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Förord 
 
Genom denna studie vill vi visa på innebörden och betydelsen av begreppen användbarhet och 
Activity Theory vid utvecklingen av webbplatser. Vi riktar oss till webbutvecklare, studenter, 
lärare och andra yrkesverksamma inom IT-sektorn.  
 
Vi vill här passa på att tacka alla inblandade för det stöd och den support vi erhållit under 
arbetets gång. Detta gäller i hög grad vår handledare Ewa Zimmerman som genom sitt 
konstruktiva stöd har påverkat hela processen, samt även Michel Thomsen för konstruktiv 
kritik och sin nydanande vokabulär. Vi vill också rikta ett stort tack till våra opponenter som 
genom sitt arbete har medverkat till utvecklingen av vår studie, och givetvis ett stort tack till 
de personer och företag som ställt upp på intervjuer.  
 
Ett speciellt tack riktar vi till våra familjer som stått ut med oss under arbetets gång. Det har 
varit en intressant och tuff resa men nu har den nått sitt mål. 
 
Vi hoppas att vi med denna studie ger dig som läsare en intressant läsning och en djupare 
förståelse för begreppen användbarhet och Activity Theory. 
 
 
Halmstad 2007-05-31 
 
 
 
 
 
Sofia Gunnarsson  Mikael Pettersson 
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Abstrakt 
 
Denna studie beskriver innebörden i begreppen användbarhet och Activity Theory, samt hur 
den senare kan användas för att stärka utvecklingen av användbara webbplatser. Studien är 
genomförd ur ett utvecklarperspektiv. Resultatet av studien visar att användbarhet är en 
egenskap som uppstår i användandet av en artefakt, detta pekar både teori och empiri på. 
Studien visar också att Activity Theory kan användas på flera sätt för att stärka utvecklingen 
av användbara webbplatser. Vi anser att de resultat vi kommit fram till i vår studie gäller inte 
bara för utveckling av webbplatser utan de gäller även utvecklingen av informationssystem 
och informationsteknologi i en vidare utsträckning. 
 
Nyckelord: Human Computer Interaction (HCI), Activity Theory (AT), användbarhet, 
usability, informationsteknologi (IT), informationssystem (IS), kognition. 
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1. Inledning 
Detta kapitel består av fem delar. Första avdelningen handlar om problembakgrund där vi 
redogör vi för bakgrunden till uppsatsen. Därpå följer problemformuleringen, följt av syfte, 
tillvägagångssättet och de avgränsningar vi har gjort i vårt arbete. 
 

1.1 Problembakgrund 
Vi är intresserade av användbarhet och utveckling av webbplatser och vi upplever det som att 
de webbplatser vi kommer i kontakt med inte alltid har den grad av användbarhet vi anser de 
bör ha. Med användbarhet menar vi att webbplatserna ska kunna användas för att lösa 
uppgiften på ett för användaren tillfredsställande sätt. Trots de många fördelarna med god 
användbarhet i webbplatser och påvisade ekonomiska vinster, verkar fortfarande 
användbarhet vara ett område som inte prioriteras i systemutvecklingsprocessen. Gulliksen 
och Göransson (2002) menar att utvecklingen av gränssnitt och datorstöd idag inte har 
utvecklats i samma takt som den tekniska utvecklingen. Det går idag åt mycket tid för att lösa 
interaktionsrelaterade problem som hade kunnat undvikas med en mer funktionell 
användbarhet i systemen. Denna avsaknad av användbarhet kostar företag och organisationer 
stora pengar, samt påverkar användarnas upplevelse av datorbaserad teknologi på ett negativt 
sätt. 
 
Det går idag att skapa en webbplats med minimala tekniska kunskaper och utan någon som 
helst erfarenhet av webbutveckling, i stort sett vem som helst kan lägga ut webbplatser på 
nätet vilket medför en markant brist på användbarhet (Bias & Mayhew, 2005). För att uppnå 
användbarhet vid utveckling av webbplatser är det viktigt att verkligen förstå användarna i 
deras rätta kontext samt deras syfte och mål med att använda webbplatsen. Det är oftast inte 
användningen av webbplatsen i sig som är målet utan användarna arbetar genom teknologin 
och dess gränssnitt i olika typer av sammanhang för att nå uppsatta externa mål på ett 
effektivt sätt. Begreppet användbarhet tenderar att irritera en del webbutvecklare. De tar 
argumenteringen om användbarhet som direkt personlig kritik mot deras utvecklingsförmåga. 
Så är dock inte fallet, däremot är det så att utvecklare och användare tänker olika. Även om 
utvecklaren tycker sig se sin webbplats med en användares ögon är detta sällan verkligheten 
eftersom utvecklarens tekniska kunskaper och erfarenheter gör att denne ser webbplatsen ur 
andra perspektiv. Det är i ett bra samarbete mellan webbutvecklare och användare det går att 
finna nyckeln till god användbarhet på webbplatsen menar Molich (2002). 
 
Vi anser att bristen på användbarhet när det gäller webbplatser till viss del kan bero på att det 
är en så stor marknad, idag kan vem som helst publicera en sida. Vi tror också att det kan bero 
på att de som arbetar med webbutveckling i mindre grad är utbildade inom systemutveckling 
med alla aspekter det innebär än de som arbetar med just systemutveckling. För att uppnå 
användbarhet vid utveckling av webbplatser är det viktigt att verkligen förstå användarna i 
dess rätta kontext samt deras syfte och mål med att använda webbplatsen. Det är oftast inte 
användningen av webbplatserna i sig som är målet utan användarna arbetar genom teknologin 
och dess gränssnitt i olika typer av sammanhang för att nå uppsatta externa mål på ett 
effektivt sätt. 
 
En annan orsak vi tror kan ligga bakom bristen på tillämpningen av användbarhet är att 
termen kan vara svår att förklara och kan användas med olika betydelser. Ottersten och 
Berndtsson (2002) menar att användbarhet inte är en objektivt observerbar egenskap som låter 
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sig beskrivas på samma sätt som färg eller en funktion, utan användbarhet är en 
kvalitetsegenskap som uppstår i användandet av produkten och är beroende av i vilket 
sammanhang den används. Här tror vi att en del av förklaringen kan ligga till att produkter 
inte upplevs som användbara, nämligen att de inte testats i sin rätta kontext. Inom 
systemutvecklingen finns det idag en rad olika metoder för att uppnå god användbarhet i nya 
system, det kan röra sig om t.ex. participatory design där användarna är med under 
utvecklingsprocessen. Att använda sig av en etablerad metod vid utvecklingsarbete innebär att 
utvecklingsprocessen blir strukturerad och det minskar risken för att gå vilse. 
 
Traditionellt sett så har kognitionsvetenskap använts för att förstå användarnas beteenden, 
agerande och behov. Forskningen i hur människan interagerar med datorn, Human Computer 
Interaction (HCI), har också tidigare till stor del grundats på den traditionella 
kognitionsvetenskapen och kognitionspsykologin. De traditionella metoderna har dock inom 
HCI kritiserats för att inte förstå den mänskliga kognitionen sett i relation till användandet av 
datorteknologi i dess rätta kontext. Denna breda förståelse för användarna har inte kunnat 
uppnås enbart genom traditionell kognitionsvetenskap utan det är först när denna kompletteras 
med den holistiska ansatsen som präglar Activity Theory (AT) som detta kan uppnås. AT är 
en teori som handlar om mänskliga aktiviteter och kontextens betydelse för dessa. Men 
eftersom AT kan verka abstrakt och kontextuella faktorer är svårfångade behövs det 
konceptuella verktyg för att fånga in och behandla kontexten på en praktisk nivå. Hos AT 
heter dessa verktyg Checklists. De finns i olika varianter beroende på om det gäller att 
utveckla ett nytt system eller utvärdera ett befintligt (Kaptelinin, Macaulay & Nardi, 1999). 
 

1.2 Problemformulering 
Som vi redogjorde för i problembakgrunden anser vi att det inte är tillräckligt fokus på 
användbarhet i utvecklingen av webbplatser idag. Vi anser att användbarhet är påvisat 
fördelaktigt att fokusera på i alla led (kund, användare med flera) vid utveckling av både nya 
och gamla webbplatser. Därför vi vill studera hur man kan stärka utvecklingen av användbara 
webbplatser med hjälp av AT. Målgruppen för denna studie är webbutvecklare, studenter, 
lärare  och andra yrkesverksamma inom IT-sektorn. Vår problemformulering lyder: 
 
Hur kan Activity Theory användas för att stärka utvecklingen av användbara webbplatser? 
 
 

1.3 Syfte 
Det första syftet med vår studie är att beskriva innebörd och betydelse av begreppet 
användbarhet med fokus på utveckling av webbplatser. 
 
Det andra syftet med denna studie är att presentera förslag på hur tillämpning av AT med dess 
Checklists under utvecklingsprocessen av webbplatser kan öka användbarheten på dessa 
webbplatser. 
 
 

1.4 Tillvägagångssätt 
Vi valde att först bestämma vilken metod vi skulle använda oss av i vår studie för att den 
skulle bli vetenskapligt korrekt. Efter studier av både kvalitativa och kvantitativa metoder 
valde vi att använda oss av kvalitativa metoder för vår studie. Det beslutet grundade vi på att 
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det var en djupare inblick i tillämpningen av användbarhet som var målet för vår studie och vi 
ansåg att resultaten inte handlade om kvantifierbara data. Repstad (1993) säger att en 
kvalitativ metod väljs istället för en kvantitativ då mätning inte anses ha någon framträdande 
roll i den aktuella forskningen. 
 
Vi började vår studie med att söka efter och läsa in oss på tidigare forskning inom ämnena 
HCI, användbarhet och AT. Vi valde att hämta in primärdata genom ett antal intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte eftersom vi ansåg att det är enklare att vara 
flexibel och kunna utveckla en intervju när mötet sker personligen. Det är också lättare att 
bygga upp ett förtroende mellan parterna i en intervju om den sker ansikte mot ansikte anser 
vi, och härigenom ökar chanserna för att de intervjuade öppnar sig och lämnar ärliga och 
fullständiga svar. Dessa data analyserades och tolkades, och följs därefter av en diskussion. 
Denna diskussion mynnar ut i en slutsats samt förslag till framtida forskning. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
Att avgränsa sitt ämne är en av de viktigaste åtgärderna vid ämnesbestämningen för att inte 
riskera att ta sig an för stora områden vilket lätt kan resultera i att datamängderna blir 
ohanterliga (Ejvegård, 2003). Författaren säger att genom att definiera sitt 
undersökningsområde så snävt som möjligt blir det utrymme för att gå på djupet i 
forskningen. 
 
Vi har genomfört vår studie ur ett utvecklarperspektiv. Denna studie inriktar sig på att 
undersöka och beskriva användbarhetens innebörd och betydelse vid utveckling av 
webbplatser, samt hur Activity Theory kan användas för att stärka utvecklingen av 
användbara webbplatser, det gäller både nya och gamla webbplatser. Vår studie gäller sidor 
som har en organisations- eller företagskoppling med en utpräglat informativ eller 
kommersiell inriktning, och målgruppen för vår studie är webbutvecklare och andra 
yrkesverksamma inom IT-sektorn.  
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för de metoder vi valde att arbeta efter vid insamling av sekundär- 
och primärdata, samt analysmetoderna för dessa data. Vi redogör också för vårt urval av 
respondenter samt för de etiska aspekterna på vår forskning och vilka etiska 
ställningstagande vi valt att tillämpa.  
 

2.1 Metodval 
Att arbeta efter en metod innebär ett vetenskapligt sätt att närma sig ämnet för uppsatsarbetet, 
och ett medvetet metodval är ett viktigt sätt att sträva efter vetenskaplighet menar Ejvegård 
(2003). Enligt Denscombe (2000) bör de viktiga metodvalen ske innan forskningen påbörjas. 
Han säger också att även om olika metoder är lämpliga för olika situationer kan de 
komplettera varandra, det finns ingen metod som är generellt bäst. Vi anser att forskningen 
och metodvalen kan utvecklas parallellt. Med det menar vi att även om vi går in i arbetet med 
intentionen att främst använda kvalitativa metoder utesluter det inte att vi även kan komma att 
använda oss av kvantitativa metoder. Eftersom kvalitativ forskning är en process som 
utvecklas över tiden kan den inte på förhand bestämmas fullt ut. 
 
För att kunna klargöra våra metodval anser vi att först måste vissa begrepp definieras. Här 
använder vi oss av den definition av kvalitet som Repstad (1993) uttrycker, nämligen att 
kvalitet står för egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen, och kvalitativa metoder 
handlar om att karaktärisera ett fenomen. Han säger att vid kvalitativ forskning är det 
huvudsakliga materialet orden och det handlar ofta om textanalys och dokumentanalys, t.ex. 
intervjuer skrivs ut och analyseras, och vid kvantitativa metoder är det siffror som främst 
används. Detta är en definition som vi också anser oss hitta hos Kvale (1997) som menar att 
kvalitet syftar på arten av något, och kvantitet på mängden av något.  
 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg vars användningsområden beror på 
vilken typ av forskning det handlar om, och vilka frågor som ställs. Beroende på vilken typ av 
fenomen som undersöks och undersökningens syfte kan både kvalitativa och kvantitativa 
analyser av intervjutexter användas. Även om de kvantitativa och kvalitativa aspekterna av 
samhällsbaserad forskning är både teoretiskt och praktiskt sammanflätade kan det enligt 
Kvale (1997) finnas en uppdelad vetenskapssyn där den kvantitativa sidan anses som 
dominerande.  
 

”Det automatiska förkastandet av kvalitativ forskning som ovetenskaplig 
speglar en specifik och begränsad vetenskapssyn som inte ser vetenskap 
som föremål för ständig klarläggning och diskussion.” 

(Kvale, 1997, s.61) 
 
Det finns enligt Kvale (1997) inte någon entydig allmänt accepterad definition över vetenskap 
men det är en allmän uppfattning att vetenskap bör resultera i ny och systematiserad kunskap 
vilken erhålls på ett metodiskt sätt. Kvale använder sig av en bred definition av vetenskap. 
Han beskriver det som den verksamhet som forskaren ägnar sig åt och den kunskap som är 
resultatet av denna forskning som vetenskap. Han menar att det visserligen är en 
cirkeldefinition, men att den pekar på både historiska och sociala frågor om vem som är 
forskare och vem som har makten att definiera en verksamhet som vetenskaplig eller 
ovetenskaplig.  
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Vi valde att bedriva vår studie genom metodtriangulering av kvalitativa metoder. Repstad 
(1993) förklarar metodtriangulering som att forskaren använder sig av flera metoder i sin 
forskning vilket ger ett bredare och säkrare underlag för analysen och tolkningen av resultatet. 
Olika metoder kan kombineras i samma projekt, det kan t.ex. handla om att sätta ihop 
litteraturundersökningar med intervjuer, och det kan givetvis även handla om att kombinera 
kvalitativa metoder med kvantitativa. Även Denscombe (2000) menar att användningen av 
flera metoder ger olika typer av data om samma fenomen och detta ökar kvalitén i 
undersökningen. Det ger möjligheter till att se på ämnet ur flera perspektiv och ger en bredare 
uppfattning än om bara en metod används för datainsamlingen. Metodtriangulering ger även 
möjlighet till att bekräfta eller ifrågasätta resultaten från forskningen, men Denscombe varnar 
också för att metodtriangulering inte kan tas som bevis för att ens analys eller tolkning av data 
är riktiga.  
 
Eftersom vår studie bedrevs genom litteraturundersökningar och intervjuer ansåg vi att de 
forskningsresultat vi var ute efter inte var direkt kvantifierbara utan kvalitativa och därför 
borde de redovisas i ord och inte siffror. Vår avsikt var mer att gå på djupet än bredden. 
Repstad (1993) säger att en kvalitativ metod väljs istället för en kvantitativ då mätning inte 
anses ha någon framträdande roll i den aktuella forskningen. Han menar också att när det 
uttrycks som att kvalitativa metoder går mer på djupet än bredden innebär det att färre objekt 
studeras men att dessa istället studeras i sin helhet. Detta i motsats till kvantitativa metoder 
vilka istället använder sig av ett fåtal variabler men från många objekt.  
 
Repstad (1993) menar också att kvantifiering är så självklart i det mänskliga tänkandet att det 
är svårt att undvika men i kvalitativa metoder används inte ett systematiskt bruk av siffror på 
samma sätt som i kvantitativa metoder. Detta synsätt anser vi oss också finna hos Ejvegård 
(2003) som säger att kvantifieringen av data inte behöver vara numerisk även om det vanligen 
är fallet, utan det kan även handla om att data redovisas med uttryck som de flesta, många… 
Han menar att det viktigaste redskapet i all vetenskaplig verksamhet är språket, och att 
tolkningen och redovisningen, även av kvantifierbara data bör ske med hjälp av språkligt 
baserade innehållsanalytiska metoder, det kan t.ex. handla om att förklara tabeller med hjälp 
av text. Detta är också något vi tog fasta på i vår redovisning. 
 
Finns det då inte någon datatyp som är bättre än någon annan?  Vi anser att så inte är fallet, 
utan att data och de metoder som används för att få fram dem är beroende på vilken typ av 
forskning det gäller, detta är ett resonemang vi anser oss finna stöd för hos Ejvegård (2003) 
som menar att vetenskapligt sett är ingen typ av data finare, bättre eller mer användbart än den 
andra, även om det kan vara enklare att göra mer exakta och objektiva jämförelser med 
kvantitativa data.  
 
 

2.2 Sekundärdata 
Enligt Kvale (1997) inleds ofta forskning med en kvalitativ analys av befintlig kunskap om 
det aktuella fenomenet, och kvalitativa begrepp och hypoteser fastställs för den aktuella 
forskningen. De därpå följande insamlingarna och analyserna av data kan ske med både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Rapporteringen av resultatet av forskningen sker 
företrädesvis kvalitativt, det vill säga med hjälp av ord, eftersom det ofta kan behövas en 
förklaring och tolkning även av kvantitativa data, t.ex. tabeller eller korrealtionskoefficienter 
vilka kan vara svårtolkade utan en förklaring. Även Backman (1998) menar att i allt 
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vetenskapligt arbete ingår att läsa på, och Denscombe (2000) menar att tanken bakom 
litteraturundersökningar är att skaffa sig en överblick över området. 
 
För att inhämta kunskap i ämnet för vår studie började vi med att göra en 
litteraturundersökning vilken sedan bildar en referensram för vår fortsatta studie. Denna 
litteraturundersökning bedrevs genom material vi hämtade från biblioteket på Högskolan i 
Halmstad, både genom artikelsökning i databaserna ACM och IEEE, lån av böcker och 
tidigare arbeten inom ämnet samt kompletterande informationssökning på Internet. De sökord 
vi använt oss av vid sökning i databaserna IEEE och ACM är: användbarhet, usability, 
activity theory, hci, mdi. Vi har använt oss av sökorden både separat samt i olika 
kombinationer. 
 
 

2.3 Primärdata 
För att hämta in primärdata använde vi oss av kvalitativa intervjuer ansikte mot ansikte. Detta 
val baserade vi på att det var en djupare insikt i ämnet vi sökte. Denscombe (2000) talar om 
att ta reda på varför vissa resultat kan uppstå och inte bara vilka resultaten är. Detta menar vi 
att den kvalitativa intervjun kan ge svar på. Här följer en översikt av den kvalitativa intervjun 
som metod samt en redogörelse över de riktlinjer vi arbetade efter vid sammanställningen av 
vår intervjuguide (bilaga 1). Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningsintervjun 
kritiserats för att inte vara en vetenskaplig metod. Kritikerna menar att resultatet av den 
kvalitativa intervjun kan vara intressant och även fungera som underlag för vetenskapliga 
undersökningar men att intervjun som sådan inte är en vetenskaplig metod. Kunskapen som 
erhålls genom den kvalitativa forskningsintervjun har kritiserats för att inte vara objektiv utan 
den är för mycket beroende av intervjupersonerna men här säger Kvale att styrkan hos 
forskningsintervjun är just dess förmåga att fånga en mängd olika människors uppfattning om 
ett ämne och kan ge en bild av en mångsidig och kontroversiell värld. 
 
 

2.3.1 Den kvalitativa forskningsintervjun som metod 
Forskaren kan i kontexten ansikte mot ansikte känna av om informationen håller rätt kvalitet. 
Detta är inte möjligt vid användning av enkäter eller telefonintervjuer. Intervjun som metod 
ger även möjligheter till att välja respondenter som passar det aktuella projektet (Denscombe, 
2000). Detta tog vi fasta på och bestämde oss för att genomföra våra intervjuer ansikte mot 
ansikte. Vi anser också att det är lättare att bygga upp ett förtroende mellan intervjuare och 
respondent om intervjuerna sker ansikte mot ansikte. Härigenom anser vi att det är lättare att 
bedöma om kvalitén på den information som erhålls har rätt kvalitet.  
 
