) layout 

Objektutseende 
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Bilaga 2 – Användbarhetsproblem i Kundbild 
 
Varje användbarhetsproblem som identifierats i Kundbild beskrivs i denna bilaga. Alla 
bilder som används finns i Bilaga 5. Namnen börjar på K för Kundbild för att skilja på 
dessa och de problem som hittats i ProFit 5.0. 
 
K1: Olika språk blandas i hjälpfilen. Engelska används på menyerna i menyraden och på 
knapparna för utskrift och navigering. All övrig text är på svenska. Se Bild 1 Bilaga 5. 
 
K2: Lilla Hjälpfönstret är ett fönster som visar information om aktiva fält. Hjälp saknas 
dock för fälten Fakturakontonr och Fördelkontonr. Se Bild 2 Bilaga 5. 
 
K3: Sökning efter ett telefonnummer görs i fältet Telefonnr. Numret måste matas in 
enligt riktnummer – telefonnummer eller riktnummer ”blanksteg” telefonnummer. När ett 
nummer börjar matas in blir fältet gult men om användaren inte använder – eller 
blanksteg mellan riktnumret och telefonnumret blir fältet rött. Ingen övrig information 
ges om vad som är fel och information saknas även om hur telefonnumret ska matas in. 
Se Bild 3 Bilaga 5. 
 
K4: Inmatning av personnummer i fältet Pers/Orgnr behöver ej göras med – eller 
blanksteg till skillnad från kravet i fältet Telefonnr. Fältet blir rött vid fel inmatning men 
ingen övrig information ges om vad som är fel om användaren skriver fel. Se Bild 3 
Bilaga 5. 
 
K5: När markören placeras i fältet Efternamn finns en hjälptext längst ned till vänster. 
Texten lyder ”Skriv in företagets namn, minst 1 tecken. Sökning sker sedan på alla namn 
som b…”. Se Bild 3 Bilaga 5. 
 
K6: Om sökning görs på ett personnummer efter en kund som ej är registrerad i Kundbild 
blir resultatet ett felmeddelande. Uppmaningen på felmeddelandet är ”Var god och 
registrera kunden” men det finns bara två knappar att välja på: Visa teknisk info och 
Stäng och ingen knapp för att registrera kunden. För att göra detta måste användaren 
stänga rutan och klicka på knappen Registrera. Se Bild 4 Bilaga 5. 
 
K7: Om användaren klickar på knappen Visa teknisk info som beskrivits i problem K6 
ges information som majoriteten av användarna kanske inte förstår vilket kan bero på att 
språket är för komplicerat. Troligtvis finns inte behovet av att ha tillgång till denna 
information för majoriteten heller vilket gör att knappen skulle kunna tas bort. Se Bild 5 
Bilaga 5. 
 
K8: När en sökning görs efter en kund ändras markören till en vit kvadratisk figur med 
bokstäverna DB på. Ingen information om beräknad väntetid ges. 
 
K9: När användaren ska ändra en adress på en kund söker denne efter kunden och 
kommer till rutan Kundinformation. Till vänster finns ett mappträd med en meny som 
heter Adresser. Där finns dock bara information om vilka adresser kunden har. För att 



 

4 

ändra en adress måste användaren dubbelklicka på Telekonto och ändra adressen på 
fliken Adress. Se Bild 6 Bilaga 5. 
 
K10: För att ta bort en tjänst från en kunds telefonabonnemang går det ej att bara markera 
tjänsten och klicka på Ta bort-knappen. Användaren måste markera tjänsten, exempelvis 
Nummerpresentation, och därefter välja A i värderutan för UTFAV samt N i värderutan 
för ARBETE och slutligen klicka på Spara. Det finns ingen dokumentation om detta 
tillvägagångssätt i Kundbild och risken att göra fel ökar då användaren har flera val, M, U 
eller N, i värderutan för ARBETE. Se Bild 7 Bilaga 5. 
 
K11: När en användare dubbelklickat på ikonen Telekonto och därefter inte gör några 
ändringar kan denne välja på att klicka på Spara eller Avbryt. Om denne klickar på 
Avbryt kommer en dialogruta upp med texten ”Vill du verkligen avbryta ordern?” med 
knapparna Ja och Nej. Detta kan vara vilseledande om användaren inte har gjort några 
ändringar.  
 
K12: I rutan Kundinformation finns en knapp i högra hörnet (se Bild 7 Bilaga 5) med 
texten Behovsanalys på. Om användaren klickar på denna knapp kommer en dialogruta 
upp med två fält; Fråga och Svar. I fältet Fråga finns texten ”Välj Kategori/Fråga?” men 
inga kategorier finns att välja på och inte heller finns information om hur behovsanalysen 
ska användas. 
 