Den kvalitativa intervjun som forskningsmetod är ett samtal med struktur och syfte. Men det 
är inte ett samtal mellan likställda utan det är forskaren som definierar och kontrollerar 
intervjusituationen genom en halvstrukturerad intervjuguide som koncentrerar sig till vissa 
teman och den kan även innehålla vissa förslag till frågor. Intervjun skrivs ut och texten 
tillsammans med inspelningar och anteckningar från intervjun utgör materialet för den därpå 
följande tolkningen av innebörden i intervjun. Metoden används för att hämta in kunskap och 
erfarenheter från respondenternas värld och innebär att intervjuaren försöker förstå världen ur 
de intervjuades synvinkel (Kvale, 1997). Vi valde att spela in intervjuerna med en mp3-
spelare för att sen enbart skriva ut de delar av intervjuerna som vi ansåg vara relevanta för vår 
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studie. Dessa utskrifter tillsammans med anteckningar vi gjorde under intervjuerna utgjorde 
sen våra primärdata.  
 
Ett utmärkande drag för kvalitativa metoder är deras flexibilitet, och det finns en flexibilitet i 
varje intervju eftersom svaret på en fråga kan leda till nya uppföljningsfrågor, att 
ursprungsfrågan formuleras om, eller att forskaren går tillbaka för att komplettera intervjun i 
efterhand. Alla respondenter har inte heller samma förutsättningar för att svara på de frågor 
intervjuaren är intresserad av. En egenskap hos kvalitativa metoder är att 
forskningsprocessens olika faser är flytande och blir parallella. Problemformulering sker 
fortlöpande med datainsamling och analys. Detta är typiskt för den kvalitativa metodens 
flexibilitet och är en skillnad mot kvantitativa metoder vilka ofta är mer hårt styrda från 
början (Repstad, 1993).  
 
Vårt syfte med intervjuerna var att få tillgång till den kunskap och de erfarenheter de som 
arbetar professionellt med utveckling av webbplatser har. Det var också vårt syfte att få reda 
på i vilken utsträckning detta utvecklingsarbete sker baserat på olika utvecklingsteorier vi 
hittat genom våra litteraturstudier, eller i de fall det sker baserat på erfarenheter vad dessa 
erfarenheter vilar på. Vitsen med att använda sig av intervjuer i forskningen är att de bör ha 
ett explorativt syfte och därför bör de inte standardiseras för mycket. Svarsalternativen i en 
intervju kan vara bundna eller öppna, där de bundna innebär att respondenterna får välja 
mellan olika svarsalternativ och de öppna svarsalternativen innebär att respondenterna får 
svara fritt. Det är enligt Ejvegård (2003) ovanligt med bundna svar eftersom de alltid påverkar 
respondenternas svar. Vi valde att använda oss av öppna svarsalternativ i vår studie eftersom 
vi i så liten grad som möjligt ville påverka svaren. Denscombe (2000) talar om att 
intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer bör vara inställd på att vara flexibel och att låta 
den intervjuade utveckla sina idéer och tankar om det ämne som intervjuaren tar upp.  
 
 

2.3.2 Utformning av intervjuguide 
För att strukturera våra intervjuer valde vi att använda oss av de riktlinjer som Kvale (1997) 
anger och kallar för intervjuundersökningens sju stadier. Här följer en redogörelse för dessa 
samt hur vi använde dem. 
 
Tematisering 
Undersökningens syfte formuleras och ämnet för undersökningen beskrivs innan intervjuerna 
börjar. Nyckelfrågorna är vad, varför och hur. Vad innefattar att skaffa sig förkunskaper om 
det som ska undersökas. Vi valde att använda oss av litteraturstudier för att skaffa oss dessa 
förkunskaper vilka vi redogör för i teorikapitlet. Varför innebär att klargöra syftet med 
undersökningen vilket vi gör under punkten 1.3. i inledningsavsnittet. Hur innefattar att skaffa 
sig kunskaper om olika intervju- och analystekniker för att avgöra vilka som passar i det 
aktuella sammanhanget. Detta gjorde vi genom att studera både kvalitativa och kvantitativa 
metoder.  
 
Planering 
Planering av undersökningens alla sju stadier. Här är det viktigt att reflektera över vilken 
kunskap som eftersträvas, hur den ska införskaffas samt att de moraliska konsekvenserna av 
undersökningen beaktas. Vi valde att utforma intervjuguiden (bilaga 1) som en 
semistrukturerad och genom att först ta upp respondenternas bakgrund, därefter enligt fyra 
teman vilka är HCI, användbarhet, användarna, och metoder och med förslag till frågor 
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under respektive tema. Vi valde att ta upp begreppet AT under HCI eftersom vi ansåg att HCI 
är ett mer spritt begrepp än vad AT är. Det var ett sätt att ge AT en bakgrund som skulle vara 
enklare att förstå i de fall respondenterna inte hade varit i kontakt med AT eller kände till det 
sen tidigare. Under respektive tema hade vi underfrågor som vi använde beroende på hur 
intervjuerna fortlöpte. Vi avslutade intervjuerna med en punkt vi kallar övrigt för att under 
den låta respondenterna ha möjlighet att ta upp sådant de tyckte var viktigt men som inte 
passade in under de övriga punkterna, eller att bara ge dem möjlighet att tala fritt. 
Intervjuguiden var tänkt att vara ett flexibelt stöd under intervjun, vår strävan var inte att följa 
den slaviskt utan huvudsaken var att vi berörde de teman vi fastställt. Vi valde också att innan 
varje intervju först muntligt per telefon och även att vid intervjutillfället försäkra den 
intervjuade genom att överräcka en skriftlig konfidentialitetsförsäkran (bilaga 3) att vi skulle 
behandla intervjumaterialet på ett konfidentiellt och säkert sätt, samt att det skulle 
anonymiseras i den slutliga redovisningen. Vi planerade också för hur vi skulle transkribera 
den primärdata vi skulle få in genom intervjuerna, samt hur analyserna och redovisningen 
skulle genomföras.  
 
Intervju 
Intervjuerna genomförs enligt en intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt till 
den kunskap som eftersöks och till den mellanmänskliga relationen i intervjusituationen. Vi 
valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte eftersom vi ansåg att det passade vår 
undersökning bäst. Det är enligt vår mening enklare att vara flexibel och kunna utveckla en 
intervju vid möte med den intervjuade personligen. Vi var noga med att enbart registrera 
svaren från intervjupersonen och inte ifrågasätta eller diskutera dessa. Vi använde oss av den 
intervjuguide (bilaga 1) vi hade skapat både som ett stöd och ett styrmedel för intervjun. 
 
Utskrift 
Intervjumaterialet förbereds för analys vilket Kvale (1997) menar vanligen sker genom att det 
skrivs ut. Detta kan ske antingen genom att hela materialet skrivs ut eller valda delar. Vi valde 
här att enbart skriva ut de delar vi ansåg vara relevanta för vår studie. Dessa utskrifter 
användes sedan tillsammans med det inspelade materialet plus våra anteckningar från 
intervjuerna för analysen av materialet. 
 
Analys 
Lämpliga analysmetoder avgörs med utgångspunkt i undersökningens syfte, ämne och 
karaktär. Vi valde att analysera våra utskrifter från intervjuerna tillsammans med de 
anteckningar vi fört under intervjuerna och det inspelade materialet. Analyserna av vårt 
material genomfördes enligt de teman vi skapat vår intervjuguide (bilaga 1) efter. 
 
Verifiering 
Intervjuresultatens trovärdighet fastställs. Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet och 
validitet handlar om huruvida intervjuundersökningen undersöker vad som var avsett att 
undersökas. Detta anser vi att vi gör genom att öppet redovisa hur vi genomfört vår studie. Vi 
tar också under punkten 6.3 vilken behandlar metodkritik, upp kritiska aspekter på våra 
metodval. 
 
Rapportering 
Resultatet av undersökningen och de använda metoderna bör enligt Kvale (1997) rapporteras i 
en form som motsvarar vetenskapliga kriterier, beaktar de etiska aspekterna och som leder till 
läsbar produkt. Det var vår avsikt med denna studie att det blir en läsbar produkt och vi valde 
att utforma rapporten enligt de riktlinjer som finns vid IDE-sektionen vid Halmstad Högskola 
och enligt Backman (1998). Vi redovisar vilka etiska och moraliska aspekter vi arbetat efter i 
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vår studie i punkten 2.4 nedan. Backman (1998) menar för övrigt att det finns tre nödvändiga 
steg i all vetenskaplig forskning. Det första är att påbörja den, det andra att avsluta den och 
det tredje att publicera den. Han menar att forskningen inte är avslutad förräns den är 
publicerad. 
 
 

2.3.3 Intervjuguidens teoretiska referensram 
Vi konstruerade vår intervjuguide (bilaga 1) enligt fyra teman med underliggande stödfrågor. 
Vi valde att utgå ifrån de teman vi hade och att under dessa teman låta intervjun flyta ganska 
fritt även om vi hade vissa riktfrågor vi ville ha svar på för att kunna ringa in de intervjuades 
åsikter. De fyra teman är användbarhet, användarna, HCI, samt metoder. Dessa teman utgår 
ifrån ett utvecklarperspektiv. Vi valde även att ta med som en punkt snarare än tema en som 
vi kallar övrigt i slutet på vår intervjuguide för att ytterligare låta intervjupersonerna tala fritt 
och göra eventuella tillägg vilka de ansåg nödvändiga. 
 
Användbarhet 
Eftersom användbarhet är ett centralt område för vår studie ville vi ta reda på hur de 
utvecklare vi intervjuade valde att definiera användbarhet och hur de tillämpade det i sitt 
utvecklingsarbete. Vi ville också veta om det i de fall det fanns en definition, var en som 
gällde för företaget som helhet. Som vi skriver om i teorin under avsnittet användbarhet är det 
enligt Molich (2002) större krav på användbarhet när det gäller webbplatser än andra 
mediatyper eftersom när det gäller just webbplatser är gruppen användare en så pass bred 
grupp människor med skiftande kunskaper och erfarenheter med sig i bagaget. Molich skriver 
också att om webbplatsen upplevs som för svår söker sig användarna till andra webbplatser. 
Detta kan enligt oss få stora konsekvenser både när det gäller kommersiella webbplatser vilka 
lever på att sälja, men även när det gäller webbplatser vilkas främsta syfte är att informera.  
 
Svårigheterna att definiera användbarhet kan enligt oss förklaras med det som Ottersten och 
Berndtsson (2002) säger, nämligen att användbarhet inte är en objektivt observerbar egenskap 
som låter sig beskrivas på samma sätt som en färg eller en funktion, utan användbarhet är en 
kvalitetsegenskap som uppstår i användandet av produkten och är beroende av i vilket 
sammanhang den används. För att i största möjliga utsträckning undvika att forma 
intervjusvaren i förväg valde vi att inte i detalj ta upp de teorier och riktlinjer som vi skriver 
om i vårt teorikapitel, t.ex. Nielsen (1993) eller Preece, Rogers och Sharp (2002) under 
avsnittet om utformningen av användbarhet när det gäller webbplatser. Vi ville ha 
intervjupersonernas egna åsikter och inte våra. 
 
Användarna 
Vi ville få reda på vilka intervjupersonerna såg som användare, och hur bred denna grupp 
användare var. Under avsnitt i teorikapitlet skriver vi om att användaren enligt t.ex. Nielsen 
(1993) är alla vilka påverkas av systemet, även om de aldrig kommer i kontakt med en 
bildskärm. Även Preece et al. (2002) har en bred definition på vilka som kan betraktas som 
användare, en definition som de skalar ner till tre typer av användare, nämligen primära, 
sekundära och tertiära. De menar att gruppen intressenter av ett system kan vara större än de 
direkta användarna men den inkluderar användarna. Enligt våra åsikter påverkar det i stor 
utsträckning användbarheten av en webbplats vilka utvecklarna har sett som användare och 
därför ansåg vi att det var ett viktigt tema att ta upp under intervjun. 
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Metoder 
Eftersom vi genom våra studier har lärt oss vikten av att arbeta metodiskt för att härigenom 
kunna säkerställa ett resultat av vårt arbete ville vi få reda på vilka metoder som tillämpades i 
praktiken ute hos dem som arbetade med att utveckla webbplatser. Metod betydde för övrigt 
ursprungligen vägen till målet enligt Kvale (1997). Vi ville få reda på vilken väg de 
intervjuade hade gått för att nå sitt mål. Vi anser precis som Nielsen (1993) att för att nå 
användbarhet måste användarna definieras. Det finns olika metoder för att ta reda på detta  
och för att nå användbarhet. En metod kan vara att använda sig av de Checklists vilka vi 
skriver om i avsnittet om Activity Theory, en annan kan vara att arbeta efter Nielsens 
livscykelmodell vilken vi beskriver under avsnittet i teorikapitlet. Återigen är detta teoretiskt 
grundat och vi ville få reda på hur det fungerar i verkligheten, och om denna verklighet skulle 
kunnas förändras. Med det menar vi att om en utvecklare inte arbetar efter någon specifik 
metod i vilken utsträckning de skulle kunna tänka sig att göra det. 
 

HCI 
Eftersom vår studie handlar om området HCI och Activity Theory och dessa båda termer kan 
upplevas som ganska diffusa valde vi att ta upp dem under ett eget tema i vår intervjuguide 
(bilaga 1). Dessa båda områden, vilka vi skriver om i avsnitten om HCI och om Activity 
Theory, handlar ju precis som Dix, Finlay, Abowd och Beale (2004) skriver i stor grad om 
både fysiologiska, psykologiska och teoretiska aspekter av processen att använda en dator. 
Det är aspekter vilka vi menar oundvikligen påverkar oss i vårt beteende och interaktionen 
med datorer oavsett om utvecklarna av produkterna har tagit dem i beaktande vid 
utvecklingsarbetet. Vi skriver också i vårt teorikapitel under avsnitt om att det enligt t.ex. 
Gulliksen och Göransson (2002) finns en mängd kunskap inom området HCI men att den inte 
används, och författarna menar också att detta till viss del beror på hur denna kunskap 
förpackas. Vi ville genom att ta upp detta under intervjun ta reda på i vilken utsträckning 
intervjuade kände till dessa områden samt vad deras åsikter var om t.ex. om och i så fall hur 
AT skulle kunna spela en roll för deras arbete med att utveckla användbara webbplatser. 
 
 

2.3.4 Intervjuareffekten 
Vid intevjuer svarar personer olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer 
frågorna. Det är speciellt intervjuarens ålder, kön och etniska ursprung som inverkar på hur 
mycket information som intervjupersoner är villiga att lämna ut och hur ärliga de är. Det 
betyder att data påverkas av forskarens personliga identitet, men påverkan beror också på den 
intervjuade. Och givetvis beror effekterna av intervjuarens identitet på det ämne som intervjun 
handlar om. Det kan också finnas en risk för att den intervjuade skräddarsyr svaren för att 
passa intervjuaren, det är inte alltid uttryck och handling stämmer överens (Denscombe, 
2000). Detta anser vi belyses på ett bra sätt med nedanstående citat: 
 

”Data från intervjuer baseras på vad människor säger snarare än vad 
de gör.” 

(Denscombe, 2000, s.163) 
 
Vad kan då göras för att minska effekterna av denna intervjuareffekt? Enligt Denscombe 
(2000) kan det av förklarliga skäl vara svårt att anpassa sin identitet i någon högre grad till 
forskningsintervjun, vi är de vi är. Men vad vi kan göra är att vara artiga, punktliga, lyhörda 
och neutrala. Detta för att främja atmosfären så att den intervjuade känner sig bekväm och väl 
till mods och ger ärliga och uttömmande svar. Denscombe talar om att passivitet och 



 

11 
 

neutralitet kan användas för att dölja forskarens jag. Och forskaren bör komma ihåg att 
han/hon är där för att lyssna och lära, inte för att predika. Men det har även framförts kritik 
för att en alltför beräknande intervjustil kan underbygga en klyfta mellan den forskaren och 
den intervjuade. 
 
 

2.4 Etik och moral 
Etik handlar om vad som är tillåtet ur principiell synpunkt och moral är en egenskap hos 
människan som visar vilka normer, regler och handlingssätt hon tillämpar. Forskare liksom 
vanliga medborgare måste ta ställning till vad som är tillåtet. Det handlar t.ex. om att inte 
förvanska de källor som har använts eller undvika att medvetet skada någon (Ejvegård, 2003). 
Enligt författaren bör en intervju inledas med en kort presentation av projektet och hur 
intervjumaterialet kommer att användas. Det kan vara ett bra sätt för att få respondenten att 
öppna sig att försäkra att intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 
innebär att namnet inte kommer att lämnas ut utan respondentens samtycke och att 
anonymiteten garanteras. Även Repstad (1993) menar att det ofta kan vara bra att inleda 
intervjun med att klargöra dessa saker även om det har gjorts skriftligt. Han säger också att 
det är viktigt att tänka på att hur intervjuaren uppfattas inte bara beror på vad denne säger och 
gör utan även på vilket förhållningssätt som intervjuaren har.  
 
Vi har innan varje intervju försäkrat respondenterna dels muntligt och dels genom att 
överräcka en skriftlig konfidentialitetsförsäkran (bilaga 3) att vi kommer att behandla 
materialet på ett säkert sätt. Enligt Denscombe (2000) kan vid en forskningsintervju den 
intervjuades ord betraktas som protokollförda och dokumenterade. Han menar att det finns en 
generell överenskommelse vid en avtalad intervju att den intervjuades ord kan användas och 
att det sagda ska uppfattas som ett autentiskt uttryck för den intervjuades tankar och 
synpunkter. Men Denscombe säger också den intervjuade kan kräva att det sagda inte 
tillskrivs honom eller henne, eller att hans eller hennes ord inte offentliggörs. Det som gäller 
är att intervjusamtalet är för protokollet om inte den intervjuade uttrycker motsatsen, och detta 
måste i så fall tas på allvar och respekteras. 
 
Vi har försökt att tillämpa dessa regler i vår studie. Det är vår avsikt genom tillämpningen av 
dessa regler att undvika att någon person eller företag på något som helst sätt kan riskera lida 
skada genom vår studie. Vi har öppet innan varje intervju redovisat vårt syfte och mål med 
studien. Vi har anonymiserat vårt arbete så att inga inblandade personer eller företag ska 
kunna identifieras. Detta eftersom det inte är personerna eller företagen som sådana vi är ute 
efter att studera. Syftet är enbart att studera det tillvägagångssätt de intervjuade använt sig av 
vid utvecklingsarbetet eller användningen, samt deras syn på användbarhet och AT. Detta 
klargjorde vi både muntligt och skriftligt (bilaga 3) för de personer vi intervjuade. 
 
 

2.5 Urval 
Vårt urval av respondenter baseras på att de alla arbetar professionellt med utveckling av 
webbplatser, både med kommersiellt inriktade kunder men också att en del av dem arbetar 
med myndigheter som kunder vilka snarare har ett informativt syfte än ett kommersiellt. 
Respondenterna arbetar på webbyråer vilka utvecklar webbplatser med hög användbarhet, och 
därför blev vi intresserade av att ta reda på hur just de arbetat. För att definiera användbarhet 
använder vi oss av det som (Gulliksen &Göransson, 2002; Ottersten & Berndtsson, 2002; 
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Nielsen, 1993) talar om när de säger att användbarhet inte är en endimensionell, objektivt och 
enkelt beskriven egenskap eller storhet på samma sätt som en färg, utan användbarhet uppstår 
i själva användandet av produkten. Nielsen (1999) talar också om att en framgångsrik 
webbplats är enkel att använda. Dessa kriterier på användbarhet använde vi oss av när vi 
valde ut de webbyråer vi ville undersöka i vår studie. Vi studerade de webbplatser byråerna 
hade som referenser.  
 
På grund av att vi ville gå på djupet i vår studie valde vi att begränsa antalet respondenter till 
tre personer vilka arbetade på tre olika webbyråer av varierande storlek. Det handlade om 
byråer i storleksordningen 3-16 personer, och med en kundkrets över hela Sverige, varav en 
del ganska stora. Det fanns nio olika byråer att välja mellan inom det geografiskt begränsade 
område vi valde att koncentrera oss till när vi gjorde vårt val. Vi ansåg att antalet respondenter 
var tillräckligt för vår studie. Detta antal var vi dock inte medvetna om när vi startade 
undersökningen. Undersökningsprocessen innebär enligt Denscombe (2000) ett kontinuerligt 
urval av enheter till dess forskaren kommer fram till en punkt av teoretisk mättnad. Detta 
inträffar när nya data snarare bekräftar analysen än tillför något nytt, och innebär att urvalets 
storlek anses som tillräckligt. Denscombe talar också om att det inte är särskilt troligt att 
urvalets slutliga storlek är känd vid undersökningens början, och att det vid ett begränsat antal 
riskerar undersökningen att beskyllas för att vara slarvig.  
 
På grund av dessa begränsningar och risker vad gäller antalet respondenter var vi extra noga 
med vårt urval av vilka byråer vi ville intervjua. Nogrannhetens betydelse vid ett begränsat 
antal objekt talar Denscombe (2000) om när han skriver att för att det ska gå att hysa någon 
tilltro till att upptäckterna i urvalet stämmer överens med resten av undersökningskategorin 
måste urvalet göras mycket omsorgsfullt.  
 
 

2.6 Analysmetod 
Data talar inte för sig själv, den måste tolkas. De sista faserna i forskningsprocessen vilka är 
analys, tolkning och rapportskrivningen sker ofta parallellt. Analys beskrivs av Repstad som 
den process där informationen struktureras för att kunna tolkas. Tolkningen är en värdering av 
informationen i förhållande till problemställningen för forskningen och i förhållande till de 
teorier vilka sätter informationen i ett större sammanhang. Rapportskrivningen är 
utformningen av texten som ska förmedla resultatet av forskningen till läsaren. Arbetet bör 
utföras systematiskt även om det till stor del handlar om en personlig stil och kreativitet 
(Repstad, 1993), detta synsätt anser vi att även Backman (1998) ger uttryck för när han menar 
att analysfasen innebär att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar form så att 
observationsutfallet kan relateras till den ursprungliga frågeställningen. 
 
Det finns inte någon helt förutsättningslös tolkning, utan att grunden för de kvalitativa 
metoderna ligger i att få fram aktörernas verklighet, och inte forskarens. Här handlar det i viss 
mån om att det i den kvalitativa traditionen finns en skepsis mot teoretiska resonemang, att 
det finns en uppfattning att ”sanningen finns på plats”. Teori betraktas i det sammanhanget 
som något som kan dölja mer än upplysa. Men här varnar Repstad (1993) för risken att gå 
vilse genom att bortse ifrån eller att inte sätta sig in i vad andra forskare kommit fram till. 
Forskaren kommer att tolka allt utifrån moraliska och estetiska aspekter, och det är en 
uppenbar fördel om denna process är så medveten som möjligt. Det bör i kvalitativ 
utvärdering finnas en ömsesidig korrigering mellan teoretiska perspektiv och empiriskt 
insamlade data (Repstad, 1993).  
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Den hermeneutiska processen handlar enligt Repstad (1993) om tolkningar och innebär att vi 
läser in generella egenskaper och sammanhang i de konkreta observationerna. 
Tolkningsprocessen beskrivs som en cirkel vilken handlar om en växling mellan helheten och 
dess delar. När det handlar om en text läses först texten igenom för att läsaren ska få en 
helhetsbild. Sen studeras de olika delarna var för sig för att hitta deras innebörd och betydelse 
och läsaren återgår därefter till en mer reflekterad tolkning av helheten. För att undvika att 
materialet tolkas alltför mycket utifrån en enskild läsares egna värderingar bör flera personer 
läsa och tolka texten för att på detta sätt stärka tolkningen av materialet. Vi har i vår 
bearbetning av materialet växlat mellan det utskrivna, det inspelade och våra anteckningar. Vi 
har också gemensamt arbetat med tolkningen av materialet för att minska riskerna att det 
färgas för mycket av en enskild person. 
 
Analysen av kvalitativt material bör ske under en ganska lång tidsperiod för att forskaren ska 
kunna tankemässigt arbeta sig in i materialet. En viktig del av analysarbetet är att inta ett 
kritiskt förhållningssätt till värdet på och giltigheten hos det data som samlats in. Denna 
värdering underlättas av om de rådande yttre omständigheterna noterats vid det aktuella 
tillfället t.ex. genom anteckningar (Repstad, 1993) och detta är något vi försökt efterfölja.  
 
Kvalitativa data är produkten av en tolkningsprocess, och data blir data bara när de används 
som sådana. Kvalitativ data ligger inte bara och väntar på att bli upptäckta, vilket är fallet vid 
ett positivistiskt tillvägagångssätt, utan de produceras medan de tolkas och används av 
forskaren (Denscombe, 2000). Detta innebär, menar vi att de kvalitativa data som presenteras 
är en produkt av forskarens tolkning av den insamlade empirin. Det är oundvikligt att 
forskarens egna värderingar och bakgrund färgar den process det innebär att bedriva kvalitativ 
forskning. Det kan även vara en förutsättning för att forskningen ska kunna ske, även om 
forskaren försöker hålla sig neutral i t.ex. själva intervjusituationen. Vi väljer som forskare 
vilka frågor vi vill ställa, vilka intervjupersoner vi anser intressanta och det är vi som avgör 
vad som är relevant att skriva ut och analysera av intervjumaterialet. Den analys vi gör är vår 
tolkning av materialet och ska ses som sådan, inte som en evig sanning. Detta anser vi belyses 
på ett bra sätt genom nedanstående citat: 
 

”Det existerar ingen absolut objektivitet, bara mer eller mindre 
trovärdiga tolkningar av verkligheten – det gäller all samhällsvetenskap, 
oavsett metod.” 

(Repstad, 1993, s.94) 
 
Denscombe (2000) talar om att kvalitativ data kan erhållas genom en mängd olika metoder 
och ha många olika former. Den måste organiseras innan den kan analyseras och det är viktigt 
att försöka få allt material i ett likartat format eftersom det underlättar vidare arbete med 
materialet. Detta har vi försökt följa genom att all utskrift av material sker i A4 format med en 
bred marginal till höger för anteckningar under analysfasen. Vi har även i utskrifterna kodat 
vissa passager med en tidshänvisning till var i det inspelade materialet det kommer ifrån. Vi 
har också precis som Denscombe talar om referenskodat materialet på ett sätt som kan 
garantera anonymiteten och den konfidentiella behandlingen av data.  
 
Vi har valt att organisera resultaten av våra intervjuer per intervju och att analysera materialet 
enligt de teman vi har i vår intervjuguide (bilaga 1). Dessa teman är HCI, användbarhet, 
användarna, samt metoder. 
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3. Teoretisk referensram 
Här redogör vi för de teorier som ligger till grund för vårt arbete. Vi börjar med en kort 
introduktion över systemutvecklingsprocessen, sedan följer en redogörelse över användaren, 
följt av avsnitt om datorn, interaktion och HCI. Därefter kommer ett avsnitt om användbarhet 
vilket är det centrala i vårt arbete där vi även tar upp hur användbarhet i digitala artefakter 
kan uppnås. Vi avslutar teorikapitlet med ett avsnitt om Activity Theory och Checklist vilket 
också är centralt för vår studie. 
 

3.1 Systemutvecklingsprocessen 

För att åstadkomma funktionella och användbara webbsystem finns det idag väl beprövade 
metoder. Avison och Fitzgerald, (2003) menar att fördelen med att använda sig av en 
etablerad metod vid utvecklingsarbetet är att processen blir strukturerad, alla lösa trådar binds 
ihop och ramarna för det enskilda projektet blir tydliga. De flesta systemutvecklingsmetoder 
innehåller olika faser i projektet, som i sig också består av olika faser, ofta itererbara. De olika 
stegen i utvecklingsprocessen tillsammans med metodspecifika verktyg och 
dokumentationsanvisningar hjälper till att forma systemutvecklingsprocessen, vilket i sin tur 
leder till en slutprodukt som uppfyller förväntningarna. 
 
Det finns flera specifika metoder för att utveckla webbsystem med god användbarhet, en av 
de mest kända är Nielsens (1992) livscykelmodell. Molich (2002) såväl som Gould och Lewis 
(cited in Gulliksen & Göransson 2002) och även Gulliksen och Göransson (2002) har 
utvecklat regler och principer för utveckling av system med god användbarhet. Gemensamt 
för samtliga är att de redan i ett tidigt stadium i systemutvecklingsprocessen lägger fokus på 
användaren och användarens betydelse vilket fortlöper genom hela processen.  
 
 

3.2 Användaren 
För att kunna nå målet med hög användbarhet måste användarna definieras. Enligt Nielsen 
(1993) är det första steget mot användbarhet att studera de tilltänkta användarna och 
användandet av systemet, samt att lära känna deras kontext. Han definierar användare som 
alla vilka påverkas av systemet, även om de aldrig ser en bildskärm. 
 
Nielsen (1993) menar att för att lära känna användarna och deras kontext, och för att ta reda 
på vad de tycker och känner är det bästa att komma i direktkontakt med dem, och inte nöja sig 
med andrahands uppgifter, t.ex. genom skrivet material, eller hörsägen. Det är lätt att slösa 
bort tid på att inom utvecklingsteamet på att genom diskussioner försöka komma fram till vad 
användarna kanske tycker eller kanske känner eller vill göra. Istället för att diskutera dessa 
ämnen i ett vakuum är det mycket bättre anser hans, och sparar många gånger tid, att istället 
gå direkt till användarna och höra vad de tycker. Löwgren (1993) anser att det är fel av 
utvecklaren att jämställa sig med användaren, och att tro att den genom att utgå ifrån sig själv 
kan utvecklaren ge uttryck för vad användarna känner och upplever, samt för deras behov. 
Detta av flera orsaker, till att börja med är utvecklaren ingen vanlig användare när det gäller 
datorsystem, utvecklaren är inte heller någon expert på vad användarna har för mål med att 
använda systemet, och till sist har utvecklaren ingen direktkännedom om i vilken miljö 
användarna kommer att använda systemet. 
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När det gäller att lära känna användarna handlar det också om att lära känna de villkor som 
råder angående deras arbete med systemet. Det kan t.ex. handla om att de har kort tid till att 
lära sig systemet och då måste gränssnittet designas därefter. Det handlar om att inte enbart 
analysera vad som görs utan även orsakerna till att det görs på ett speciellt sätt menar 
Löwgren (1993). Det handlar också om att användarna efter viss tid blir experter och då vill 
ha funktioner som de inte krävt innan, t.ex. kortkommandon. Användarna är inte statiska utan 
de förändras genom användandet av systemet och finner ibland nya sätt att använda systemet 
på. Det är viktigt att ta med detta i utvecklingen av systemet, och att göra det möjligt för 
användarna att utvecklas tillsammans med systemet (Nielsen, 1993). 
 
Enligt Preece et al. (2002) kan det verka enkelt att utse vem som är användare men vid en 
närmare kontroll finns det många tolkningar av begreppet användare. Förutom de mest 
uppenbara, vilka är de som kommer i direkt kontakt med och interagerar med systemet, finns 
det även andra. Det kan handla om de som arbetar ovanför eller leder de direkta användarna, 
tar emot produkter från systemet, de som påverkar systemets inköp eller de som använder 
liknande system. Det finns enligt författarna tre typer av användare. Det är primära vilka är 
frekventa användare som nyttjar systemet “hands-on”, sekundära användare är de som 
använder systemet då och då eller kommer i kontakt med den via någon annan, och tertiära 
användare är de som påverkas av introduktionen av systemet, eller kommer att påverka dess 
inköp.  
 
Genom att identifiera alla intressenter och användare av systemet kan de för projektets skull 
nödvändiga besluten fattas på en bredare och starkare grund, även det inte är nödvändigt att 
blanda in alla i projektet. Gruppen intressenter av ett system är större än de som närmast 
betraktas som direkta användare, men den inkluderar användarna. Intressenter är människor 
eller organisationer som direkt eller indirekt blir påverkade av systemet eller påverkar kraven 
på det. Det kan t.ex. handla om dem som har hand om skötsel och underhåll, ägare till 
systemet eller konkurrenter. För att nå maximal användbarhet vid utformningen av 
webbplatser bör också hänsyn tas till hur användarna hanterar icke webbaserat innehåll eller 
sköter sina inköp, samt att användarna hanterar produkten i olika miljöer (Preece et al., 2002). 
 
 

3.3 Datorn 
Datorer har precis som människor olika egenskaper. Datorns inre är inte relevant för 
användaren men dock för utvecklare av systemet. Systemet måste helt enkelt rent tekniskt 
klara det som det är avsett för, det kan gälla processorkraft eller minneskapacitet. Det typiska 
datorsystemet, om det nu finns, består av olika delar för input och output. Det handlar när det 
gäller input om t.ex. sådana delar som tangentbord, mus, touchpad, mikrofon, kamera, 
sensorer, scanners. Dessa används för att mata in data eller information i datorn. När det 
gäller output handlar det om t.ex. skärm, högtalare, skrivare. Det finns många variationer när 
det gäller hårdvara. Det kan handla om desktop-datorer, lap-top datorer, PDAs. Författarna 
menar att omfattningen av olika typer av datorutrustning speglar att det finns många olika 
typer av data som behöver matas in eller tas ut från systemen, och att det finns många olika 
typer av användare med olika specifika krav (Dix et al, 2004). 
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3.4 HCI (Human Computer Interaction) 
Termen HCI har använts i ett vidare sammanhang sedan tidigt 1980tal och har sitt ursprung i 
mer etablerade discipliner som studier av mänskligt beteende och i interaktionen mellan 
människa och maskin, eller enligt den engelska termen man-machine interaction. I samband 
med att datoranvändningen blev mer utspridd och forskningen i ämnet tog fart så blev termen 
man-machine interaction omformulerad till human-computer interaction när det gällde det 
nya forskningsområdet. Denna disciplin är ett multidisciplinärt ämne som handlar om fysik, 
psykologi och teoretiska aspekter av processen. Huvuddisciplinerna inom HCI är 
datorvetenskap och systemutveckling men det handlar också om discipliner som 
informationsvetenskap (vilken inte behöver innefatta teknologi) och teknologi. Teknologins 
genombrott har haft ett stort inflytande över hur information kan lagras och användas och 
därför påverkar den även i stor grad de organisationer där den används (Dix et al., 2004). 
Löwgren och Stolterman (2004) menar att användbarhet är ett centralt begrepp inom HCI. De 
skriver att ett av huvudmålen för området är att bidra till mer användbara system. 
 
HCI behöver inte handla om enskilda användare utan kan även handla om grupper eller 
sekvenser av användare. Det handlar om alla som använder datorteknologin, det gäller både 
användandet av persondatorer såväl som stordatorer. Människor använder datorer för att 
utföra en uppgift, och därför är huvudfrågorna inom HCI människorna, systemet och 
uppgifterna. Med interaktion avses all form av kommunikation mellan datorn och användaren, 
antingen det handlar om direkt eller indirekt kommunikation. Direkt kommunikation handlar 
om dialog, feedback och kontroll genom hela processen, och indirekt handlar om batchade 
processer eller intelligenta sensorer vilka kontrollerar miljön. Huvudsaken är att användaren 
genom att interagera med datorn för att får den att utföra något (Dix et al., 2004).  
 
Det finns enligt Gulliksen och Göransson (2002) en mängd kunskap inom HCI-området men 
trots detta fortskrider systemutvecklingen i praktiken som om inget hade hänt. Om HCI ska ge 
ett bidrag till systemutvecklingen så måste det förpackas på ett sätt som är attraktivt för 
systemutvecklarna och acceptera de förändringar detta innebär. HCI forskningen har tidigare 
till stor del grundats på den traditionella kognitionsvetenskapen och kognitionspsykologin. 
Dessa har av många forskare inom HCI kritiserats för att inte förstå den mänskliga 
kognitionen sett i relation till användandet av datorteknologi i dess rätta kontext (Gould & 
Verenikina, 2003).  
 
Människors förmåga att automatisera delar av sitt beteende ligger mycket nära den kognitiva 
informationsbehandlingen och i effektiviteten i genomförandet av en specifik arbetsuppgift. 
Men det är svårt att observera vilka delar av en individs beteende som utförs automatiskt på 
grund av den komplexa miljön och den bristande insikten hos användaren själv om sitt 
beteende. En yrkesman tenderar att utföra komplicerade uppgifter snabbt utan att blanda in 
det medvetna tänkandet, och utan att vara medvetna om vad de egentligen gör. Denna 
kunskap ligger nära den tysta kunskapen, det vill säga en form av implicit kunskap som är 
omedveten och inte på ett enkelt sätt kan omvandlas till explicit kunskap. För att lösa dessa 
problem krävs det nya metodologier som kan fånga utvecklingsrelevanta aspekter av de 
automatiska komponenterna (Gulliksen & Göransson, 2002). Denna breda förståelse för 
användarna har enligt Kaptelinin et al. (1999) inte kunnat uppnås enbart genom traditionell 
kognitionsvetenskap utan det är först när denna kompletteras med den holistiska ansatsen som 
präglar Activity Theory (AT) som detta kan uppnås. AT är en teori som handlar om 
mänskliga aktiviteter och kontextens betydelse för dessa. Men eftersom AT kan verka abstrakt 
och kontextuella faktorer är svårfångade behövs det konceptuella verktyg för att fånga in och 
behandla kontexten på en praktisk nivå. Hos AT heter dessa verktyg Checklists. De finns i 
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olika varianter beroende på om det handlar om att utveckla ett nytt system eller utvärdera ett 
befintligt (Kaptelinin et al., 1999).  
 
 

3.4.1 Interaktion 
Dix et al. (2004) menar att för att förstå hur människor interagerar med datorn måste vi förstå 
båda parterna i interaktionen. Interaktion mellan människor handlar om processen att överföra 
information mellan dem, och interaktion mellan människa-dator handlar om 
informationsöverföring fram och tillbaka mellan dessa. Interaktion handlar alltså om 
kommunikation mellan minst två parter, t.ex. användare-system. Båda är komplexa och 
kommunicerar på olika sätt. Gränssnittet översätter mellan parterna och därför är design av 
gränssnittet av stor betydelse för att interaktionen ska bli lyckad (Dix et al. 2004). Detta talar 
också Westerholm och Åström (2002) om när de säger att gränssnittet är den kontaktyta som 
existerar mellan människan och artefakten. Konstruktörer av användarvänliga gränssnitt 
måste därför ha kunskaper om användarnas behov, både fysiska och psykiska, samt deras 
kognitiva färdigheter och svårigheter. Nya artefakter kräver en bredare kompetens än enbart 
teknisk. Det gäller att förstå hur människan tänker, skapar mening ur och uppfattar sin 
omvärld, eller med andra ord hur hon representerar den (Westerholm & Åström, 2002).  
 
 

3.4.2 Kognition 
Kognition kan beskrivas som specifika typer av processer vilka försiggår i våra huvuden i det 
vardagliga livet, till exempel uppmärksamhet, perception, minnet, läsa, skriva, lyssna, tala, 
tänka, problemlösning, resonerande, fatta beslut, dagdrömma och att lära sig av processerna. 
En av de viktigaste när det gäller interaktionsdesign är minnet som är vår förmåga att lagra 
information, kunskap och erfarenheter (Preece et al., 2002). När det gäller minnet menar 
Westerholm och Åström (2002) är det viktigt att komma ihåg att korttidsminnet endast kan 
hålla sju enheter åt gången under en kort tidsperiod. För att komma runt denna begränsning 
går det att samla informationen i större enheter (chunking) och genom associationer och 
djupkodning kan vi sedan överföra informationen till långtidsminnet. Exempel på detta är: 
BMWSAABVWVOLVOFIATAUDI, som ter sig som en osammanhängande remsa 
bokstäver, omöjligt att komma ihåg. Strukturerar vi istället upp bokstäverna: BMW SAAB 
VW VOLVO FIAT AUDI kan vi minnas dem som en mening. Detta kallas för djupkodning.  
 
Kognition handlar alltså om insamlandet, organiserandet och användandet av information och 
kunskap. Eftersom det handlar om människor är studier av kognition detsamma som studier 
av psykologi, och teorier om kognition är teorier om psykologi. Kognitionsvetenskapen har 
utvecklats ur kognitionspsykologin och handlar om att försöka förstå kognition. En av 
huvuddelarna inom kognitionsvetenskapen är specificeringen av de regler och mekanismer 
som kognitiva system fungerar. Kognitionspsykologer måste bli bättre på att förstå kognition i 
dess rätta kontext av verkliga aktiviteter, och ägna mer uppmärksamhet åt den verklighet i 
vilken människorna lever och verkar. Perception och kognition är inte enbart processer som 
försiggår i våra huvuden utan det är även transaktioner med omvärlden. Även om vår bild av 
omvärlden står i relation till den stimulation vi får genom våra sinnen så modifieras den efter 
våra tidigare erfarenheter och den aktuella situationen (Gould & Verenikina, 2003). 
 