K13: Om en användare ska registrera att en kund som ringer med ett annat förval vill 
byta till Telia kan detta inte göras på ett enkelt sätt. När användaren öppnar telekontot 
och markerar Telia Bas/ÖPPEN kan denne välja tjänsten Aktivt Telia val internationella 
samtal samt Aktivt Telia val nationella samtal i menyn Valbara tjänster/produkter (se 
Bild 7 Bilaga 5). När någon av dessa tjänster markeras av användaren blir knappen Välj 
grå och tjänsten kan inte väljas. För att kunna lägga till dessa två tjänster måste tjänsterna 
Förval internationella samtal och Förval nationella samtal tas bort och om detta inte 
utförs går det inte att utföra uppgiften. Ingen information om detta tillvägagångssätt ges.  
 
K14: I startläget för rutan Kundinformation ges mycket information (se Bild 8 Bilaga 5). 
Många rubriker innehåller inte någon information och skulle därför kunna döljas och tas 
fram automatiskt i de fall de innehåller information för att underlätta för användaren då 
denne inte behöver ta in lika mycket information. 
 
K15: Många av de termer som finns i rutan Kundinformation kan vara svåra att förstå (se 
Bild 8 Bilaga 5). Skillnaden mellan Mkod, Ekod och Statistikkod är troligtvis inte 
självklar för de flesta användare. 
 
K16: Fliken Faktinfo (se Bild 9 Bilaga 5) innehåller många fält och dialogrutor som inte 
används. Exempelvis Annat fakturerande system har inga valmöjligheter i värderutan. 
Detta kan leda till att gränssnittet uppfattas som rörigt och blir en belastning för 
användaren.  
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K17: Det kan vara lätt att göra fel på fliken Faktinfo (se Bild 9 Bilaga 5) då ingen 
information ges om vad olika val innebär. Exempelvis kan Förfallodag vara Anpassad 
eller Ej anpassad och om en användare väljer fel värde kan detta få konsekvenser för 
kunden och dennes räkning.  
 
K18: Om en användare lägger in en tjänst åt en kund och sparar detta ändras status på 
abonnemanget från ÖPPEN till REGÄ. Detta innebär att inga andra ändringar kan göras 
på abonnemanget förrän nästa dag. Om användaren har gjort något fel måste denne vänta 
tills nästa dag med att korrigera detta. 
 
K19: På menyn Telekonto Paket (se Bild 10 Bilaga 5) finns en mängd färdiga 
kombinationer av tjänster som användaren måste använda i olika fall. Denna meny 
innehåller dock väldigt många val och kan uppfattas som rörig. På bilden visas paket från 
A till N, O till Ö finns även och mängden valbara paket blir ännu fler. 
 
K20: På menyn Telekonto Paket (se Bild 10 Bilaga 5) finns Pop-Up beskrivningar för 
vissa kombinationspaket men inte för alla. Detta är en nackdel då dessa beskrivningar kan 
vara till stor hjälp för användaren när denne är osäker på vad denne ska välja.  
 
K21: Om ett kombinationspaket med tjänster väljs på menyn Telekonto Paket finns det 
ingen möjlighet att ta bort det helt om användaren väljer fel eller ångrar sig. Det enda 
denne kan göra är att ersätta kombinationspaketet med ett annat kombinationspaket vilket 
kanske inte är lämpligt i vissa fall. Det enda sättet att helt ta bort det valda 
kombinationspaketet är att avbryta ordern och börja om vilket är tidskrävande och kan 
vara irriterande för användaren.  
 
K22: För att kunna lägga till tjänster måste Telia Bas/ÖPPEN eller själva telefonnumret 
vara markerat (se Bild 7 Bilaga 5). Detta varierar dock beroende på vilken tjänst som ska 
läggas till men ingen information ges om när Telia Bas/ÖPPEN ska vara markerad och 
när själva telefonnumret ska vara det. Om användaren exempelvis markerar Telia 
Bas/Öppen och väljer Avgift för flyttning i menyn Valbara tjänster/produkter blir 
knappen Välj grå. Om användaren då markerar telefonnumret och därefter markerar 
Avgift för flyttning kan detta väljas. Detta kan dock vara irriterande för användaren 
särskilt i de fall där tjänsten som ska väljas ligger långt ned i listan på valbara tjänster då 
denne måste söka igenom hela listan med valbara tjänster igen. 
 
K23: I rutan Kundinformation (se Bild 8 Bilaga 5) finns en flik med samma namn vilket 
kan vara vilseledande för användaren. 
 
K24: Rutan Kundinformation innehåller valmöjligheten att maximera detta fönster men 
detta medför endast att skärmen fylls upp av gråa fält (se Bild 11 Bilaga 5). Inget av det 
som skulle kunna behöva expanderas blir större.  
 
K25: Om användaren ska flytta ett abonnemang åt en kund finns många olika val att välja 
på (se Bild 12 Bilaga 5). I detta fall är det viktigt att inte fel alternativ väljs då detta 
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påverkar flyttavgiften för kunden. Det finns dock ingen möjlighet att kontrollera vad 
flyttavgiften blir på denna meny där valet görs.  
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Bilaga 3 – Användbarhetsproblem i ProFit 5.0 
 
Varje användbarhetsproblem som identifierats i ProFit 5.0 beskrivs i denna bilaga. Alla 
bilder som används finns i Bilaga 5. Namnen börjar på P för ProFit för att skilja på dessa 
och de problem som hittats i Kundbild. 
 
P1: Vid start av programmet startas ett formulär automatiskt. Detta formulär placeras 
alltid längst fram vilket innebär att om exempelvis Kunder->Kundregister öppnas blir 
kundregistret placerat bakom formuläret. Se bild 13 Bilaga 5. 
 
P2: Hjälpfil saknas. Det finns ingen genväg eller någon slags åtkomst till en hjälpfil från 
programmet. 
 
P3: Möjlighet att registrera ett nytt företag saknas vid registrering av en ny medlem. När 
en ny medlem ska registreras finns möjligheten att koppla denne till ett företag. Om 
företaget inte finns med sedan tidigare måste företaget registreras innan registreringen av 
medlemmen görs alternativt måste medlemmen kopplas till företaget i efterhand. För att 
kunna göra kopplingen direkt vid nyregistreringen av medlemmen måste företaget finnas 
med i registret. 
 
P4: Vid registrering av en ny medlem finns möjligheten att koppla kunden till en 
instruktör. Ibland finns det bara ”Ingen instruktör vald” och ”Ingen instruktör vald” att 
välja på (se Bild 14 Bilaga 5) och vid andra tillfällen finns bara ”.F.”. Om användaren 
väljer ”.F.” resulterar detta i vissa fall i att programmet kraschar. Detta problem är dock 
inte konsistent   
 
P5: Vid registrering av personnummer på en ny medlem måste ordningen vara 
ÅÅMMDD-XXXX trots att det inte står någonstans. Om användaren skriver 
ÅÅÅÅMMDD-XXXX får denne ett felmeddelande: ”De 6 första siffrorna måste anges 
och bilda ett korrekt datum” vilket kan vara vilseledande då ÅÅÅÅMMDD kan anses 
vara ett korrekt datum precis som ÅÅMMDD. 
 
P6: Vid köp av träningskort kan ett slutdatum för kortet anges. Om detta görs till en 
början, men därefter ändras betalningssättet för kortet, exempelvis från kontant till 
faktura, ändras även slutdatumet automatiskt. För att det bestämda slutdatumet ska gälla 
måste användaren gå tillbaka och ändra datumet manuellt igen. 
 
P7: När ett kortköp genomförs väljs moms automatiskt till 6 %. Det finns dock fyra olika 
rutor som motsvarar 0 %, 6 %, 12 % och 25 % och trots att dessa inte går att ändra på ser 
det ändå ut som att de kan modifieras. Eftersom momsen har bestämts till 6 % i förväg 
bör inte användaren få intrycket av att denne kan ändra momsen när så inte är fallet.  
 
P8: Vid registrering av en ny medlem kan tre olika källor till hur kunden hörde talas om 
Feelgood anges: Ingen källa vald, Annons och Tips från bekant. Det finns tre olika rutor 
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med dessa tre valmöjligheter i vilket innebär att en ruta är överflödig och skulle kunna tas 
bort för att minimera antalet objekt i gränssnittet.  
 
P9: Om en ny medlem ska registreras men ett kortköp inte ska utföras måste användaren 
ändå fylla i sin signatur. Om denne inte gör det resulterar detta i ett felmeddelande med 
texten ”Säljarens signatur saknas!” vilket är missvisande då ingenting har sålts.  
 
P10: När ett kortköp ska registreras på en kund som redan finns med i databasen går det 
ej att registrera medlemsavgift. Den enda möjligheten för att göra detta är att ta bort 
kunden ur databasen och lägga in denne som en ny kund igen.   
 
P11: På fliken Kunder är det mycket information och många fält (se Bild 15 Bilaga 5). 
Flertalet av dessa fält är tomma och skulle kunna döljas för att minimera antalet detaljer i 
gränssnittet. 
 
P12: På fliken Kunder används svenska och engelska. När användaren klickar på 
knappen Tag foto får denne menyer på engelska. 
 