Övergripande områden för kognitionsforskning menar Westerholm och Åström (2002) är 
perceptions- och minnesmodeller, kunskapsrepresentation, inlärning, begreppsbildning, 
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språkförståelse, problemlösning, robotik samt människa-maskininteraktion. Målet för 
kognitionsforskningen är att förstå de kognitiva processernas funktion och hur dessa kodas i 
hjärnan. Forskningen kring dessa kognitiva funktioner har även möjliggjort utvecklandet av 
artificiella datormodeller och program, dels för att simulera mänsklig kognition. 
Kognitionsvetenskapen och kognitionspsykologin har kritiserats för att vara alltför 
experimentell och laboratorieorienterad, och därför kan den inte heller i tillräckligt stor 
utsträckning förstå den mänskliga sidan när det gäller HCI i dess rätta kontext (Kuutti, 1995). 
 
 

3.5 Användbarhet 
 

”The usability of an interface is a measure of the effectiveness, 
efficiency and satisfaction with which specified users can achieve 
specified goals in particular environment with that interface”  

(Barfield, 2004, s. 9)   
 
Kraven på användbarhet när det gäller webbplatser är viktigare än i traditionella system 
eftersom användarna består av en så bred grupp människor med olika kunskaper och 
erfarenheter med sig i bagaget. Är webbplatsen svår för de med mindre kunskaper inom IT är 
det lätt att de vänder sig till en annan kanal för informationsutbytet än att själv försöka lista ut 
hur webbplatsen fungerar (Molich, 2002). För att kunna forska i problemen med att 
användbarhet saknas i webbplatser så måste begreppet användbarhet först klargöras. Ottersten 
och Berndtsson (2002) menar att användbarhet inte är en objektivt observerbar egenskap som 
låter sig beskrivas på samma sätt som en färg eller en funktion, utan användbarhet är en 
kvalitetsegenskap som uppstår i användandet av produkten och är beroende av i vilket 
sammanhang den används. På samma sätt resonerar Gulliksen och Göransson (2002) när de 
säger att användbarhet inte är en absolut storhet utan ett relativt begrepp. 
 
ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som arbetar med att ta fram riktlinjer inom 
industriell och kommersiell standardisering. ISO 9241-11 är riktlinjer för användbarhet i 
systemsammanhang och ISO-definitionen (ISO 9241:11) på användbarhet är följande: 
 

”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” 

(Gulliksen & Göransson, 2002, s. 62) 
 
Vidare definieras följande termer: ändamålsenlighet som ”noggrannhet och fullständighet 
med vilken användarna uppnår givna mål.”, effektivitet: ”resursåtgång i förhållande till den 
noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.”, tillfredställelse: 
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.”, 
användningssammanhang: ”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och 
annan material) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används.” (Gulliksen & 
Göransson, 2002) 
 
Denna definition av användbarhet menar Gulliksen och Göransson (2002) är konkret och 
påtalar att användbarhet är en mätbar storhet. Användbarheten kan mätas t ex genom att säga 
att för en specificerad användare som utför en specifik uppgift i ett specifikt sammanhang är 
produkten X mer användbar än produkten Y, eller att produkten X har blivit 50 % mer 
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användbar genom projektet. Användbarhet kan inte säkerställas genom att studera en produkt 
frikopplad från sitt sammanhang. Effektivitet och ändamålsenlighet är begrepp vilka lätt låter 
sig mätas, men även tillfredsställelse kan mätas t.ex. genom att be användarna skatta. Även 
om dessa värden inte är några absoluta mått kan de användas vid t.ex. upprepade skattningar 
av samma användare som utför samma arbetsuppgifter (Gulliksen & Göransson, 2002). När 
det gäller ISO definitionen menar dock Ottersten och Berndtsson (2002) att den lägger allt 
fokus på användaren men författarna anser att även  beställarens syften bör tillgodoses för att 
produkten ska kunna anses som användbar, men detta kräver också att syftet är klart 
beskrivet. 
 
Användbarhet refereras ofta till Nielsen (1993) och hans fem principer som verkar vara 
gångbara på de flesta system, även då de har några år på nacken och dagens system säkert 
skiljer sig en del från tidigare system. Enligt Nielsen är användbarhet inte någon 
endimensionell egenskap utan består av flera komponenter och kan beskrivas med följande 
fem egenskaper: 
 
Inlärning  
IT-systemet bör vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kommer igång. Detta menar 
Nielsen (1993) är kanske den viktigaste egenskapen eftersom den första erfarenheten 
användarna har av systemet är att lära sig använda det. Lärbarhetskurvan fokuserar på 
oerfarna användare i början för att göra det möjligt för dem att nå en relativt stor del av 
systemet på kort tid, och planar efter en tid ut för att sammanstråla med den för de mer erfarna 
IT- användarna. Här bör det noteras att de flesta användarna inte väntar tills de lärt sig hela 
systemet innan de börjar använda det, utan de börjar istället använda det så fort de lärt sig en 
del av det. Därför bör lärbarhet inte mätas i meningen av att bemästra hela systemet utan i hur 
lång tid det tar innan de kan använda delar av det på ett effektivt sätt.  
 
Effektivitet  
Systemet bör vara effektivt att använda när de väl lärts in så att en hög produktivitet kan 
uppnås. Effektivitet innebär att användaren kan använda det de lärt sig av systemet på ett 
effektivt sätt, och innebär att inte hela systemet behöver läras in. Detta är viktigt eftersom 
system idag tenderar att bli så stora att det kan ta flera år att lära sig dem fullt ut. Men det 
innebär också att det kan finnas en risk för att användarna inte går vidare i sin utforskning av 
systemet när de lärt sig tillräckligt för att lösa sina uppgifter, även om det skulle kunna leda 
till att de skulle bli ännu effektivare i sitt utförande av sina uppgifter (Nielsen, 1993). 
 
Minnesvärdhet  
Systemet bör vara lätt att komma ihåg för att tillfällighetsanvändaren inte ska behöva lära in 
systemet varje gång det ska användas. Systemet ska vara lätt att komma ihåg för användare 
när de väl lärt sig det. Tillfällighetsanvändare ska inte behöva lära in systemet varje gång utan 
ska enkelt kunna ta fram den inlärda kunskapen (Nielsen, 1993).  
 
Felfrekvens  
Systemet bör generera så få fel från användarna som möjligt, samt att de som uppkommer ska 
vara lättåtgärdade. Användare bör göra så få fel som möjligt när de använder ett system. De 
fel som trots allt kan uppkomma bör var av enkel art och kunna åtgärdas på ett enkelt sätt. 
Systemet bör också i största möjliga utsträckning skydda användaren mot att göra katastrofala 
fel (Nielsen, 1993). 
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Tillfredsställelse  
Tillfredställelse för att användarna ska finna systemet trevligt att använda. Tillfredställelse i 
att använda ett system handlar om hur trevligt det upplevs, och är speciellt viktigt för system 
som används för icke arbetsrelaterade uppgifter, det kan handla om rent nöjesbaserade 
uppgifter.  Men även för system vilka används för just arbete är det viktigt att de upplevs som 
trevliga att använda. Om användaren upplever ett system som otillfredsställande att använda 
kan det leda till att effektiviteten i arbetet blir lidande, och i en förlängning även till att 
användaren vägrar använda systemet (Nielsen, 1993). När det gäller utveckling av system för 
Internet skriver Nielsen (1999) att de faktorer som gör en webbplats framgångsrik är att den 
har en hög kvalitet på innehållet, att den uppdateras ofta, att den går snabbt att ladda ner samt 
att den är enkel att använda. 
 
Även Preece et al (2002) menar att användbarhet kan brytas ner i olika mål vilka innebär att 
systemet ska vara effektivt och lätt att lära sig. Ingen vill sitta för länge med inlärningen utan 
vill komma igång så fort som möjligt. Speciellt gäller det vardagliga produkter är människor 
mer villiga att spendera mer tid på att lära sig ett komplicerat system i motsats till ett enklare. 
Ett allmänt mål är hur bra systemet utför det som förväntas av det. En viktig fråga att ställa 
när det gäller användbarhet är om systemet ger funktionalitet som gör det möjligt för 
användaren att utföra sina uppgifter på det sättet de behöver eller vill göra det på. Ett effektivt 
system innebär att när användaren har lärt sig systemet ska användaren och dess 
arbetsuppgifter ha blivit mer produktiva jämfört mot innan systemet introducerades för 
användaren. Detta går ut på att användaren ska utföra så få steg som möjligt i systemet för att 
utföra sin uppgift. 
 
 

3.5.1 Nyttan med användbarhet 
Varför är det då så viktigt med användbarhet på Internet? Jo helt enkelt därför att är inte din 
webbplats användbar så får den inga kunder/besökare. Med Internets otroliga framfart är 
utbudet också otroligt stort. Är en webbplats oanvändbar är det bara för kunden/besökaren att 
klicka sig vidare till nästa webbplats. Konkurrensen är stenhård, därav har användbarheten 
blivit allt viktigare för webbplatsernas överlevnad (Nielsen 1999). Detta talar också Bias och 
Mayhew (2005) om när de säger att när det gäller e-handel så är kunderna/användarna 
dyrbara. Om en webbplats brister i användarvänlighet och köpet strular eller blir fel så 
kommer inte kunden tillbaka. Det finns ett så stort utbud på Internet idag att kunden helt 
enkelt går till en annan e-handelsplats istället. Enligt författarna är första intrycket ovärderbart 
och en e-handelsplats får ingen andra chans, de menar att 65 % av kunderna ger upp 
webbplatsen om de inte snabbt hittar vad de söker.  
 
Ottersten och Berndtsson (2002) säger att i de fall de interaktiva produkterna är av den typen 
att användaren själv avgör om hon vill använda den, t.ex. publika webbtjänster är det 
uppenbart att tjänsten bör ha hög användbarhet, annars är risken stor för att tappa både 
besökare och ev. kunder. De menar också att idag är IT-artefakter en i hög grad integrerad del 
i de flesta arbeten. På grund av detta kan användaren ofta inte längre själv avgöra huruvida 
produkten ska användas eller ej, de har inte längre något val utan måste använda den. 
Användbarhet i arbetsrelaterade produkter har traditionellt sett ansetts mindre viktig eftersom 
användarna inte har något val utan måste använda produkterna samt att de lär sig. Här glöms 
dels inlärningskostnaderna bort samt att dålig användbarhet kan leda till andra problem som 
kan innebära att den avsedda effektiviteten inte uppnås. Det kan röra sig om att vissa 
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arbetsmoment tar för lång tid, ökad felfrekvens, stress samt i förlängningen av det risk för 
ohälsa och otrivsel.  

 
Kunskapsbrist hos beställare, utvecklare och övriga ansvariga om nyttan med användbarhet 
leder till att produktens användningskvalitet inte säkras i projektet, utan en stor del av 
besluten i processen grundar sig faktiskt på gissningar. De inser inte att de dolda kostnaderna 
som uppstår vid implementering och drift kan undvikas till stor del om användbarhet ingår 
redan på ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Just kunskapsbrist om de faktiska fördelarna 
och kostnaderna anger Ottersten och Berndtsson (2002) som en av de största orsakerna till att 
användbarhetsaktiviteter inte införs i projekt. Det är, menar de alltid en dålig investering att 
förbise användbarhet.  
 
Några av de viktigaste fördelarna med ökad användbarhet som författarna anger är: Ökad 
produktivitet genom att produkterna är enkla att använda behöver användaren inte hela tiden 
anstränga sig för lyckas och behöver inte lägga onödig tid på användandet av produkten, t.ex. 
på att fundera ut hur produkten fungerar eller att försöka förstå krångliga arbetsflöden. 
Författarna menar att i värsta fall går mycket av användarens tid åt till att rätta fel vilka 
orsakats av produkten. Minskad inlärningstid  är mycket viktigt när det gäller produkter som 
används sällan eller där det hela tiden tillkommer nya användare. Kortare tid och minskade 
kostnader för utveckling kan ske genom att komma bort från onödigt tyckande och istället 
inrikta utvecklingsarbetet på kunskap om målgrupperna och användningssituationerna. Ett 
engagemang hos beställare och användare ger konkret nytta. Men det krävs effektiva tekniker 
för att hantera beställar- och användarmedverkan så att det inte bara mynnar ut i en massa 
tyckande. Minskade livscykelkostnader genom att underhållskostnaderna för produkten kan 
minskas genom ökad användbarhet. Ökad tillfredställelse för användaren genom att produkten 
fungerar som användaren förväntar sig. Detta leder till att produkten ger den förväntade 
effekten antingen det gäller arbete eller nöje, arbetet blir effektivt och tillfresställande. Stärkt 
varumärke, vissa interaktiva produkter exponerar även ett varumärke och ger användaren en 
direkt upplevelse av varumärket. Det innebär att deras användningskvalitet är en del av 
marknadsföringen (Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 
Även Molich (2002) ger exempel på vinster genom användbarhet: genom att slippa investera i 
funktioner som användare likväl inte kommer att utnyttja, ökad omsättning genom att locka 
till sig nya kunder och behålla de nuvarande kunderna, användare får upp ögonen för alla 
möjligheter på webbplatsen, förbättrad image, samt färre samtal till telefonsupporten. 
Vinsterna med användbarhet visar sig oftast först efter det att webbplatsen har tagits i bruk, 
dessutom kan det vara svårt att peka direkt på var vinsterna ligger. Stor del av vinst 
beräkningen består enbart utav en skattning/gissning. Dix et al., (2004) säger att idag har 
utvecklare inte längre råd att ignorera designen av ett systems gränssnitt till förmån för 
funktionalitet, de är tätt sammanflätade. Det är helt enkelt så att ett väl designat gränssnitt 
underlättar för användaren att utföra sina uppgifter och ett dåligt designat gränssnitt gör det 
svårare för användaren.  
 
 

3.5.2 Användbarhet kontra kostnader  
Om användbarhetsinsatser i ett projekt genomförs utanför projektramarna blir det givetvis 
dyrare än om de inte genomförs, men om de integreras i projektet kan de bidra till att minska 
kostnaderna för utvecklingsprocessen och produktens livscykel enligt Ottersten och 
Berndtsson (2002). Och ju senare tester med påföljande ändringar görs desto dyrare blir det 
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att genomföra ändringarna. En av de orsaker som författarna anger till att användbarhet ofta 
förbises är olika myter som omger begreppet. De nämner t.ex. myten att användbarhet ökar 
kostnaderna. Denna uppfattning bygger enligt författarna på att redan existerande arbetssätt 
bibehålls och att arbetet med att säkerställa användbarhet ses som tillägg. Resultatet av ett 
sådant arbetssätt blir ofrånkomligen att både kostnaderna och längden för projektet ökar. Men 
om istället viljan att förändra arbetssättet finns så kan både pengar och tid tjänas. 
Kostnadsbesparingar med hjälp av ökad användbarhet ofta inte är synliga förrän produkten 
implementeras och används. Nielsen (1993) säger att produkten ofrånkomligen kommer att 
testas av användarna även om även om det inte sker i utvecklingsprocessen, det kommer 
nämligen kunderna och användarna att göra när de ska använda systemet. Och alla 
användbarhetsproblem vilka användarna finner kommer att underminera produktens och 
utvecklarnas kvalitetsrykte, samt att det blir mycket dyrare att implementera 
förändringskraven i efterhand mot att det görs i ett tidigt skede i projektet.  
 
Att användbarhet inte behöver innebära ökade kostnader utan istället minskade kan ske 
genom t.ex. minskad sjukfrånvaro på grund av utbrändhet. Detta är viktigt eftersom det idag 
blir allt vanligare att beställare administrerar sina system själva efter att de implementerats. 
Enligt Gulliksen och Göransson (2002) har forskningen kunnat påvisa klara samband mellan 
bildskärmsarbete och olika typer av besvär, främst ögon- och belastningsbesvär. Känslan av 
otillräcklighet, kompetensbrist, fysiska belastningsbesvär ökar genom en dålig arbetsmiljö, 
och användbarheten i de verktyg vi använder är en del av denna arbetsmiljö. Ändå så menar 
författarna att användbarhetsrelaterat arbete vid utvecklingen av nya system ofta inte uppgår 
till mer än en procent. Här borde finnas pengar att tjäna. Men det kan vara svårt att påvisa 
nyttan av och kostnaderna för användarcentrering vid utveckling av system, och detta är ett 
vanligt argument mot användarcentrerade metoder. Ändå är det så att många beslutsfattare 
efterfrågar denna typ av bevis eller uppskattningar av kostnad/nytta som de kan ta ställning 
till (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
 

3.5.3 Att skapa användbarhet 
Metodernas betydelse för utvecklingsarbete talar Löwgren och Stolterman (2004) om när de 
säger att designmetoder är verktyg för tanken och handlingen, varken mer eller mindre. En 
skicklig metodanvändare är den som kan ta ställning till en metods lämplighet, arbeta in den i 
sin verktygslåda och använda den där det är lämpligt, på det sätt som situationen medger eller 
kräver. Och för att på ett framgångsrikt sätt utveckla ett interaktivt system måste vi lära känna 
de tänkta användarna av systemet, med deras bakgrund, förmågor och begränsningar samt 
deras arbetsmiljö (Gulliksen & Göransson, 2002). Ottersten och Berndtsson (2002) menar att 
en produkts användbarhet visar sig i samspelet mellan en produkt och dess användare, det vill 
säga när den används. Genom att integrera användbarhet i utvecklingsprocessen blir den 
effektivare, kostnaderna i underhållsfasen minskar och produktens användning blir 
effektivare. Författarna menar att användbarhetsbegreppet har utvecklats från att enbart 
fokusera på det mänskliga systemet till att även se på kontexten för produktens användning. 
När det handlar om att skapa användbarhet för en produkt säger författarna att hänsyn bör tas 
till följande: 

 
Det mänskliga systemet, vilket innefattar de egenskaper som användarna innehar. Det handlar 
om generella egenskaper som mönster för hur vi ser, uppfattar och minns information. Det 
handlar också om specifika egenskaper hos målgrupperna t.ex. kunskaper, värderingar, 
attityder, förväntningar och eventuella funktionshinder (Ottersten & Berndtsson, 2002). 
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Kontexten, vilket innebär att produkten ska anpassas för den kontext den ska används i. När 
det gäller den fysiska kontexten innefattar det t.ex. dålig belysning eller störande ljud, och den 
psykiska kontexten kan innefatta stress eller sekretessbelagda uppgifter. Det sociala 
sammanhanget spelar också in med kompisrelationer och social ställning, samt den 
organisatoriska kontexten t.ex. om produkten ska användas på huvudkontoret eller på lagret 
(Ottersten & Berndtsson, 2002). 
 
Den förväntade nyttan med produkten, eftersom en interaktiv produkt förväntas ge någon 
form av effekt eller bidra med någon form av nytta. För den som tillhandahåller produkten 
kan det kan handla om verksamhetsnytta, samhällsnytta eller ekonomisk vinst, och för den 
som använder produkten kan det kan handla om effektivisering, förenkling eller rent nöje 
(Ottersten & Berndtsson, 2002).  
 

”Your best guess is not good enough” 
(Nielsen, 1993, s.10) 

 
Genom ovanstående citat visar författaren på att en grundläggande orsak till förekomsten av 
usability engineering är att det är omöjligt att utveckla och designa ett optimalt 
användargränssnitt bara genom att gissa. Det finns stora möjligheter för användarna att göra 
oväntade tolkningar av ett gränssnitt och att utföra sitt arbete på ett sätt som inte 
överensstämmer med vad utvecklarna tror. Den bästa designen bygger på en förståelse för 
användarna och deras uppgifter. Om användarna har problem med produkten beror det på 
dålig design och inte på användarnas förmåga att använda den (Nielsen, 1993). 
 
Enligt Bias och Mayhew (2005) har företag idag problem att hitta kompetenta 
webbutvecklare. Detta eftersom det inte finns någon form av certifikation utan vem som helst 
kan kalla sig webbutvecklare, och företagen får gå på intuition. Idag kan vem som helst göra 
en webbsida med minimala tekniska kunskaper och utan någon som helst erfarenhet av 
webbutveckling och design, och det tillkommer alltfler okompetenta utvecklare på 
marknaden. 
 
När det gäller användbarhet på Internet menar Nielsen (1999) att det gäller att tänka på att 
webbsidan förmodligen kommer att leva länge, webbplatser byts inte på samma sätt och i 
samma utsträckning som hårdvara och mjukvara. Informationen på sidan har ett bestående 
värde och därför är det viktigt att standarder följs i största möjliga utsträckning vid 
utformandet, detta eftersom vi ej vet vilka browsers som kommer att användas i framtiden. 
Visst går sidan att uppdateras (dyra konsulter… typ år 2000 problemet), men det är viktigt att 
ha en bra grundstruktur. Nerladdningstiden för sidan är viktig, stora sidor med lång laddnings 
tid ger upphov till irritation och frustration. Vid förekomsten av stora bilder eller liknande på 
vissa ställen på webbplatsen bör användare med låg uppkopplingshastighet varnas för att gå in 
på dessa sidor. Nielsen menar att en tiondels sekund är gränsen för vad en användare tycker är 
normal arbetstid för datorn. Tar det längre tid, känns datorn seg/strulig. Enkelhet är ett 
vinnande koncept när det gäller webbutveckling. Fokus bör läggas på innehållet eftersom det 
är ju trots allt det som användaren vill åt. Vidare är det viktigt att webbplatsen fungerar på 
olika plattformar, och går att använda även av de användare som sitter med gammal hårdvara 
och låg uppkopplingshastighet (Nielsen 1999). 
 
Användbarhet är inte som många tror bara en fråga om funktionalitet rent tekniskt, en 
webbplats kan fungera perfekt tekniskt sett men ändå brista i användbarhet. Många tror också 
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att tjusig och flashig grafik ger användaren en trevlig upplevelse på webbplatsen, men tvärtom 
blir de allra flesta användare enbart störda av all denna grafik (Molich, 2002). 
 
 
Att skapa användbarhet enligt Nielsen 
Eftersom Nielsen så ofta används som referens när det gäller användbarhet för webbplatser 
kommer här en överblick av hans livscykelmodell för utveckling av användbara system 
Nielsen (1992). Den består av följande steg: 
 
Lär känna användaren 

Individuella olikheter och variationer på hur olika användare utför olika aktiviteter i ett 
system är faktorer som har störst påverkan på användbarheten i ett system, de bör därför 
studeras noga. Konceptet användare bör inkludera alla som på ett eller annat sätt kommer i 
kontakt med systemet. Individuella användarkaraktärer betyder att fokusera på den/de som 
ska använda det nya systemet. Det är viktigt att veta vilken utbildningsnivå och erfarenhet 
användaren har. Det är också viktigt att läsa av hur miljön ser ut där systemet ska användas 
med tanke på till exempel ljud effekter i systemet. Användarens nuvarande arbetsuppgifter 
därför att det är viktigt att se hur det nuvarande systemet fungerar och vad målet med 
arbetsuppgiften är. Funktionell analys innebär analys av användarens nuvarande 
tillvägagångssätt för att lösa sina arbetsuppgifter. Se bortom det nuvarande systemet. 
Användarens utveckling innebär att uppskatta hur användarnas beteende och utveckling 
kommer att se ut i framtiden för att på bästa sätt kunna anpassa systemet därefter (Nielsen, 
1992). 
 
Konkurrensbetonad analys 
Att göra användartester på redan existerande produkter kan vara mer informationsgivande än 
att göra testerna på en prototyp. I ett färdigt system är alla funktioner redan implementerade 
och det är därmed lättare att utvärdera. I en konkurrens situation är det också lättare att 
förbättra sin konkurrents befintliga system än att bygga ett helt nytt från grunden (Nielsen, 
1992). 
 
Sätt användbarhets mål 
De fem huvudsakliga faktorerna för användbarhet är: 
Lätt att lära, effektivt (efter inlärning), ej frekventa användare ska lätt kunna återgå till 
systemet, fåtal fel, tillfredställande att använda 
 
Dessa faktorer bör snarare samarbeta än att ta ut varandra i systemet. Det är med andra ord 
bra om det finns med lite av varje. Att ta hänsyn till användbarhetsfaktorerna är en viktig del 
av användbarhetsprocessen. Mål gör det lättare att se processen som en helhet. Vidare bör 
utvecklingsteamet deltaga i sammanställningen av målen, för att även de ska bli motiverade 
att uppnå dem. Neilsen (1992) skriver om tre målnivåer: Den värsta acceptabla nivån, innebär 
att systemet är nätt och jämnt användbart. Nuvarande nivå, är nivån som är idag och som 
målet är att förbättra. Bästa möjliga nivå, betyder bästa möjliga system som går att utveckla. 
 
Delaktighets utveckling 
Utvecklare bör enligt Nielsen (1993) ha tillgång till ett urval av användare under 
utvecklingsprocessen. För att slippa gissa sig till lösningar och för att användarna ofta ställer 
frågor som utvecklingsteamet inte själva tänker på. Användarna kan också ha en annan syn på 
arbetsuppgiften än vad utvecklingsteamet har. Det är därför viktigt att återknyta till 
användarna kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. Vidare bör de användare som 



 

25 
 

hjälper utvecklingsteamet också vara de som verkligen använde sig av systemet. Det är ingen 
hjälp om till exempel avdelningscheferna sitter med i utvecklingsgruppen. När det gäller 
användarmedverkan säger författaren att användare har problem med att förutspå hur de 
kommer att interagera med ett potentiellt framtida system de inte har någon erfarenhet av.  
 
Samordnad utveckling 
Att systemet är konsistent i sig själv är en mycket viktig användbarhetsaspekt vid 
utvecklandet av nya system. För att uppnå konsistens bör alla delar av utvecklingsteamet 
koordineras av en samordnare som har till uppgift att få delarna att bli en helhet. Vidare är det 
smart att göra prototyper, då de redan på tidigt stadium ger en bild av systemets gränssnitt. 
Standarder, det är både smart och effektivt att använda sig av standarder för att ge systemet 
konsistens. Det finns framför allt två olika vägar. Dels ”de facto” där det handlar om att säkra 
systemets kompatibilitet gentemot andra redan befintliga system och produkter (till exempel 
Microsoft kompatibla system). Och så finns ”in house” standards, där utvecklingsföretaget 
gör sin egen standard och på det sättet kan specialisera sig och skräddarsy system för vissa 
specifika marknader. Produkt identitet , redan från början i utvecklingen är det viktigt att veta 
vad systemet står för, vad det ska förknippas med och vilka andra system det ska integreras 
med. Produktidentiteten hjälper utvecklingsteamet att samordna utvecklingen (Nielsen, 1992).  
 
Riktlinjer   
Nielsen (1992) menar att riktlinjer är ett antal begrepp som bör följas, mer eller mindre, i ett 
utvecklingsprojekt. Det finns generella riktlinjer som är applicerbara på alla applikationer. Det 
finns kategorispecifika riktlinjer som lämpar sig för just den typen av system som de är 
utvecklade för. Och det finns produktspecifika riktlinjer som lämpar sig för ett specifikt 
system. Riktlinjer kan bestå av ett mer eller mindre antal begrepp som går att använda som en 
check lista vid utvecklingen av nya system. Exempel på riktlinjer: Använd enkel och naturlig 
dialog, prata användarnas språk, minimera minneshanteringen, var konsekvent, ge feedback, 
ge tydliga avslut, tillhandahåll genvägar, ge tydliga felmeddelanden, förhindra fel 
 
Prototyping  
Att göra och testa prototyper rekommenderas även i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen. 
Det är bättre att göra enkla prototyper redan från början och sedan göra 
prototypsutvärderingar kontinuerligt under hela utvecklingsprocessens gång. Detta sätt är mer 
lönsamt och användbart än att göra en kostsam prototyp mot slutet, då det kanske redan är för 
sent att göra ändringar i systemet (Nielsen, 1992). 
 
Empirisk testning  
Det finns enligt Nielsen (1992) i grunden två olika sorters empirisk testning. Testning av mer 
eller mindre färdiga system för att se om användbarhet har uppnåtts, samt testning av 
pågående utveckling av system för att se eventuella kompabilitetsproblem med gränssnittet. 
Vidare så finns det ett antal olika metoder för att göra dessa typer av utvärderingar eller 
testningar: Tänka högt innebär att användaren testar systemet och berättar samtidigt högt om 
hur han/hon tänker under navigationen för att kunna lösa uppgiften med mera. Konstruerande 
interaktion innebär att två användare samarbetar för att kunna lösa en uppgift. Enkäter 
(värde), användaren får betygsätta olika faktorer i systemet med en skala (till exempel 1-5). 
Kunskapstest innebär testning av användarens kunskaper före och efter användning av det nya 
systemet. Loggning står för datorloggning där systemutvecklaren i efterhand kan följa 
användarens interaktion i systemet och utvärdera den. Observation av användaren i dess 
naturliga miljö där denne utför sina vanliga arbetsuppgifter. 
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Dock bör utvecklaren inte helt förlita sig på testningen. Ibland kan det vara så att, det en 
användare upplever som ett problem, kan upplevas helt annorlunda för en annan användare. 
Baserat på antalet användare som har gjort testet bör utvecklingsteamet då ta ställning till om 
åtgärden bör ändras eller om det är mer användbart att låta den vara kvar i ursprunglig form. I 
många fall kan en enkel justering av språket i systemet eller en ändring av ett felmeddelande 
lösa problemet. I andra fall krävs det stora programmeringsändringar för att få den 
användarvänlighet som krävs (Nielsen, 1992). 
 
Iterativ utveckling 
Med hjälp av den empiriska testningen kan utvecklarna göra en ny version av gränssnittet. Det 
kan dock vara nödvändigt att utvärdera flera olika lösningar innan den slutgiltiga utvecklingen 
permenteras, dock bör utvecklaren vara försiktig med att testa varje detalj som dyker upp, då 
användarna i de fallen ”lär” sig systemet och kan inte längre testa det på ett objektivt sätt 
(Nielsen, 1992). 
 
 

Användarcentrerad utveckling 
Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är användarcentrerad utveckling en process som pågår 
under hela utvecklingsprocessen och där fokus ligger på användare och användbarhet, det är 
inte bara under utvecklingen som detta pågår utan det gäller hela livscykeln. Basen för den 
här användarcentrerade utvecklingen bygger på ett antal nyckelprinciper:  
 
Användarfokus innebär att tidigt i utvecklingen måste behovet hos användaren och 
verksamheten vara det som leder projektet. Aktiv användarmedverkan i utvecklingen står för 
att typiska användare ska aktivt vara med i systemets livscykel och detta ska komma igång 
tidigt och dessutom pågå fortlöpande. Evolutionär utveckling innebär att systemet ska 
utvecklas iterativt och inkrementellt. Gemensam och delad förståelse betyder att vid 
dokumentering av utvecklingen ska termer som är enkla att förstå för användarna användas. 
Prototyping på ett tidigt skede och därefter fortlöpande för att användaren lättare ska kunna 
förstå och utvärdera idéer och utvecklingslösningar. Utvärdera verklig användning  står för att 
sätta upp mål som är mätbara och även att fastställa utvecklingskriterier. Sedan utvärderas 
dessa mål och kriterier tillsammans med användaren. Explicita och uttalade 
utvecklingsaktiviteter betyder att utvecklingsprocessen ska innehålla dedikerade och 
medvetna utvecklingsaktiviteter. Tvärdiciplinära team för att få ihop alla aspekterna i 
utvecklingsprocessen, därför är det viktigt att olika befattningar finns till förfogande och dessa 
bildar tvärvetenskapliga grupper. Användbarhetsförespråkare innebär att projektet ska även 
ha med en deltagare som kan driva den användarcentrerade processen genom hela projektet. 
Integrerad systemutveckling står för att utvecklingen av varje enskild ingående del i systemet 
ska löpa parallellt med utvecklingen av de övriga delarna. Lokalanpassa processerna innebär 
att eftersom användarcentrerad utveckling är komplicerat så måste organisationen ofta själv ta 
ansvar för att införa utvecklingen. En användarcentrerad attityd ska alltid skapas. Det görs 
genom att de som deltar i utvecklingsprojektet måste träffa de slutanvändare som ska jobba 
med slutprodukten (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Gould och Lewis (cited in Gulliksen & Göransson 2002) har utvecklat fyra grundprinciper för 
utveckling av system med god användbarhet: Fokusera på användarna på ett tidigt stadium 
vilket innebär att ta reda på hur användarna kommer att använda systemet i sitt arbete och vad 
som präglar deras förväntningar inför det nya systemet. Tidigt i utvecklingsprocessen göra en 
så kallad empirisk mätning, det vill säga observera och mäta användarnas reaktioner på 
skisser och prototyper. Hålla utvecklingsprocessen iterativ, det vill säga söka nya vägar i 
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utvecklingsarbetet när de kontinuerligt gjorda testerna inte visar det resultat utvecklaren vill 
åstadkomma med systemet. Integrera utvecklingen står för att fokusera på 
användbarhetsutvecklingen och utvecklinga systemet som en helhet där alla komponenter 
utvecklas tillsammans. 
 
Molich (2002) har också en utvecklingsstrategi som bygger på fem gyllene regler: Känn dina 
användare innebär att bestämma och beskriva målgrupp, intervjuer, observationer, 
dokumentera resultaten. Engagera dina användare genom täta kontakter med användarna och 
se till att användarna är lätta att kontakta för utvecklarna. Testa och korrigera utvecklingen 
genom att göra prototyper, testa prototyperna, använd erfarenheter från testing för att förbättra 
utvecklingen, jämför testresultat med kravspecifikation, iterera tills utvecklingen uppfyller 
kraven. Lär av andra genom att titta på andra webbplatser, testa användbarheten på 
konkurrenternas webbplatser, dra lärdomar av det som är bra och dåligt. Samordna hela 
användargränssnittet, skärmdialogen måste vara enhetlig, utarbeta en dialogstandard, utse en 
samordnare, fasta procedurer för uppföljning och ändring av standarden (Molich, 2002) 
 
 

3.6 Activity Theory och Checklists 
En tillräckligt bred förståelse för användarna har inte kunnat uppnås enbart genom traditionell 
kognitionsvetenskap utan det är först när denna kompletteras med den holistiska ansatsen som 
präglar Activity Theory (AT) som detta kan uppnås. AT är en teori som handlar om 
mänskliga aktiviteter och kontextens betydelse för dessa. Men eftersom AT kan verka abstrakt 
och kontextuella faktorer är svårfångade behövs det konceptuella verktyg för att fånga in och 
behandla kontexten på en praktisk nivå. Hos AT heter dessa verktyg Checklists. De finns i 
olika varianter beroende på om det handlar om att utveckla ett nytt system eller utvärdera ett 
befintligt (Kaptelinin et al., 1999). Grunderna till AT kommer från de ryska 
psykologiforskarna Vygotsky och Leont`ev. De arbetade fram sina teorier under perioden 
mellan 1920 och 1930 (Engström, Miettinen & Punamäki, 1999). Deras teorier går ut på att 
mänsklig aktivitet förmedlas av kulturella tecken och symboler som ord och andra verktyg 
vilka orsakar förändringar i en persons aktivitet och därigenom också i den personens mentala 
reflektion. Strukturen i aktiviteter består av både interna och externa komponenter vilka kan 
transformeras till varandra och tillsammans bildar en enhet. Aktiviteter sker initialt på den 
externa nivån för att sedan internaliseras genom psykologiska funktioner som 
uppmärksamhet, minnet och tänkandet (Gould & Verenikina, 2003).  
 
Kutti (1995) illustrerar hur en aktivitet utförs medvetet av ett subjekt vilket använder tools 
(till exempel instrument, maskiner, lagar, processer, metoder) för att transformera ett objekt 
till att uppnå ett definierat mål (figur 1). Aktiviteter kan vara individuella eller kooperativa 
enligt Uden och Willis (2001). 

 

Figur 1. Structure of an activity at individual level (Kuutti, 1995). 
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Teknologi som används förändrar villkoren för aktiviteten genom att öka 
automatiseringsnivån och ska inte ses som att de tillförs aktiviteten i sig (Gould & Verenikina, 
2003). AT bör enligt Gould och Verenikina (2003) användas i sin helhet, om enbart vissa 
delar används är risken stor att de artefakter vilka designas och utvecklas enbart riktar in sig 
på en del i teorin. Två grundläggande idéer präglar AT enligt Kaptelinin et al. (1999), 
nämligen:  Den mänskliga mentaliteten uppstår, existerar och kan enbart förstås inom 
kontexten av mänsklig interaktion med omvärlden. Denna interaktion eller aktivitet är färgad 
av den sociala och kulturella miljön den förekommer i. Dessa idéer har utarbetats till följande 
fem principer:  
 
Object-orientedness  
Mänsklig aktivitet innebär att varje aktivitet är riktad mot objekt som existerar i verkligheten. 
Objekt kan vara människor eller föremål men behöver inte vara materiella, det vill säga 
fysiska, kemiska eller biologiska. Det kan även handla om mindre konkreta objekt som en 
plan eller en ide, så länge de kan delas för manipulation och transformering av deltagarna i 
aktiviteten (Kaptelinin et al., 1999). 
 
Hierarchical Structure of Activity   
AT har en hierarkisk struktur enligt följande tre nivåer: Activity baseras på motiv och syfte. 
Actions är målinriktade processer vilka måste fullbordas för att uppfylla motivet. Actions är 
medvetet planerade och undergår en orienteringsfas och en verkställandefas. Operations är 
actions som blivit automatiserade vilket sker när den konceptuella modellen är tillräckligt bra 
och en action har utförts tillräckligt ofta, då kan orienteringsfasen läggas i bakgrunden och en 
action blir en operation. Men om villkoren för en operation förändras kan den återgå till en 
action. Ett exempel på dynamiken i detta är att lära sig använda en manuell växellåda vid 
bilkörning. I början är varje steg i processen att växla en medveten action, som snart blir en 
operation. Skulle föraren glömma är den tvungen att lära om, alltså operation återgår till 
action (Kaptelinin et al., 1999). 
 
 
Kuutti (1995) illustrerar dessa tre nivåer genom ett exempel där han beskriver en activity som 
att bygga ett hus, fixa taket eller transportera material ligger på actions nivån, och att hamra in 
spik eller att växla transportfordonet ligger på operationsnivån (figur 2).  
 

 
Figur 2. Exemples of activities, actions and operations (Kuutti, 1995). 
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För att kunna göra en komplett analys av en activity så måste alla tre nivåerna vara med, 
activity, action och operation. Även transformationer, vilka kan vara beroende av verktyg som 
använts i aktiviteten mellan actions och operations, och mellan interna och externa 
komponenter bör vara med i analysen (Kaptelinin et al., 1999). 
 
Internalization and Externalization  
AT skiljer på interna och externa activities. Den traditionella uppfattningen om den mentala 
processen (som den beskrivs inom kognitionsvetenskapen) motsvaras av interna activities. AT 
betonar att interna activities inte kan förstås om de analyseras separerade från relaterade 
externa activities eftersom det är den konstanta transformationen mellan dessa båda som är 
grunden för mänsklig kognition och aktivitet. Internalization är transformationen av externa 
activities till interna. Det ger människor möjlighet att testa potentiella interaktioner med 
verkliga objekt (till exempel genom mental simulering, föreställning, att tänka över alternativa 
lösningar) utan att behöva utföra dem i verkligheten. Externalization är transformationen av 
interna activities till externa. Det behövs när interna activities inte kan nå den optimala 
lösningen, till exempel vid genomförandet av stora matematiska kalkyler. Externalization är 
också nödvändig när det handlar om samarbete mellan flera människor vilket kräver att 
activities utförs externt för att kunna koordineras (Kaptelinin et al., 1999).  
 
Mediation  
AT: s betoning på sociala faktorer och interaktionen mellan människor och deras miljö är 
förklaringen till varför mediation (förmedling) spelar en central roll inom AT. Mediation sker 
med hjälp av olika verktyg (tool mediation), och formar hur människor interagerar med 
verkligheten. Att förstå användandet av ett verktyg är en väsentlig del av verktyget. Konceptet 
med verktyg inom AT är mycket brett och kan innefatta både tekniska verktyg som är avsedda 
att manipulera fysiska objekt som till exempel en hammare, eller psykologiska vilka används 
av människor för att influera andra eller dem själva som till exempel en ide eller 
multiplikationstabell (Kaptelinin et al., 1999).  
 
Development  
AT kräver att all mänsklig interaktion med verkligheten analyseras med perspektiv på 
utvecklingen. All praktik omformas genom historisk utveckling, och det är viktigt att förstå 
hur verktyg används inte bara i enskilda exempel utan även hur användandet har utvecklats 
över tiden (Kaptelinin et al., 1999).  
 