P13: På fliken Kunder kan användaren välja att lägga till ett kort på den aktuella 
medlemmen. Om användaren klickar på Tag foto men därefter klickar på avbryt resulterar 
detta i ett felmeddelande (se Bild 16 Bilaga 5). Detta felmeddelande har två knappar: OK 
och Cancel. Två saker kan hända när användaren klickar på dessa knappar; antingen 
kommer användaren tillbaks till den tidigare menyn om denne klickar på Cancel eller 
också händer det som beskrivs i P14. Samma sak gäller om användaren klickar på OK, 
antingen kommer denne tillbaks till den tidigare menyn eller också händer det som 
beskrivs i P14.  
 
P14: Detta problem är en fortsättning på P13. Om användaren klickar på Cancel kraschar 
programmet men om denne istället klickar på OK resulterar detta i felmeddelandet 
”Property VIDEOPORTAL is not found!” (se Bild 17 Bilaga 5). Detta felmeddelande har 
tre knappar: Cancel, Ignore och Help. Om användaren klickar på Cancel kraschar 
programmet. Inget händer dock om användaren klickar på Help men händelseförloppet 
när denne klickar på Ignore förklaras i P15. 
 
P15: Detta problem är en fortsättning på P14. Om användaren klickar på Ignore på 
felmeddelandet ”Property VIDEOPORTAL is not found” (se Bild 17 Bilaga 5) leder detta 
till felmeddelandet ”Expression is not valid outside of WITH/ENDWITH” (se Bild 18 
Bilaga 5). Detta felmeddelande har tre knappar: Cancel, Ignore och Help. Om 
användaren klickar på Ignore eller Help händer ingenting men om denne klickar på 
Cancel kraschar programmet.  
 
P16: På fliken Kunder finns en knapp med texten ”Skriv plastkort” på (se Bild 15 Bilaga 
5). När musmarkören placeras över knappen blir en Pop-Up beskrivning med texten 
”Uppdaterar kundlistan på Internet för bokningar” synlig.  
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P17: Menyn Ändra kund innehåller ett fel som inte är konsistent. Användaren kan välja 
att koppla kunden till en instruktör och vid vissa tillfällen kan denne välja mellan ”Ingen 
instruktör vald” och ”Ingen instruktör vald” men vid andra tillfällen kan användaren 
endast välja ”.F.” som instruktör. Om denne väljer ”.F.” som instruktör och sparar detta 
blir resultatet ett felmeddelande med texten ”Data type mismatch”. Detta felmeddelande 
har tre knappar att välja på: Cancel, Ignore och Help. Om användaren klickar på Help 
händer ingenting och inte heller om denne klickar en gång på Ignore men om användaren 
klickar på Ignore en gång till kommer denne tillbaks till menyn Ändra kund. Om 
användaren klickar på Cancel blir resultatet ett nytt felmeddelande med texten ”Alias 
’POSTNR’ is not found”. Även detta felmeddelande har tre knappar: Cancel, Ignore och 
Help där Help inte leder till någon respons men om användaren klickar på Cancel eller 
Ignore kraschar programmet. 
 
P18: På fliken Kunder finns en knapp med Pop-Up beskrivningen ”Klicka här för att 
sända email”. Denna knapp går att klicka på oavsett om en E-post adress är ifylld eller ej.  
 
P19: Om användaren klickar på knappen för att skicka E-post till en kund men klickar 
avbryt kan detta ibland resultera i ett felmeddelande med texten ”OLE IDispatch 
exception code 0 from MAPISession: Login has failed.” (se Bild 19 Bilaga 5). Det finns 
bara en knapp på detta felmeddelande och det är en OK-knapp. Om användaren klickar på 
denna knapp leder det till ett nytt felmeddelande med texten ” OLE IDispatch exception 
code 0 from MAPISession: MAPI Failure: valid session ID does not exist ”(se Bild 20 
Bilaga 5). Detta felmeddelande har tre knappar: Cancel, Ignore och Help. Om 
användaren klickar på Help händer ingenting men om denne klickar på Ignore kommer 
användaren tillbaks till startformuläret för att skicka E-post. Cancel medför att 
programmet kraschar. 
 
P20: På fliken Kundinformation finns en text: ”Värvat kund” (se Bild 15 Bilaga 5). När 
musmarkören placeras över texten leder detta till en Pop-Up-beskrivning: ”Klicka på 
texten för att ange bonus”. Det går dock inte att klicka på texten vilket gör att funktionen 
skulle kunna tas bort. 
 
P21: På menyn Ändra kortnr/Spärra kortnr (se Bild 21 Bilaga 5) finns möjligheten att 
ändra kortnummer på en medlem eller lägga in en spärr på dennes kort. För att spara 
dessa ändringar måste användaren klicka på knappen Stäng vilket kan vara vilseledande 
med tanke på att i vissa menyer i ProFit finns en knapp med texten Spara på men i andra 
menyer saknas detta. 
 
P22: På menyn Dagens inpasseringar finns en lista med de medlemmar som loggat in 
under dagen. På denna meny finns möjligheten att lista de felaktiga inpasseringar som 
gjorts. Detta innebär att användaren kan få en lista med de medlemmar som har någon 
slags spärr på deras kort och som samtidigt har loggat in under dagen. Alla felaktiga 
inpasseringar sparas dock inte vilket upptäcktes under detta test genom att en medlem 
med en spärr hade loggat in klockan 09:18 samma dag men denne återfanns ej i listan för 
felaktiga inpasseringar. 
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P23: Fönstret Dagens inpasseringar går att flytta till en plats på skärmen där användaren 
inte kan flytta fönstret längre. För att flytta fönstret måste musmarkören placeras längst 
upp på fönstret och det är enkelt att flytta fönstret till en plats där musmarkören inte 
längre kan placeras längst upp på fönstret längre. Det enda användaren kan göra är att 
stänga fönstret och börja om.  
 
P24: När ett kortköp ska genomföras finns möjligheten att lägga in en annan betalare än 
den kund som registreras som innehavare av kortet. Detta utförs på menyn Köp av 
aktivitet och i fältet Betalare (se Bild 22 Bilaga 5). Om användaren klickar på knappen 
för att ändra betalare kommer denne till en rutan Betalare (se Bild 23 Bilaga 5) som har 
tre val: Personen (som är ifyllt från start), Företaget eller Annan person. Om användaren 
klickar på Avbryt kommer denne tillbaks till menyn Köp av aktivitet men om denne 
klickar på OK registreras en annan medlem som betalare på detta kort. Denna medlem 
verkar väljas ut slumpvis av systemet och om detta inträffar går det ej att byta betalare 
och kortköpet måste avbrytas om fel betalare har registrerats. 
 
P25: På menyn Träningsjournal (se Bild 24 Bilaga 5) stämmer inte datum eller vecka. 
Skärmdumpen togs 2005-04-23 det vill säga lördag vecka 16 och enligt träningsjournalen 
har medlemmen tränat söndag vecka 17 vilket inte stämmer. Det datum som är inställt i 
träningsjournalen är 8 dagar framåt i tiden.  
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Bilaga 4 – Klassificering med Heuristisk utvärdering 
 
Den klassificering som utförts med Heuristisk utvärdering beskrivs i denna bilaga. 
Läsaren uppmanas att se Bilaga 2 och Bilaga 3 för beskrivning av de problem som 
klassificeras.  
 
K1: Olika språk blandas i hjälpfilen. Eftersom detta är ett program som används i Sverige 
bryter detta mot anpassa språket till användaren. Samtidigt strider detta mot heuristiken 
Konsistens då text ska ha samma format på alla platser i systemet. 
 
K2: Hjälp saknas för vissa fält i Lilla Hjälpfönstret. Brist på konsistens då hjälp finns för 
vissa fält men inte för alla.  
 
K3: Inmatning av telefonnummer. Enligt heuristiken motverka fel ska risken för att 
användaren minimeras men i detta fall anges inte ordningen på hur telefonnumret ska 
matas in vilket försvårar detta. Om användaren skriver fel blir fältet rött och det är det 
enda felmeddelande användaren får vilket bryter mot heuristiken bra felmeddelanden. 
Detta problem bryter även mot heuristiken Konsistens då inmatning måste ske med – eller 
blanksteg mellan riktnummer och telefonnummer. När användaren ska söka efter 
personnummer kan detta göras utan – eller blanksteg. 
 
K4: Inmatning av personnummer. Om användaren skriver fel blir fältet rött men det är 
också det enda felmeddelandet som denne får. Detta bryter mot heuristiken bra 
felmeddelanden. 
 
K5: Hjälptext för fältet Efternamn. Felaktig hjälptext kan vara vilseledande för 
användaren. Detta bryter mot heuristiken hjälp och dokumentation och även heuristiken 
konsistens då vissa fält har en tillhörande hjälptext men inte alla. 
 
K6: Registrera kund. Detta är ett exempel på hur heuristiken genvägar skulle underlätta 
arbetet men eftersom användaren måste klicka på Stäng och därefter Registrera bryter 
detta problem mot denna heuristik. 
 
K7: Visa teknisk info. Språket i denna dialogruta är inte anpassat efter användarna vilket 
gör att detta problem bryter mot heuristiken anpassa språket till användaren. Samtidigt 
skulle denna funktion kunna tas bort då majoriteten av användarna troligtvis inte behöver 
den. Detta bryter mot enkel och naturlig dialog då detta inte är någon information som 
användaren behöver.  
 
K8: Markör ändras under sökning. Den ikon som används för att visa att en sökning 
utförs är dock inte så informativ då de flesta troligtvis inte vet vad DB betyder vilket gör 
att detta problem bryter mot anpassa språket till användaren. Samtidigt bryter detta 
problem mot feedback/återkoppling då ingen information finns om hur lång tid sökningen 
beräknas ta. 
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K9: Adressinformation. Eftersom det redan finns tre ikoner med information om kundens 
adress skulle ändringar kunna göras på dessa platser. Så är inte fallet vilket medför att 
detta problem bryter mot genvägar. 
 