Checklist 
Eftersom kontextuella faktorer är svårfångade behövs det konceptuella verktyg för att fånga in 
och behandla kontexten på en praktisk nivå (Kaptelinin et al., 1999). Engström et al. (1999) 
menar att kontexten inte är statisk, och ju större kontext det handlar om desto troligare är det 
att den är under förändring, påverkad av faktorer vilka det bör vara möjligt att upptäcka och 
använda. Utveckling av Information Systems (IS) innebär därmed även kravet på att behärska 
förändringar i dess kontext. Checkland (1999) menar att utvecklingen i sociala system är 
starkt influerad genom utvecklingen av mänsklig kunskap, men även att den framtida 
utvecklingen är i princip oförutsägbar. Alltså måste vi kunna hantera förändringar. Han 
använder sig av systemtänkande när han påpekar bristerna det innebär att studera komplexa 
sociala händelser i laboratoriemiljö och av att bryta ut enstaka element från det integrerade 
sociala system vilka de ingår i. 
 



 

30 
 

De flesta inriktningar för att utforska kontext är av typen ”bottom up”. De börjar med 
empirisk analys av kontextuella faktorer för att sedan utvecklas uppåt, det kan till exempel 
handla om ”future workshops” eller ”flow models” vilka sedan kan sättas in i ett passande 
teoretiskt ramverk. Denna ”bottom up” strategi kan kompletteras med en ”top down”, vilken 
börjar med en teoretisk representation av kontexten för att sedan översätta den till 
verkligheten genom utveckling och utvärdering. Det kan vara svårt att greppa kontexten 
genom att försöka få ett fast grepp om dess olika delar och AT kan användas som ett nät för 
att fånga upp dem. Eftersom AT kan vara abstrakt när det gäller praktiskt arbete har olika 
Checklists utvecklats. De ingår i AT och är inte avsedda att användas separerade från denna 
(Kaptelinin et al., 1999). Strukturen på Checklist reflekterar de fem grundläggande 
principerna i AT och är verktyg för att kunna analysera de viktigaste delarna när det gäller hur 
människor använder eller kommer att använda datorbaserad teknologi. Därför är också tool 
mediation starkt betonat. Checklist består av fyra sektioner vilka svarar mot fyra 
huvudperspektiv på användningen av den teknologi som ska utvärderas eller utvecklas. De 
fyra sektionerna är: 
 
Means and ends 
Den här sektionen behandlar omfattningen av hur teknologin underlättar och/eller begränsar 
användarens möjligheter att uppnå sina mål och den påverkan teknologin har på att framkalla 
eller lösa konflikter mellan olika mål (Kaptelinin et al., 1999). 
 
Environment 
Environment handlar om identifiering av objekt för avsedda activities, och integration av 
avsedd målteknologi med krav, verktyg, resurser och sociala regler för miljön (Kaptelinin et 
al., 1999). 
 
Learning, cognition and articuliation 
Den här punkten handlar om interna och externa komponenter av activities och stöd för deras 
gemensamma transformation med målteknologin. Datorteknologin bör stödja både 
internalization av nya processer och vid behov artikulering av mentala processer för att 
underlätta problemlösning och social koordination (Kaptelinin et al., 1999). 
 
Development 
Development handlar om utvecklande transformation av de föregående komponenterna som 
en helhet. Activities genomgår utvecklande transformationer och en analys av activities 
historia kan ta fram huvudfaktorerna bakom utvecklingen. Analys av potentiella förändringar 
i omgivningen kan hjälpa till att uppskatta deras effekt på strukturen i avsedda activities 
(Kaptelinin et al., 1999).  
 
Tillsammans täcker de här fyra sektionerna varierande aspekter av hur målteknologin stöder 
eller är avsedd att stödja mänskliga handlingar. Det finns två varianter av Checklist, en för 
utveckling av ny teknologi och en för utvärdering av redan befintlig teknologi, båda täcker in 
de kontextuella faktorerna som kan påverka användningen av datorbaserad teknologi. 
Checklist är tänkt att användas i ett tidigt stadium av utvecklingen av ett nytt eller analysen av 
ett befintligt system för att först täcka in helheten och därefter fokusera på de mest intressanta 
områdena. Checklist är inte tänkt att användas som det enda verktyget för utveckling eller 
utvärdering utan i kombination med andra vilka den även kan förstärka, det kan till exempel 
handla om att identifiera de mest relevanta områdena för en intervju. Den linjära strukturen 
hos Checklist betyder inte att de måste användas linjärt eller att listorna är statiska. De kan 
ligga till grund för utvecklingen av egna listor. Eftersom varje användning av ett verktyg har 
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ett syfte är det viktigt att användarna verkligen förstår varför de använder listorna, det kan 
hjälpa dem att fokusera på det som är relevant (Kaptelinin et al., 1999).  
 
Utvecklingen av informatiken och informationsteknologin innebär inte bara avsevärda 
förändringar i människans aktivitet, det kräver också att det sker en utveckling av AT. En 
relativt sett ny funktion för AT är att tolka den psykologiska naturen av människans aktivitet i 
informationssamhället och de förändringar det innebär för utvecklingen av 
psykologivetenskapen (Engström et al., 1999). 
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4. Resultat 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att redogöra 
för varje intervju separat och enligt de teman vi valt för att strukturera intervjuerna, nämligen 
HCI, användbarhet, användarna och metoder. Förutom dessa teman har vi även med 
punkterna bakgrund samt övrigt där vi redogör för respondenternas bakgrund och material 
som inte passar in under övriga teman men som vi ändå funnit intressant. 
 

4.1 Inledning 
De data vi redogör i detta kapitel är ett utdrag av material från intervjuerna vilka vi tyckt vara 
relevanta för intervjuernas syfte. I vår studie valde vi att intervjua tre personer vilka arbetar på 
tre olika webbyråer. Vi valde byråerna eftersom vi gjorde bedömningen att de webbplatser de 
producerar är webbplatser med hög grad av användbarhet, och detta gjorde byråerna 
intressanta för vår studie. Respondenterna fick vi förmedlat genom kontakt med företagen. Vi 
har valt att kalla dem respondent A, B, och C enligt den ordning i vilken intervjuerna 
genomfördes. Varje respondent innehar flera befattningar beroende på att de alla arbetar i 
mindre företag. Det handlar om befattningar som delägare, chefer, webbutvecklare, och 
försäljning. Deras utbildning och akademiska bakgrund är skiftande men de har alla höga 
positioner i respektive företag. Detta gör dem i våra ögon mer intressanta eftersom de 
därigenom har en överblick över hela produktionen. 
 
 

4.2 Respondent A 
Bakgrund 
Respondent A arbetar på en webbyrå vilken även utvecklat ett eget publiceringsverktyg. A är 
en av tre delägare vilka alla arbetar inom företaget. Hans arbetsuppgifter är varierande och 
innefattar främst kundkontakter, försäljning, support men han arbetar även med viss 
produktion. Han har en utbildning inom ljud och bildskolan.  
 
 
HCI 
Respondent A säger när det gäller HCI så kommer det inte att se ut som det gör idag om 10 år. 
Internet är bara 10-12 år gammalt för den stora allmänheten, och det här är bara början på det 
här med Internet. I framtiden tror A att Internet kommer att vara mer integrerat med våra liv. 
När A efter en kort redogörelse för vad AT står för får frågan om AT och Checklist säger han 
att det inte är något deras webbyrå kör efter. Han tar dock upp en del psykologiska aspekter 
om skillnader mellan hur färger uppfattas normalt kontra deras funktion på webben. Och han 
menar att detta är ett typiskt exempel på användbarheten hos en webbplats. 
 
 
Användbarhet 
A säger att användbarhet är ett enligt honom vitt begrepp. Han definierar det främst som en 
blandning mellan logik och struktur, att det ska vara enkelt och självklart för användarna att 
hitta informationen de söker på de webbplatser hans byrå producerar. A använder också ordet 
tillgänglighet när han pratar om användbarhet, och han menar att en stor del av befolkningen 
har någon form av handikapp vilket utvecklaren bör ta hänsyn till. Det kan röra sig om så 
enkla saker som att användaren har glasögon. 
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A menar att användbarhet är ett nytt begrepp för kunden och inte något de medvetet tänker på. 
När det gäller vem som ställer krav på användbarhet på webbyråns webbplatser säger A att 
det under produktionsstadiet främst är de som utvecklare och att när webbplatsen är klar är det 
främst slutanvändarna. Det händer att slutanvändarna kan komma med synpunkter till kunden 
om att de har en webbplats som är mindre användbar. A menar att de inom webbyrån har den 
erfarenhet som behövs för att kunna ge kunden råd om hur webbplatsen bör utvecklas för att 
den ska få en bra logik och struktur, helt enkelt för att den ska kunna fungera och vara 
användbar. Webbyrån arbetar främst med små och medelstora kunder och ofta är det så att de 
som utvecklare vill mer än kunden. A menar att det handlar om att lägga sig på en lagom nivå 
gentemot kunden när det gäller arbete med användbarhet. Här talar han om att validering av 
koden är viktigt ur användbarhetssynpunkt, webbplatserna ska fungera både på Mac och Pc 
samt i olika webbläsare. 
 
När det gäller användbarhetstester säger A att de aldrig har haft kunder som har önskat 
utvärdering av sin webbplats. De har inte den typen av kunder storleksmässigt som är villiga 
att betala för det. Webbyrån har dock gjort egna användbarhetstester på ett av sina 
egenutvecklade verktyg. Han tillägger att det finns företag som enbart sysslar med 
användbarhet. A säger att för att en webbyrå aktivt ska använda sig av 
användbarhetsbegreppet så krävs det att den kommer upp rätt mycket i budget vilket då 
innebär större kunder, när det gäller mindre kunder används sunt förnuft. Graden av 
användbarhet hos en webbplats är ett samspel med kunden, menar A. När det gäller helheten 
så tror han inte att det finns en enda site i världen som har 100 % tillgänglighet. Det går inte 
menar han, då blir webbplatsen oanvändbar, utan det gäller istället att fokusera mer på rätt 
målgrupp. Han säger att t.ex. har många myndigheter sämre tillgänglighet än vad han anser är 
standard. 
 
A säger att den respons företaget fått på sina produkter är övervägande positiv, men att det 
inte är alla som tycker på samma sätt. Användarna och kunderna har upplevt det som att det är 
snygga webbplatser som är lätta att använda. 
 
 
Användarna 
A och webbyrån ser slutanvändarna som användarna av deras produkter, utom när det gäller 
publiceringsverktyget då är det kunden. De använder sig enbart av sunt förnuft när det gäller 
att definiera användarna och inte av några psykologiska teorier. Kunderna tillfrågas alltid 
vilken målgrupp de riktar sig till, speciellt om det är en ny kund eftersom som A säger: ”det 
är en väldig skillnad på om du skall ha en målgrupp som är 15-20 eller om det är en 
webbplats som företag ska handla, alltså business to business, det gör ju ett helt annat 
upplägg beroende på målgruppen”. 
 
När det gäller kontextens betydelse för slutanvändarna säger A att företaget alltid själva testar 
vad som är logiskt. Kunden ska inte behöva ha någon teknisk kunskap, utan ska kunna 
administrera sin site på ett enkelt sätt. Webbyrån skapar ett skräddarsytt grafiskt skal som 
kunden sedan fyller med innehåll. Bland annat har de kunder som valt hans webbyrå som 
producent av sin webbplats eftersom byråns publiceringsverktyg är så enkelt att använda. De 
använder sig av tre olika verktyg beroende på den tekniska kunskapen hos kunden. Men det är 
också så att eftersom kunden själv kan bygga ut sin webbplats riskerar logiken på 
webbplatsen att gå förlorad.  
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A säger att inställningen till Internet överlag har förändrats jättemycket de sista tre åren. Till 
det bättre, beroende på att alla numera använder nätet. Nu är det ingen som längre tror att 
nätet bara vänder sig till exempelvis ungdomar, utan alla använder nätet nu. Målgruppen 55+ 
är oerhört viktig, inom handeln menar han så är det den största kundgruppen, det är dom som 
spenderar mest pengar. Han menar att kunden nödvändigtvis inte köper på nätet men han gör 
sina förberedande undersökningar där, och den som inte finns på nätet är inte med i matchen 
överhuvudtaget. Han säger: ”Den som inte fattar att kunderna finns på nätet kommer att 
tappa försäljning”.  
 
Enligt A ökar förståelsen för Internet, och oftast så är deras kunder även användare. Ofta så 
gör vi en upphandling med en VD, eller någon form av högre chef, ibland kan någon teknisk 
chef vara med, men oftast så är ju VD´n en så kallad glad användare som endast kan enkla 
wordkommandon. Det kan dock fortfarande saknas en övergripande förståelse för Internet och 
förmågan att se alla möjligheter med den. Ofta levererar webbyrån en färdig webbplats men 
kunden utnyttjar inte alla de möjligheter som har skapats, utan kör på sin ”gamla vanliga” 
linje, och uppdaterar sin produktkatalog en gång i månaden. Men tillägger A: ”det är nog en 
tidsfråga. Så småningom kommer folk att upptäcka fördelarna och möjligheterna med 
webben”. 
 
 
Metoder 
A säger att byrån inte har någon specifik metod de arbetar efter, men att de arbetar mycket 
med att bygga enligt validering vilket innebär en strikt kod för att förebygga fel hos 
produkten. Han säger att målet är 100 % validering, vilket har med tillgänglighet att göra. Till 
exempel så blir en blind användare väldigt förvirrad om han klickar på en länk, och den 
öppnas i ett nytt fönster. Ibland kan dock kunden välja att inte vara strikt validerad, av diverse 
skäl. Slutanvändarna blandas inte in i utvecklingsarbetet. Men A tillägger att kunderna ibland 
själva har tester vilka de kör. Men det sker på kundens eget initiativ. När det gäller 
användbarhet och webbutveckling menar A att där skiljer sig teori och praktik extremt mycket 
åt. Användbarhetsmissar på webbplatsen känns lättare att justera i efterhand än t.ex. inom 
produktionsindustrin.  
 
Det arbetssätt de har inom webbyrån bygger på en undermedveten kunskap som innebär att de 
inte behöver lyfta fram specifika metoder eller mallar, men A menar att de har ett specifikt 
arbetssätt. Men han säger också att detta kan bero på storleken på webbyrån, på ett större 
företag kan behovet av specifika metoder var större eftersom det blir fler viljor att knyta 
samman. De är i dagsläget tre personer som arbetat tillsammans 7-8 år och känner varandra 
utan och innan, och kompletterar varandra. De skulle kunna tänka sig att arbeta efter en 
specifik metod om det skulle underlätta arbetet för dem och leder till en bättre produkt. 
 
 
Övrigt 
Ett problem som A och hans företag ofta stöter på, särskilt hos nya kunder, är att de är vana 
vid tryckt media, och användbarheten hos det tryckta mediet. Kunden försöker ofta applicera 
en trycksak på sin webbplats, vilket inte funkar i praktiken, ett problem som förespås hänga 
kvar ett par år. Kundens material, bilder, texter och logos är anpassat för tryck och inte webb. 
Det är väldigt sällan en kund har en grafisk profil, oftast har dom endast en logotyp. A säger 
att hans byrå väldigt ofta gör kundens grafiska profil, och att de då utgår från kundernas 
logotyp och övrig marknadsföringsmaterial de har. Men han menar att väldigt ofta är dessa 
bitar eftersatta. 
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Webbyrån försöker ha kunder som verkligen vill jobba med webbplatsen och som har en 
omsättning som ligger från sju-åtta miljoner till 200-250 miljoner. A säger att något som 
många inte tänker på är att webbplatsen måste uppdateras så gott som dagligen. 
Upphandlingen sker av VD, men ansvaret för webbplatsen får någon på företaget som ”tycker 
det är kul med datorer”. Ett företags webbplats kanske har 5000 besökare i veckan säger han, 
och så är det; ”Nisse på lagret som ansvarar för den. Om man jämför med en fysisk butik så 
skulle man aldrig göra på det sättet”. A menar att rent allmänt har vi inte insett potentialen 
med webben. Detta tror han kommer att förändras inom de närmsta åren. 
 
 

4.3 Respondent B 
Bakgrund 
Respondent B är delägare och utvecklingsansvarig på en kombinerad webb- och reklambyrå 
med 16 anställda. Företaget har funnits sedan 1997. Företaget började som en ren reklambyrå 
och har utvecklats mot att även arbeta med produktion av webbplatser. Kundunderlaget är 
både små och stora kunder. B har högskoleutbildning, men något han säger sig sakna i sin 
utbildning är projektledning. Hans arbetsuppgifter är bl.a. att som en i projektgruppen ta fram 
skisser på papper.  
 
 
HCI 
B håller sig uppdaterad när det gäller forskning angående HCI och användbarhet genom 
datortidningar och Internet, står det inte i de medier som han vanligtvis läser så missar han 
den informationen. De anställda på byrån är teknikintresserade, så de följer med i 
datortidningar och så, men söker inte aktivt efter ny forskning. Han anser att vetenskapliga 
teorier har stor betydelse för utveckling av användbara webbsidor, dock utan att utveckla detta 
mer. B tror att HCI kommer att utvecklas mot att det blir liveagenter och support, t.ex. genom 
instruktionsfilmer inom diverse områden. Tror att självbetjäning kommer att utvecklas och 
öka. B har inte hört talas om AT men efter en redogörelse över AT med Checklist anser han 
att det definitivt verkar mycket intressant och något han kommer att studera närmare. Bland 
annat eftersom de arbetar med att studera beteendemönster i sina tester. 
 
 
Användbarhet 
B definierar användbarhet som att det ska vara enkelt att använda de webbplatser de 
utvecklar, de ska vara självsägande. Denna syn på användbarhet är inte uttalat gemensam 
inom byrån men han tror att de flesta svara likadant på frågan, nämligen att det ska vara 
enkelt att använda. Själva webbstrukturen är det mer säljaren som diskuterar med kunderna. 
Är det en mindre webbplats så är ju kunden beställaren, det är ju mot kunden som vi styr vår 
design, och därigenom så kan byrån påverka kunden mot en bättre användbarhet gentemot 
besökaren. 
 
B tror att begreppet användbarhet är något som kommer mer. Förr har folk varit glada att 
överhuvudtaget få ett system, men nu vill de ha mer avancerade grejer. Och det är ur byråns 
synvinkel viktigt med användbara system eftersom det sparar in på supportproblem.  
Medvetenheten om användbarhet hos kunderna är begränsad, och inget kunderna direkt för 
fram. Däremot kommer de med synpunkter på utformningen när webbplatsen är färdig. Detta 
kan förekommas till viss del genom att guida kunden i början, det handlar ofta om en 
inlärningsfas. B tror att en anledning till att kunderna inte för fram det är att de helt enkelt inte 
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tänker på det innan de ser den färdiga webbplatsen. Men han tillägger att detta främst gäller 
mindre kunder, de större följer med i utvecklingen på ett annat sätt. Det är enligt B främst de 
som utvecklare som ställer kraven på användbarhet. Detta bland annat på grund av att de som 
byrå vill hålla en hög standard på de webbplatser de utvecklar, det är en kvalitetsfråga för 
dem. 
 
Användbarhetstester har främst skett när det gäller deras egna verktyg. I övrigt sker tester av 
användbarheten efter det implementeringen genomförts (när det gäller större system), det sker 
inte under utvecklingsfasen. För sin egen del så gör de mycket tester på papper. B tror att 
användbarheten när det gäller webbplatser nog har lyfts fram, bland annat genom att 
utvecklare tänker mer på webbstruktur idag. Men det är lite problematiskt eftersom ”ribban 
höjs lite grann hela tiden”. Han tror att när det gäller det här med "lull-lull" så tänker folk till 
lite mer idag. När B jämför systemen idag med de för 7-10 år sedan så tror han att 
användbarheten i sig har ökat. 
 
 
Användarna 
B anser att det är både betällaren och slutanvändaren som är användarna av byråns produkter. 
Det är två olika perspektiv det handlar om, bland annat om administrationsverktyget tas med i 
bilden eftersom det riktar sig till kunden. Byrån använder sig inte av någon form av 
psykologiska teorier när de definierar användarna, det sker på erfarenhet. B menar att det är 
en mycket större medvetenhet hos kunderna nu. Många vill ha en helt ny webbplats, en del i 
kombination med en grafisk profil. 
 