K10: Ta bort en tjänst. Detta problem bryter mot genvägar då användaren måste gå 
igenom flera steg istället för att bara använda en knapp för att ta bort tjänsten. Samtidigt 
bryter detta problem mot motverka fel då finns flera val som måste göras och ingen 
information finns om hur man gör eller vad resultatet blir av de val som görs.  
 
K11: Vill du verkligen avbryta ordern? Om användaren inte har gjort några ändringar har 
ingen order lagts vilket gör att frågan i dialogrutan är felaktig. Detta problem bryter 
därför mot bra felmeddelanden. 
 
K12: Behovsanalys. Det finns inga kategorier att välja på vilket medför att användaren 
måste skriva själv och detta medför i sin tur att risken för att göra fel blir större. Detta 
problem bryter mot heuristiken motverka fel.  
 
K13: Ändra förval på en kund. Detta problem bryter mot genvägar då det enklaste för 
användaren hade varit om denne kunde lägga till Aktivt Telia val internationella samtal 
och Aktivt Telia val nationella samtal och tjänsterna Förval internationella samtal och 
Förval nationella samtal hade tagits bort automatiskt. Detta problem bryter även mot 
konsistens då vissa tjänster, exempelvis nummerpresentation, kan läggas till utan att 
någon annan tjänst behöver tas bort. 
 
K14: Mycket information i rutan Kundinformation. Detta problem bryter mot enkel och 
naturlig dialog då många fält är tomma och skulle kunna döljas tills de innehåller någon 
information.  
 
K15: Många termer i Kundinformation. Detta problem bryter mot anpassa språket till 
användaren då många termer kan vara svårbegripliga för en vanlig användare.  
 
K16: Mycket information på fliken Faktinfo. Denna flik innehåller många fält och 
dialogrutor som inte används. Exempelvis Annat fakturerande system saknar 
valmöjligheter i värderutan vilket medför att den ej går att använda. Problemet bryter mot 
enkel och naturlig dialog då flera av dessa objekt skulle kunna döljas eller tas bort helt 
vilket skulle kunna göra gränssnittet mer överskådligt. 
 
K17: Lätt att göra fel på fliken Faktinfo. Ingen information ges om resultatet av 
användarens val i dessa rutor. Detta gör att det är lätt att göra fel och resultatet av felet 
kan vara allvarligt då detta handlar om fakturor till slutkund. Problemet bryter mot 
heuristiken motverka fel.  
 
K18: Status ändras från ÖPPEN till REGÄ. Detta problem bryter mot 
feedback/återkoppling . Detta beror på att om ändringar har gjorts på ett abonnemang och 
status på abonnemanget ändras till REGÄ ges ingen information om att det inte går att 
göra några ytterligare ändringar förrän nästa dag. Ett abonnemang som felaktigt ändrats 
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går inte att korrigera förrän nästa dag. Samtidigt bryter detta problem mot heuristiken 
motverka fel då ett fel i detta fall inte går att korrigera direkt efter att felet har gjorts. 
 
K19: Många objekt på menyn Telekonto Paket. Denna meny innehåller väldigt många 
objekt och bryter mot enkel och naturlig dialog då användaren presenteras inför alla 
paket från A till N trots att denne troligtvis endast ska välja ett paket.  
 
K20: Pop-up beskrivningar på menyn Telekonto Paket. Det finns beskrivningar för vissa 
paket men inte för alla och detta är orsaken till att detta problem bryter mot konsistens.  
 
K21: Kan ej ta bort valt paket. Detta problem bryter mot heuristiken motverka fel då 
användaren inte kan välja ett paket, ångra sig och välja att lägga in en tjänst istället utan 
att avbryta ordern och börja om. 
 
K22: Markering av rätt objekt. En enkel lösning på detta problem vore att användaren 
alltid kan markera Telia Bas/ÖPPEN för att lägga till en tjänst, men så är inte fallet vilket 
gör att detta problem bryter mot genvägar. Samtidigt bryter problemet mot heuristiken 
motverka fel eftersom det är lätt att glömma bort vilket objekt som ska vara markerat för 
att kunna lägga till en viss tjänst och resultatet kan bli att användaren ofta väljer fel 
objekt. 
 
K23: Kundinformation och Kundinformation. Rutan Kundinformation innehåller en flik 
med samma namn vilket bryter mot enkel och naturlig dialog då risken för att användaren 
missförstår något kan öka då två olika objekt har samma namn.  
 
K24: Maximering av Kundinformation. Bryter egentligen inte mot någon heuristik även 
om användaren förväntar sig få en bättre överblick över gränssnittet när denne maximerar 
fönstret. 
 
K25: Många val för att registrera en flytt. Användaren har flera valmöjligheter när denne 
ska registrera en flytt av ett abonnemang. Om fel paket väljs kan detta medföra att flytten 
inte går igenom i systemet och flyttavgiften kan bli felaktig. Eftersom användaren inte får 
någon information om vad flyttavgiften är ökar detta risken för att göra fel. Problemet 
bryter mot enkel och naturlig dialog samt motverka fel. 
 
P1: Formulär placeras längst fram. Om användaren startar ProFit och klickar på 
Kundregister medför detta att Kundregister hamnar bakom det formulär som startas 
automatiskt. Detta innebär att formuläret döljer det som användaren behöver vilket leder 
till att denne inte får exakt den information användaren behöver. Problemet bryter mot 
enkel och naturlig dialog.  
 
P2: Hjälpfil saknas. Detta problem bryter mot hjälp och dokumentation då ingen hjälpfil 
eller dokumentation finns tillgänglig. 
 
P3: Registrera nytt företag. En valmöjlighet att registrera ett nytt företag borde finnas vid 
registrering av en ny medlem. Detta finns inte och bryter därmed mot genvägar.  
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P4: Koppla kund till instruktör vid nyregistrering av medlem. Detta problem bryter mot 
heuristiken motverka fel då ett felaktigt val i detta fall resulterar i att programmet 
kraschar. Samtidigt är funktionen onödig eftersom det inte finns någon instruktör att välja 
på vilket medför att enkel och naturlig dialog inte följs.  
 
P5: Registrering av personnummer. Ingen information ges om hur personnumret ska 
matas in vilket bryter mot heuristiken motverka fel. Felmeddelandet som användaren får 
om denne skriver fel kan misstolkas och bryter mot bra felmeddelanden.  
 
P6: Slutdatum. Om användaren missar att datumet har ändrats medför detta att kortet får 
ett felaktigt slutdatum. Problemet bryter mot heuristiken motverka fel 
 
P7: Fyra olika val. Det finns fyra olika rutor men dessa skulle kunna tas bort då det inte 
går att ändra värdet. I detta fall får användaren mer information än vad denne behöver 
vilket bryter mot enkel och naturlig dialog. 
 
P8: Tre rutor till två val. Det är inte nödvändigt att det finns tre rutor när användaren 
endast kan välja på Annons och Tips från bekant. Detta problem bryter mot enkel och 
naturlig dialog då användaren får mer information än vad denne behöver.  
 
P9: Säljarens signatur. Ett missvisande felmeddelande bryter mot bra felmeddelanden. 
 
P10: Registrera medlemsavgift. Detta problem skulle kunna lösas om det fanns en genväg 
till möjligheten att registrera medlemsavgift och bryter därmed mot genvägar 
 
P11: Mycket information på fliken Kunder. Många fält är tomma och skulle kunna tas 
bort eller döljas när de inte innehåller någon information. Problemet bryter mot enkel och 
naturlig dialog.  
 
P12: Svenska och engelska. Detta problem bryter mot anpassa språket till användaren 
och konsistens. 
 
P13: Felmeddelande för Tag foto. Detta problem är ett exempel på ett relativt obegripligt 
felmeddelande och bryter därför mot bra felmeddelande. 
 
P14: Fortsättning på P13. Detta problem som uppstår ibland innefattar komplicerade 
felmeddelanden och bryter därför mot bra felmeddelanden. Samtidigt får inte användaren 
någon utväg då programmet kraschar oavsett de val användaren gör. Detta medför att 
problemet bryter mot klart markerade utvägar. Språket blandas och varierar mellan 
engelska och svenska något som bryter mot anpassa språket till användaren samt 
konsistens.  
 
P15: Fortsättning på P14. Detta problem uppträder på samma sätt som P14 och även i 
detta fall bryter det mot bra felmeddelanden, klart markerade utvägar, anpassa språket 
till användaren samt konsistens. 
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P16: Skriv plastkort: Den hjälp som ges är missvisande och bryter mot hjälp och 
dokumentation. 
 
P17: Ej konsistent fel i Ändra kund. Funktionen är egentligen onödig eftersom den inte 
kan användas och bryter därmed mot enkel och naturlig dialog. Om felmeddelandet 
”Data type missmatch” dyker upp leder detta till att programmet kraschar oavsett vad 
användaren gör vilket bryter mot klart markerade utvägar. De felmeddelanden som 
används har kryptisk text och språket varierar mellan engelska och svenska, vilket bryter 
mot bra felmeddelanden, anpassa språket till användaren och konsistens.  
 