 
Metoder 
Byrån lägger mycket tid på att tänka ut hur webbstrukturen ska se ut innan de börjar 
programmera. Mindre sidor brukar vara enkla men större får de lägga ner mer tid på för att få 
fram en logisk struktur. De har aktiva kunder som själva gör egna enkäter, speciellt de större 
kunderna. Det har hänt att byrån efter en sådan enkät gått tillbaka och strukturerat om 
webbplatsen. Detta har skett efter att webbplatsen lanserats och användarna har fått lämna 
respons via enkäter på webbplatsen. Byrån har inte haft någon aktiv uppföljning av sina 
projekt. Men är det något så är det ju ofta kunden som ringer, och de som utvecklar sitter ju 
även i supporten. Det har enligt B bara förekommit i ett fall att slutanvändarna blandats in i 
utvecklingsarbetet av webbplatserna. Det handlade om en idol-webbplats där utvecklarna 
genom ett forum fick in åsikter och önskemål från fansen/slutanvändarna. 
 
Byrån arbetar inte enligt några definierade systemutvecklingsmetoder eftersom B säger att 
utvecklingen har gått väldigt fort för dem som byrå men att de håller på att bygga upp en 
struktur att arbeta efter. De arbetar mycket med mallar, och försöker arbeta med 
testutveckling. När det gäller dokumentationen av projekten säger han att de arbetar efter en 
kortare variant av Rational. Det är helt enkelt lite tajta linjer så det blir nedbantade versioner 
av det mesta. De har en form av egenutvecklad metod där de tar delar från olika håll. Det 
handlar enligt B mycket om kommunikation, att de använder sig av vissa standarder för hur 
de ska spara och namnge grejer. I en inledningsfas arbetar de oftast tillsammans i gruppen och 
gör saker på samma sätt men sedan arbetar de mer var och en för sig, och det brukar funka. B 
säger att ju fler utvecklare det är på ett företag ju tydligare måste reglerna/ramarna vara. Det 
beror mycket på tidsbrist och pengar att de som byrå inte intresserar sig mer för metoder och 
teorier.  
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När det gäller hur användbarheten hos byråns webbplatser skulle kunna ökas säger B att 
önskemålet när det gäller sättet att arbeta som att kunna göra mer tester, plocka fram 
prototyper och låta folk testa dem. Detta eftersom det ibland kan vara omöjligt att se hur folk 
reagerar om utvecklaren bara har en pappersprototyp att visa dem, utan det är först när de 
verkligen kan interagera som användbarheten kan ses. Och han tillägger att mer uppföljning 
vore önskvärt. Det beror mycket på tidsbrist och pengar att de som byrå inte intresserar sig 
mer för metoder och teorier. De har aldrig fått frågan om några användbarhetstester från 
kunderna. B säger att kunderna oftast vet vad de vill ha. Budgeten för tester tror han varierar 
från kund till kund. 
 
 
Övrigt 
Respondenten hade inget att tillägga utan det blev mer allmänt prat. 
 
 

4.4 Respondent C 
Bakgrund 
Respondent C arbetar på ett företag som är en renodlad webbyrå som han uttrycker det, med 
viss filmproduktion, även den riktad mot webben. Han är ägare och chef på företaget som har 
sex anställda inklusive ägare. C har haft företaget i tre år och innan han startade företaget 
visste han ingenting om vare sig företagande eller webbproduktion. Han har en teknisk 
gymnasieutbildning med inriktning på IT i botten, och kan sin programmering. C känner dock 
att han saknar en mer gedigen utbildning inom psykologi och retorik, det han kan har han lärt 
sig själv, varför han sökt in på ett par kurser på Högskolan i Halmstad. 
 
 
HCI 
På frågan om hur han tror att HCI kommer att utvecklas i framtiden svarar C att det kommer 
nog att utvecklas drastiskt. Inom de närmsta 10-20 åren så kommer det nog att ske stora 
förändringar menar han. Det handlar bland annat om allt det här om att kunna känna, lukta 
röra, det är på gång. Det finns inga gränser som C ser det. Användbarheten kommer att ha en 
stor roll, det finns ju mycket pengar i det, och det finns risk för att missa en massa användare 
om någon grupp förbises. C tror dock inte att det är något ädelt som driver alla företag utan 
det är ekonomiskt, men han säger också ”att spelar det någon roll när det i slutändan blir bra 
för dem som ska använda produkterna”.  
 
När det gäller om målgrupperna i framtiden kommer att vidgas från de som ses som självklara 
svarar C att han tror att i och med att folk blir sjukare så måste användarvänligheten 
förbättras, och det tror han kommer att ske. Det finns kanske t.ex. jättemånga som inte kan 
styra en mus och då måste användarvänligheten förbättras. C tillägger ”som sagt, det finns 
alltid ekonomiska vinster att göra”. C har inte hört talas om AT och Checklist men efter att ha 
fått en översikt tycker han att det låter mycket intressant eftersom han är väldigt intresserad av 
psykologi. När det gäller frågan om han tror att det kan vara användbart säger C att det tittar 
han gärna närmare på. C håller sig uppdaterad om ny forskning inom området HCI genom 
bland annat en del nyhetsbrev han prenumererar på, och dessa leder ibland vidare till andra 
källor.  
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Användbarhet 
C definierar användbarhet och användarvänlighet som att vilken människa som helst 
oberoende av ålder ska kunna använda de webbplatser de utvecklar. C säger också att det är 
viktigt att ta hänsyn till människor med olika typer av handikapp, och tycker inte att man som 
utvecklare ska strunta i någon grupp bara för att göra det enkelt för sig. Han säger att företaget 
utvecklas mot att kunna erbjuda helhetslösningar för kunderna, och att detta då inkluderar att 
även människor med olika typer av handikapp ska kunna använda deras webbplatser. Denna 
syn på webbutveckling och användbarhet är gemensam inom företaget även om den inte finns 
nedtecknad. C säger att företaget inte har baserat sin syn på användbarhet på några 
psykologiska teorier, men att deras mål är att göra det.  Han anser dock att han behöver bättre 
kompetens för att göra det. 
 
På frågan om hur hans arbetsuppgifter är relaterade till användbarhet svarar C att hans uppgift 
som chef är se till att de anställda kan uppnå de mål han satt upp för företaget. Detta 
inkluderar att se till att de anställda har de kunskaper inom området som behövs, detta kan vid 
behov förstärkas genom kurser. Hans egna erfarenheter av att arbeta med användbarhet 
sträcker sig till de tre år han haft företaget. C säger att den information han fick i skolan om 
användbarhet var begränsad. C anser att begreppet användbarhet får en allt större aktualitet 
eftersom Internet växer, och därför är det viktigt att inte stänga ute någon grupp, varken när 
det gäller ålder eller handikappad. Företagets mål är att allt ska kunna ske på Internet för att 
förenkla för folk, dock utan att ta bort den sociala biten mellan människor. Han säger att han 
inte tror att företag vilka sysslar med utveckling av webbplatser medvetet struntar i 
användbarheten utan att det snarare är så att de inte alltid lyckas, det är beroende på vilken 
kompetens som finns i företaget om det ska lyckas. 
 
Efterfrågan på användbarhet från kunderna upplever C inte som stor, vilket han tror beror på 
att kunderna litar på att företaget vet vad som fungerar. Kunskapen om Internet varierar stort 
hos kunderna och det är därför de kommer till dem för att de ska finna de bästa lösningarna. 
Kunderna vill ha användarvänlighet men är inte medvetna om det på det sättet och det är inget 
de poängterar utan de tar för givet att produkten kommer att vara det. På frågan om vilka som 
ställer kraven på användbarhet menar C att det är slutanvändarna eftersom det är dem 
företaget följer. Men han menar att det också är företaget som utvecklare som ställer kraven 
eftersom det är de som avgör hur mycket tid som ska läggas på användarvänligheten, så C 
menar att det är både slutanvändarna och utvecklare.  
 
C säger att företaget inte diskuterar användartester med små företag eftersom det inte finns 
ekonomiskt utrymme för det men att det sker med de större kunderna. Det händer att företaget 
gör både marknadsundersökningar före utvecklandet av en produkt och undersökningar efter 
att produkten släppts för att se hur den togs emot av alla åldersgrupper, företaget tänker 
mycket på åldern och handikappade när de tänker på användarvänlighet. Men C säger också 
att undersökningar sker alldeles för sällan, och inte med de små kunderna eftersom det i de 
fallen handlar om alldeles för små marginaler. 
 
 
Användarna 
På frågan om vilka han och företaget ser som användare av de webbplatser de utvecklar svarar 
C att det är alla eventuella slutanvändare, men när det gäller t.ex. ett intranätsystem är det 
beställarna. Detta gäller också för det administrationsverktyg företaget levererar till 
beställarna för att beställarna själva ska kunna uppdatera sina webbplatser. C menar att 
företaget arbetar med flera typer av användare och ser hela tiden till dem som ska använda 
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systemet. Detta är speciellt viktigt när de gör webbutiker menar han. C använder sig inte av 
några psykologiska teorier vid definitionen av slutanvändarna eftersom han inte anser sig ha 
den kompetensen men säger att han använder grunderna inom psykologin, om än inte på ett 
professionellt sätt. Han har dock som mål att skaffa sig högre kompetens inom psykologin för 
att kunna använda det i sitt arbete. Ofta får företaget en definition från beställarna om vilken 
målgrupp de riktar sig mot, ibland händer det att beställarna vill ha företagets hjälp att 
definiera målgrupp. 
 
Slutanvändarna blandas vanligtvis inte in (även om det händer) i utvecklingsarbetet om det 
inte rör sig om en större kund. C menar att för att göra tester eller analyser går det att hitta den 
kunskap som behövs på Internet, att utvecklarna på det sättet kan få kompetens så att de klarar 
uppgiften tillfredsställande. Detta innebär att de kan klara att göra tester själva. Han menar att 
testerna gett mycket och många produkter har förändrats, om än inte radikalt så åtminstone 
någorlunda i slutet av utvecklingen, på grund av testerna. 
 
 
Metoder 
På frågan om företaget använder sig av någon eller några specifika metoder för sitt 
utvecklingsarbete svara C att de på hans företag arbetar objektsorienterat och försöker bygga 
långsiktigt.  Detta eftersom någon annan alltid ska kunna ta över och fortsätta ett påbörjat 
arbete. C säger att han i sin roll som chef är inte inblandad direkt i produktionen utan litar på 
att de anställda sköter det på rätt sätt. När C startade företaget kunde han inget om 
webbutveckling utan fick sitta och lära sig efterhand och då utvecklade han egna metoder. 
Men C säger att sen upptäckte han att, det är ingen höjdare, det är onödigt att uppfinna hjulet 
igen. Han upptäckte att det finns många färdiga metoder, och att som han säger ”många 
metoder man hittar på själv innehåller ofta brister”. De metoder och riktlinjer företaget har är 
ett hopkok av saker C sett och läst att andra företag gör plus att C tagit sina egna erfarenheter. 
Han har i sin funktion som ägare och chef satt en stark prägel på sättet att arbeta även om han 
inspirerats av andra. De metoder som finns gäller inom hela företaget och omfattar både 
utvecklingsarbetet och hur kunder ska bemötas. 
 
Eftersom C anser att de har ganska mycket fokus på användbarhet idag i sitt sätt att arbeta så 
är han inte beredd att byta ut det. Han är inte mycket för att bara implementera färdiga 
metoder i företaget utan vill ha upptäckt dem själv. C är mycket för att ha skapat sina metoder 
själv även om han inspirerats av andra, att analyserat och bedömt och implementerat dem 
själv, det ska vara han som gjort det för det är hans företag. När det gäller frågan om han vid 
en expansion för företaget skulle kunna se något behov av andra metoder svara C att företaget 
har många planer för framtiden men det är inget han vill tala om. När det gäller hur företaget 
följer upp att de webbplatser de producerar har den användbarhet som varit målet svara C att 
det sker i form av undersökningar efteråt, men det är klart att om många slutanvändare hör av 
sig till beställaren med synpunkter på användbarheten får företaget höra det. Men denna 
uppföljning sker enbart vid stora produktioner eftersom det inte är rimligt vid små. 
 
C tror att vetenskapliga teorier har en väldigt stor betydelse när det gäller utveckling av 
användbara webbplatser, men att han inte gillar att implementera färdiga grejer utan läser och 
håller sig ”up to date” och sen analyserar han det och försöker påverka arbetsplatsen så att den 
blir bättre. Men C säger att det är 50/50, att han är en människa som är väldigt mot statistik 
och allt det där, men menar att han är inte så dum och naiv så han inte förstår att det finns 
användning för det. 
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Övrigt 
C avslutar med att säga att eftersom de är en liten byrå och jobbar med mestadels små kunder 
lägger de fokus på användbarhet, dock inte jättefokus för det hade inte funkat ekonomiskt för 
kunderna. C säger att när företaget har jobbat mer med användbarhet så tar allt givetvis 
mycket mindre tid men det gäller att först komma dit. Men när det gäller större projekt så 
känner företaget att då måste de fokusera mer på användbarhet.  
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5. Analys  
I detta kapitel analyserar vi resultaten från intervjuerna och kopplar dessa till den teori vi har 
använt som referensram i vår undersökning. Vi har valt att genomföra analysen enligt de 
teman vi har i intervjuerna. 
 

5.1 HCI 
Samtliga respondenter i vår undersökning tror att det kommer att både forskas och utvecklas 
mycket inom HCI i framtiden. Inom HCI är användbarhet ett av de begrepp som utgör 
ändamålet för forskningen, och som kanske kommer att vara ännu viktigare i framtiden menar 
Löwgren och Stolterman (2004). Men forskning inom HCI området är ibland bristfällig eller 
underprioriterad då den ofta inte är satt i samband med just datorteknologi i dess rätta kontext 
(Gould & Verenikina, 2003). HCI forskningen har tidigare till stor del grundats på den 
traditionella kognitionsvetenskapen och kognitionspsykologin. Dessa har av många forskare 
inom HCI kritiserats för att inte förstå den mänskliga kognitionen sett i relation till 
användandet av datorteknologi i dess rätta kontext (Gould & Verenikina, 2003). Och enligt 
Kaptelinin et al. (1999) är det först när den traditionella HCI forskningen kompletteras med 
den holistiska ansatsen vilken präglar AT som  en tillräckligt bred förståelse för användarna 
kan uppnås. 
 
Respondenterna tror att Internet kommer att vara mycket mer utvecklat och integrerat med 
våra liv i framtiden. Internet är idag bara i sin linda, och mycket kommer att hända, t.ex. 
liveagenter inom supportområdet och självbetjäningstjänster. Även inom HCI forskningen 
tror respondenterna att det kommer att hända mycket i framtiden. Enligt Gould och 
Verenikina (2003) betonar AT att all mänsklig interaktion med omvärlden bör analyseras med 
perspektiv på utvecklingen. Författarna menar att AT visar att all praktik omformas genom 
den historiska utvecklingen och det är därför viktigt att förstå hur olika verktyg används inte 
enbart när det gäller enskilda exempel utan även hur detta användande har utvecklats över 
tiden. Respondenterna menar att det kommer att tillkomma nya sinnesintryck som t.ex. lukt 
och känsel kommer att kunna förnimmas på webbplatsen. Detta medför att gränssnittet som är 
kontaktytan mot webbplatsen är en mycket viktig nyckelfaktor för utvecklingen. För dessa 
nya inriktningar inom webbutvecklingen krävs det ytterligare kunskaper om kognition och hur 
människan bearbetar och hanterar information enligt Preece et al. (2002). Vikten av 
kunskaper inom kognition för utvecklingen av användbara gränssnitt för att kommunikationen 
ska lyckas talar även Westerholm och Åström (2002) om. Och som tidigare nämnts talar 
Kaptelinin et al. (1999) om att AT har en holistisk ansats vilken täcker in ett bredare 
perspektiv än vad den traditionella kognitionsforskningen gör. 
 
Responenterna tror att användarvänligheten kommer att förbättras i framtiden eftersom mer 
och mer hänsyn måste tas till sjuka och funktionshindrade användare. Och att dessa 
hänsynstaganden generellt sett leder till mer användbara webbplatser för alla. Responenterna 
menar också att medelåldern för en Internetanvändare på de senaste åren har stigit väsentligt, 
vilket rent allmänt vidgar målgruppen för webbplatserna jämfört med för ett par år sedan. Dix 
et al (2004) anser att HCI handlar om att lösa interaktionen mellan alla människor och datorn, 
och att det viktiga i sammanhanget är att datorn fyller sin funktion för användaren, och att 
användaren hittar just den information som den söker. Dix et al. (2004) menar att interaktion 
handlar mycket om att förstå processen att överföra information mellan just dator och 
människa, och just för att kunna göra detta måste vi först förstå hur både människa och dator 
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fungerar på djupet. Det är just detta AT behandlar när den enligt Gould och Verenikina (2003) 
talar om Internalization och Externalization vilka handlar om transformationen mellan 
interna activities, vilka inom HCI motsvaras av mentala modeller, till externa activities och 
tvärtom. Externalization av interna activities kan vara nödvändigt när det handlar om 
samarbete mellan flera människor. AT betonar att interna activities inte kan förstås separerade 
från relaterade externa activities eftersom det är transformationen mellan dessa som utgör 
grunden för den mänskliga kognitionen och våra aktiviteter (Gould & Verenikina, 2003).  
 
En del av respondenterna anser att vetenskapliga teorier för utvecklingen av användbara 
webbplatser är viktiga, men ingen av respondenterna hade dock hört talas om AT eller 
Checklist innan vi presenterade dem. Genom att följa med i branschtidningar, nyhetsbrev och 
genom Internet skaffar sig respondenterna en hel del information om forskning och utveckling 
om HCI, men det som inte står där missar de, enligt dem själva. För att lösa problemet med att 
få ut informationen om HCI forskningen och för att göra den mer attraktiv för utvecklarna av 
system så måste den levereras på ett sätt som tilltalar utvecklarna menar Gulliksen och 
Göransson (2002). Efter att de fått en kort presentation över vad AT och Checklist innehåller 
tyckte flera av respondenterna att det var mycket intressant och uttryckte att de tittade gärna 
närmare på det. En av respondenterna arbetar redan i viss utsträckning med beteendemönster 
och en annan respondent är mycket intresserad av psykologi. Kaptelinin et al. (1999) talar om 
att AT kan verka abstrakt teoretiskt och för att fånga in de kontextuella faktorerna används 
Checklists eftersom dessa är mer konkreta verktyg än AT, men dock baserade på denna.  
 
 

5.2 Användbarhet 
Flera av respondenterna har olika definitioner på vad användbarhet är enligt dem. Enkelhet, 
logik, struktur och tillgänglighet är olika uttryck respondenterna använder sig av när de ska 
definiera användbarhet. Gemensamt för alla respondenter är att deras definition av 
användbarhet inte är baserad på några uttalade vetenskapliga psykologiska teorier. Den 
bygger på erfarenhet och en allmän uppfattning om vad som är användbart. Något som också 
gäller för alla respondenter är att deras respektive definition av användbarhet är gemensam 
inom respektive företag även om den inte finns nedtecknad. En av respondenterna säger att 
hans mål är att basera sin och företagets definition av användbarhet på psykologiska teorier 
men han anser sig behöva bättre kompetens för att göra det. Svårigheten med att definiera 
användbarhet kan bekräftas genom den teori vi studerat. Användbarhet enligt Ottersten och 
Berndtsson (2002) är inte en objektivt observerbar egenskap som enkelt låter sig beskrivas på 
samma sätt som t.ex. en färg, de menar att användbarhet är en egenskap som uppstår i 
användandet av produkten. Även Gulliksen och Göransson (2002) resonerar i de banorna när 
de säger att användbarhet inte är en absolut storhet utan ett relativt begrepp, och Nielsen 
(1993) säger att användbarhet inte är en endimensionell egenskap utan består av flera 
komponenter. 
 
Detta anser vi ISO 9241:11 ger uttryck för när den definierar 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” 

(Gulliksen & Göransson, 2002, s. 62) 
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Respondenterna tar också upp att målgruppen har stor betydelse för hur användbarhet ska 
definieras. De säger att deras produkter har olika typer av användare och att det därför finns 
olika typer av krav på användbarhet. Det gäller att inte definiera gruppen användare för smalt 
enligt flera av dem. Respondenterna menar här att de t.ex. utvecklar även de verktyg som 
krävs för att beställarna ska kunna administrera webbplatserna själva, och att det ger även 
beställaren en roll som användare av produkterna. Beställarens roll belyses också av Ottersten 
och Berndtsson (2002) när de talar om att ISO definitionen ISO 9241:11 lägger alltför stort 
fokus på slutanvändaren men att även beställarens syften bör tillgodoses för att produkten ska 
vara användbar.  
 