P18: Sända e-post. Det går att klicka på knappen oavsett om en e-post adress har 
registrerats på kunden eller ej. I de fall där kunden inte har någon e-post adress är 
knappen och fältet onödigt vilket bryter mot enkel och naturlig dialog. 
 
P19: Sända e-post men avbryter: När detta inträffar finns ingen annan utväg än att 
programmet kraschar vilket bryter mot klart markerade utvägar. Samtidigt är det 
kryptiska felmeddelanden på engelska och svenska vilket strider mot bra felmeddelande, 
konsistens och enkel och naturlig dialog.  
 
P20: Värvat kund används ej. Funktionen används ej och bryter mot enkel och naturlig 
dialog då den kan tas bort. 
 
P21: Ändra kortnr/spärra kortnr. Knappen Spara finns i vissa delar av systemet men i 
detta fall finns bara knappen Stäng. Visserligen medför ett klick på Stäng att ändringarna 
sparas men detta bryter ändå mot Konsistens. 
 
P22: Dagens inpasseringar. Även om detta kan vara ett allvarligt fel bryter det inte mot 
någon annan heuristik än konsistens då programmet loggar vissa felaktiga inpasseringar 
men inte alla. 
 
P23: Flytt av Dagens inpasseringar. Det är lätt för användaren att flytta fönstret till en 
plats där det ej går att flytta tillbaks vilket bryter mot heuristiken motverka fel.  
 
P24: Rutan Betalare. Problemet bryter mot heuristiken motverka fel då användaren kan 
göra detta fel relativt enkelt.  
 
P25: Fel datum på Träningsjournal. Även om detta är ett klart fel i systemet har jag inte 
lyckats hitta någon heuristik som detta bryter mot. 
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Bilaga 5 – Bilder av användbarhetsproblem 
 
Skärmdumpar som hämtats från respektive program presenteras i denna bilaga. Vissa 
bilder har beskurits för öka fokus på det som är relevant och detta står i så fall i rubriken. 
För varje problem står även vilket användbarhetsproblem bilden gäller. 
 
Bild 1 – K1 (Beskuren bild) 
 
Olika språk blandas i hjälpfilen. 
 

 
 
Bild 2 – K2 
 
Hjälp saknas i Lilla Hjälpfönstret. 
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Bild 3 – K3, K4, K5 
 
K3: Inmatning och sökning efter telefonnummer. 
K4: Inmatning och sökning efter personnummer. 
K5: Hjälptext till fältet efternamn. 
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Bild 4 – K6 
 
Registrering av ny kund. 
 

 
 
 
Bild 5 – K7 
 
Komplicerat språk på felmeddelande. 
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Bild 6 – K9 (Beskuren bild) 
 
Onödigt krångligt att ändra adress. 
 

 
 
 
Bild 7 – K10, K12, K13, K22 
 
K10: Ta bort en tjänst. 
K12: Behovsanalys. 
K13: Ändra förval på en kund. 
K22: Markering av rätt objekt 
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Bild 8 – K14, K15, K23 
 
K14: Mycket information i rutan Kundinformation 
K15: Många termer i Kundinformation 
K23: Kundinformation och Kundinformation 
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Bild 9 – K16 (Beskuren bild) 
 
Mycket information på fliken Faktinfo. 
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Bild 10 – K19, K20 (Beskuren bild) 
 
K19: Många objekt på menyn Telekonto Paket 
K20: Pop-up beskrivningar på menyn Telekonto Paket. 
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Bild 11 – K24 
 
Maximering av Kundinformation. 
 

 
 
 
Bild 12 – K25 
 
Många val för att registrera en flytt. 
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Bild 13 – P1 
 
Formulär placeras längst fram. 
 

 
 
Bild 14 – P4 
 
Koppla kund till instruktör vid nyregistrering av medlem. 
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Bild 15 – P11, P16 
 
P11: Mycket information på fliken Kunder 
P16: Missvisande hjälp på Skriv Plastkort. 
 

 
 
Bild 16 – P13 
 
Felmeddelande för Tag Foto. 
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Bild 17 – P13,P14 
 
P13: Felmeddelande för Tag Foto. 
P14: Fortsättning på P13. 
 

 
 
 
Bild 18 – P14, P15 
 
P14: Fortsättning på P13. 
P15: Fortsättning på P14. 
 

 
 
Bild 19 – P19 
 
Sända e-post men avbryter. 
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Bild 20 – P19 
 
Sända e-post men avbryter.  
 

 
 
 
Bild 21 – P21 (Beskuren) 
 
Ändra kortnr/spärra kortnr. 
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Bild 22 – P24 (Beskuren) 
 
Rutan Betalare.  
 

 
 
 
Bild 23 – P24 (Beskuren) 
 
Rutan Betalare. 
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Bild 24 – P25 
 
Fel datum på träningsjournal.  
 

 