Respondenterna säger också att det är viktigt att ta hänsyn till att en stor del av befolkningen 
är äldre eller har någon form av handikapp.  En av respondenterna säger t.ex. ”tycker inte att 
utvecklaren ska strunta i någon grupp bara för att göra det enkelt för sig”. En annan av 
respondenterna definierar användbarhet som att det ska vara enkelt att använda deras 
produkter. Just enkelhet i användandet talar också Nielsen (1999) om när han säger att 
enkelhet är en av de faktorer som gör en webbplats framgångsrik. Preece et al. (2002) talar 
också enligt vår tolkning om enkelhet när de säger att system ska vara lätta att lära sig. De 
menar att ett system för att vara användbart ska ge användarna möjlighet att utföra sina 
uppgifter på det sätt de behöver eller vill göra det på.  
 
Respondenterna anser att användbarheten kommer att få en ökad betydelse i framtiden 
eftersom Internet fortfarande växer. En av respondenterna säger att användbarhet när det 
gäller webbplatser har lyfts fram, och att ”ribban höjs lite grann hela tiden”. Han menar att 
förr var folk glada över att överhuvudtaget få en webbplats, men nu vill de ha lite mer 
avancerade grejer. Att användbarhetens betydelse kommer att öka finner vi också stöd för i 
teorin, t.ex. hos Nielsen (1999) som menar att med Internets otroliga framfart är utbudet också 
stort, konkurrensen är stenhård och därför blir användbarhet allt viktigare för en webbplats 
överlevnad, är inte din webbplats användbar så får den inga kunder/besökare säger han. Och 
enligt Bias och Mayhew (2005) är första intrycket ovärderbart och en e-handelsplats får ingen 
andra chans, de menar att 65 % av kunderna ger upp webbplatsen om de inte snabbt hittar vad 
de söker. Gränssnittets design är alltså mycket viktig för användbarheten för en webbplats, 
eftersom gränssnittet är första kontakten mellan användarna och webbplatsen, samt att 
användarna arbetar genom gränssnittet för att nå sina mål med besöket på webbplatsen. 
Barfield (2004) tar upp gränssnittets betydelse när han säger: 
  

”The usability of an interface is a measure of the effectiveness, 
efficiency and satisfaction with which specified users can achieve 
specified goals in particular environment with that interface.”  

(Barfield, 2004, s. 9)   
 
Respondenterna menar att medvetenheten och efterfrågan om användbarhet är begränsad hos 
kunderna, det är ofta ett nytt begrepp för dem. De menar att det främst gäller de mindre 
kunderna, de större följer med i utvecklingen på ett annat sätt. Respondenterna säger också att 
det främst är de som utvecklare som ställer krav på användbarhet i ett projekt. Ottersten och 
Berndtsson (2002) säger att kunskapsbrist hos beställare eller utvecklare om nyttan med 
användbarhet leder till att användningskvalitet inte säkras, utan att en stor del av besluten i ett 
projekt riskerar att baseras på gissningar. De säger också att kunskapsbrist om de faktiska 
kostnaderna och fördelarna med användbarhet är en av de största orsakerna till att 
användbarhetsaktiviteter inte införs i ett projekt. När det gäller användbarhetsaktiviteter i 
form av användbarhetstester säger flera respondenter att det hos mindre kunder inte finns 
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ekonomiskt utrymme för det. En av respondenterna säger att de aldrig haft kunder som önskat 
utvärdering av sin webbplats, han menar att det krävs en stor budget för att utvecklarna ska 
kunna arbeta mer aktivt med användbarhet. 
 
 

5.3 Användarna 
Respondenterna ser både kunden och slutanvändarna som användare. Det är beroende av 
vilken produkt det gäller. Eftersom respondenterna även gör verktyg som kunden använder 
för att själva publicera material och sköta webbplatsen så ser de även kunden som användare, 
och sen är ju även kunden en vanlig användare av Internet. Det är två olika perspektiv det 
handlar om menar en av respondenterna. Detta belyser t.ex. Ottersten och Berndtsson (2002) 
när de talar om att ISO definitionen ISO 9241:11 lägger alltför stort fokus på slutanvändaren 
men att även beställarens syften bör tillgodoses för att produkten ska vara användbar. 
 
Kunden tillfrågas alltid vilken målgrupp de vänder sig till, speciellt om det är en ny kund. En 
av respondenterna menar att det är en väldig skillnad på upplägget för webbplatsen beroende 
på vilken målgruppen är. Alla respondenterna arbetar med kunder vilka riktar sig mot olika 
grupper av användare, och det händer ibland att kunderna vill ha hjälp med att definiera 
målgrupp. Gemensamt för respondenterna är att de använder sig av erfarenhet och sunt 
förnuft när de definierar användarna, de använder sig inte av några vetenskapliga teorier eller 
metoder. Nielsen (1993) säger att för att kunna nå hög grad av användbarhet måste 
användarna definieras, det handlar om att lära känna dem och deras kontext. Han säger också 
att för att lära känna användarna är det bättre att komma i direktkontakt med dem och inte 
nöja sig med andrahandsuppgifter. Löwgren (1993) höjer ett varningens finger när det gäller 
att utvecklare jämställer sig själva med användarna och ger uttryck för deras åsikter när det 
gäller vad som är användbart. Han menar att utvecklaren inte kan utge sig för att vara vanlig 
användare, bland annat eftersom utvecklaren inte är någon typisk användare när det gäller 
datorer och olika system, t.ex. webbplatser. Utvecklaren har mycket större erfarenheter och 
kunskaper inom området datorer och webbplatser. Utvecklaren kan inte heller vara expert 
menar han på i vilken kontext användarna kommer att använda systemet eller vilka uppgifter 
de kommer att använda systemet för att lösa. 
 
Ingen av respondenterna talar om de användare som finns utanför gruppen av primära 
användare. Preece et al. (2002) säger att det kan verka enkelt att utse användare men att vid en 
närmare kontroll finns det många tolkningar av begreppet användare. De talar om att det finns 
tre typer av användare. Det är de primära vilka använder systemet hands-on, sekundära 
användare som använder systemet ibland, samt tertiära användare vilka är de som påverkas 
av introduktionen av systemet eller kommer att påverka dess inköp. Den sista gruppen kan 
handla om de som arbetar ovanför de direkta användarna, mottar produkter eller information 
från systemet eller använder liknande system. Även Nielsen (1993) talar om att det finns olika 
typer av användare när han definierar användare som alla som påverkas av systemet även om 
de aldrig kommer i kontakt med en bildskärm. Genom att identifiera alla intressenter och 
användare kan de för projektets skull nödvändiga besluten fattas på en bredare och starkare 
grund menar Preece et al. (2002).  
 
Respondenterna menar att inställningen till Internet överlag har förändrats mycket under de 
senaste åren, och det är en mycket större medvetenhet hos kunderna nu vilket innebär att 
många vill ha en helt ny webbplats. Användarna är inte statiska utan de förändras genom 
användandet av Internet och det är viktigt att ta hänsyn till detta menar Nielsen (1993). Det är 
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inte heller längre någon som tror att Internet bara vänder sig till ungdomar, utan alla använder 
Internet nu. Målgruppen 55+ är oerhört viktig menar en av respondenterna. Inom handeln 
menar han så är det den största kundgruppen, det är dom som spenderar mest pengar. En 
annan av respondenterna menar att kunden nödvändigtvis inte köper på nätet, men han gör 
sina förberedande undersökningar där, och den som inte finns med på nätet är inte med i 
matchen överhuvudtaget. Han säger: ”Den som inte fattar att kunderna finns på nätet kommer 
att tappa försäljning”.  
 
 

5.4 Metoder 
När det gäller vilka metoder som respondenterna och deras webbyråer arbetar enligt så är det 
genomgående att de säger sig inte arbeta enligt någon etablerad metod. Detta innebär dock 
inte att de arbetar ostrukturererat. Respondenterna arbetar antingen efter egenutvecklade 
metoder eller strukturer. En av respondenterna säger t.ex. att de inte arbetar enligt någon 
specifik metod utan det handlar istället mycket om att arbeta med en undermedveten kunskap 
och att de inte behöver några specifika metoder eller mallar, men han säger också att de ändå 
arbetar på ett specifikt sätt. Det rör sig t.ex. om att de arbetar mycket med validering av koden 
vilket han anser är viktigt ur användbarhetssynpunkt, han menar att webbplatserna ska 
fungera både på Mac och PC. Nielsen (1999) säger att informationen på webbplatsen har ett 
värde och att standarder därför bör följas så mycket som möjligt för att webbplatserna ska 
fungera på både Mac och Pc, samt i olika browsers.  
 
Metodernas betydelse för utvecklingsarbete talar Löwgren och Stolterman (2004) om, när de 
säger att en skicklig metodanvändare är den som kan ta ställning till en metods lämplighet, 
arbeta in den i sin verktygslåda och använda den där det är lämpligt, på det sätt som 
situationen medger eller kräver. Detta är något som en av respondenterna använder sig av när 
han säger att han vill skapa sina metoder själv, men att det sker enligt kunskap han tar till sig 
från diverse källor för att anpassa metoderna till den egna verksamheten. Avison och 
Fitzgerald (2003) talar också om fördelen med att använda en etablerad metod vid 
utvecklingsarbetet, de säger att processen blir strukturerad, alla lösa trådar binds ihop och 
ramarna för det enskilda projektet blir tydliga. Det finns flera specifika metoder för att 
utveckla webbsystem med god användbarhet, där en av de mest kända är Nielsens (1992) 
livscykelmodell. Molich (2002) såväl som Gould och Lewis (cited in Gulliksen & Göransson 
2002) och även Gulliksen och Göransson (2002) har utvecklat regler och principer för 
utveckling av system med god användbarhet. Gemensamt för samtliga är att de alla i ett tidigt 
stadium i systemutvecklingsprocessen lägger fokus på användaren, och användarens betydelse 
genom hela processen. 
 
Arbetssättet som respondenterna använder sig av menar de kan bero på storleken på 
webbyrån, på ett litet företag där alla känner och kompletterar varandra väl finns inte samma 
behov av specifika metoder som på ett större företag eftersom det finns fler viljor att knyta 
samman. En av respondenterna säger rent ut att ju fler som finns på ett företag ju tydligare 
regler att arbeta efter måste det finnas. Gulliksen och Göransson (2002) menar att ett vanligt 
argument mot att använda användarcentrerade metoder är att det kan vara svårt att bevisa 
nyttan med och kostnaderna för användarcentrering vid utveckling av ett system. Ottersten 
och Berndtsson (2002) säger att en orsak till att användbarhet förbises är myten att det ökar 
kostnaderna. Denna myt menar de bygger på att existerande arbetssätt bibehålls och att 
användbarhetsarbetet ses som ett tillägg till dessa arbetssätt. Om viljan att ändra detta 
arbetssätt finns kan både tid och pengar tjänas. En av respondenterna säger att de skulle kunna 
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tänka sig att arbeta enligt en specifik metod om de kände att det skulle underlätta arbetet för 
dem, men att det i dagsläget inte finns något behov av det.  
 
Genomgående för respondenterna är att de inte blandar in slutanvändarna i utvecklingsarbetet 
i någon större grad, i den mån det sker överhuvudtaget. En av respondenterna menar att det 
hade varit ett önskemål att kunna arbeta mer med tester innan implementeringen av en 
webbplats, han menar att det är först när folk kan interagera som användbarheten kan ses och 
tillägger att även mer uppföljning hade varit önskvärt. Detta finns det stöd för hos t.ex. 
Ottersten och Berndtsson (2002) som säger att en produkts användbarhet visar sig i samspelet 
mellan en produkt och dess användare. De menar också att genom att integrera användbarhet i 
utvecklingsprocessen blir den effektivare, kostnaderna för underhåll minskar och produktens 
användning blir effektivare.  
 
Flera av respondenterna talar om att i den mån mätningar sker t.ex. i form av olika tester sker 
det alldeles för sällan, till stor del beroende på av ekonomiska aspekter vilka handlar om 
storleken på projekt och kunder. En av respondenterna menar att för att göra tester eller 
analyser kan utvecklaren hitta den kunskap han/hon behöver på Internet, att de på det sättet få 
kompetens så att de klarar uppgiften tillfredsställande. Detta innebär att de kan klara att göra 
tester själva. Han menar att testerna gett mycket och många produkter har förändrats, om än 
inte radikalt så åtminstone någorlunda i slutet av utvecklingen, på grund av testerna. Gulliksen 
och Göransson (2002) menar att den definition av användbarhet som baseras på ISO9241:11 
är konkret och mätbar, och de talar om att dessa mätningar kan genomföras genom att studera 
användarna och att be dem skatta t.ex. sin tillfredställelse med webbplatsen. Även Molich 
(2002) talar om skattning för att beräkna användbarheten på en webbplats, detta eftersom det 
kan vara svårt att peka direkt på var vinsterna med användbarhet ligger. 
 
En av respondenterna menar att det är enkelt att justera användbarhetsmissar i efterhand när 
det gäller webbplatser. Detta resonemang motsäges t.ex. av Nielsen (1993) som säger att alla 
användbarhetsproblem vilka användarna finner, kommer att underminera produktens och 
utvecklarnas kvalitetsrykte, samt att det blir mycket dyrare att implementera 
förändringskraven i efterhand mot att det görs i ett tidigt skede i projektet.  
 
 

5.5 Övrigt 
En av respondenterna uttryckte att ett problem de ofta stötte på med nya kunder var att de är 
vana vid tryckt media och den användbarhet som finns i det. Kunden vill applicera en 
trycksak på sin webbplats, och detta är något som respondenten menar inte fungerar i 
praktiken. Han tror att detta problem kan hänga kvar ett par år eftersom kundens material är 
anpassat för tryckt media och inte för webben. Det är inte heller ofta kunderna har en grafisk 
profil utan ofta handlar det bara om en logotyp. Här gäller det då att hjälpa kunden få fram en 
grafisk profil som passar både för tryckt media och webbplatsen.  
 
En av respondenterna uttryckte också att det ofta är så att upphandlingen av ett 
utvecklingsprojekt för det mesta sker med VD´n för kundföretaget men att ansvaret sedan hos 
kunden lämnas över till någon på företaget som ”tycker det är kul med datorer”. Ett företags 
webbplats kanske har 5000 besökare i veckan menar han, och så är det: ”Nisse på lagret som 
ansvarar för den. Om man jämför med en fysisk butik så skulle man aldrig göra på det 
sättet”. Detta tyder på att vi ännu inte till fullo förstått potentialen med webben menar han, 
men säger att han tror att det kommer att förändras inom de närmaste åren. 
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6. Diskussion, slutsats, metodkritik och fortsatt forskning 
I det här kapitlet för vi en diskussion över resultatet av vår studie följt av vår slutsats, 
metodkritik och kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning.  
 

6.1 Diskussion 
Vi anser att informationsteknologin och dess utveckling utan tvekan innebär avsevärda 
förändringar i vårt sätt att som människor förhålla oss gentemot omvärlden privat och i vårt 
arbete. Vi blir påverkade av och påverkar i vår tur andra människor i mycket större 
utsträckning än tidigare. Detta menar vi innebär att det är nödvändigt med så breda och djupa 
analyser av våra aktiviteter i dess rätta kontext som möjligt. Enligt vår åsikt är användandet av 
enbart en approach för detta, vilket de kognitivt baserade och laboratorieinriktade metoderna 
ofta innebär, inte särskilt effektivt. Detta eftersom de inte tar in kontextens betydelse på 
samma sätt som AT. En effektivare approach måste baseras på ett systemtänkande eftersom 
aktiviteter inte bör analyseras isolerade från det system de ingår i. Detta gäller i hög grad 
användandet av Internet och de webbplatser som vi idag använder alltmer för att utföra 
diverse ärenden. Det handlar idag inte längre bara om att informera oss utan det handlar i stor 
utsträckning om e-handel och att umgås. Men det ställer också större krav på att 
webbplatserna är användbara ur ett bredare perspektiv. 
 
Det första syftet med vår studie var att undersöka innebörd och betydelse av begreppet 
användbarhet med fokus på utveckling av webbplatser. Respondenternas definition på vad 
användbarhet står för är inte vetenskapligt grundad utan det genomgående svaret hos 
respondenterna var att det handlar om att göra det enkelt för användaren. Denna definition kan 
uppfattas som något förenklad, den utelämnar t.ex. egenskapen tillfredsställelse. Det är dock 
vår uppfattning att respondenterna är klart medvetna om betydelsen och nyttan av 
användbarhet även om de definierar det på olika sätt. Respondenterna menade att de som 
professionella utvecklare av webbplatser vet vad som fungerar och är användbart. Denna 
kunskap grundar de på sina egna erfarenheter i arbetet med att utveckla webbplatser. Vi anser 
att erfarenhet och sunt förnuft inte ska underskattas. Alla respondenterna har stor erfarenhet 
av att utveckla webbplatser, vilka uppenbarligen fungerade på ett bra sätt för beställarna och 
deras användare enligt den information vi fick från respondenterna.  
 
En av respondenterna säger att han inte tror att något företag som sysslar med utveckling av 
webbplatser medvetet struntar i användbarheten utan att det snarare är så att de inte alltid 
lyckas, det är beroende på vilken kompetens som finns i företaget om det ska lyckas. En 
annan av respondenterna menar att användbarhet hos en webbplats är ett samspel med 
beställaren, han menar att det gäller att fokusera på rätt målgrupp. Något vi blev förvånade 
över var att ingen av respondenterna använde sig av användartester i någon större 
utsträckning, i den mån det skedde alls. De blandade inte heller in användarna i 
utvecklingsprocessen. Detta motiverades med att det inte var ekonomiskt möjligt med den 
kundkrets de hade, vilken till största delen bestod av mindre kunder.  
 
Respondenterna menade att användbarhetens betydelse för webbplatser har ökat och kommer 
att fortsätta öka. De menar att det beror på att användningen av Internet har ökat markant de 
senaste åren och kommer att fortsätta öka, både från sändar- och mottagarsidan. En av 
respondenterna menade att vi bara står i början på utvecklingen, en annan respondent 
uttryckte det som att allt kommer att kunna ske över Internet, vi kommer att få fler funktioner 
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och användarna blir allt fler och sträcker sig idag över alla åldersgrupper. Men respondenterna 
menar att det fortfarande återstår mycket att göra för att öka tillgängligheten och 
användbarheten för t.ex. handikappade och de som är äldre. Det går inte längre, som en av 
respondenterna uttryckte det utsluta vissa grupper bara för att göra det enkelt för sig. Även 
våra teoretiska referenser uttrycker liknande visioner för framtiden. Bland annat Nielsen 
(1999) och Bias (2005) menar att Internet fortfarande är i sin linda. Vidare menar de att 
särskilt e-handelsföretag måste fokusera mer på användbarhet för att stå sig i konkurensen i 
framiden. 
 
När det gäller det andra syftet med denna studie så var det att presentera förslag på hur 
tillämpning av AT med dess Checklists under utvecklingsprocessen av webbplatser kan öka 
användbarheten på dessa webbplatser. AT kan användas såväl vid utveckling av nya 
webbplatser som vidareutveckling av redan befintliga. Vi menar att användningen av AT med 
de Checklists som ingår innebär ett mer utpräglat systemtänkande till skillnad från enbart det 
kognitivt baserade vilket kan upplevas som alltför begränsat. Tillämpningen av AT innebär att 
användaren inte ses som en passiv deltagare i interaktionen med datorteknologi utan som 
aktiv, vilken ibland även förändrar systemet och teknologin för att anpassa dem efter sina 
egna villkor och förutsättningar, det kan handla om så enkla saker som att ändra upplösning 
på skärmen eller storleken på typsnitten. Vi anser att AT som är en ”top down” teori som 
tillsammans med Checklists erbjuder ett bra komplement till andra metodologier och tekniker 
vilka ofta kommer från kognitionsvetenskapen och är av typen ”bottom up”. Genom 
användandet av båda angreppssätten kan problem angripas från olika håll och det innebär 
större möjligheter att fånga upp de problem eller problemsituationer som, verkliga eller 
presumtiva, ingår i ett system eller en activity. För att arbeta praktiskt med AT används de 
Checklists som är en del av AT, och Checklists styrka är att de baseras på AT och inte är 
tillkomna på en höft. De behöver inte användas linjärt utan det går att enbart använda sig av 
vissa delar, och Checklists kan även användas som en grund för att utveckla egna checklists.  
 
Vi anser att vår undersökning förstärkte och bekräftade vår tidigare uppfattning, vilken var 
teoretiskt grundad, om ATs betydelse och behovet av den med dess Checklists eftersom flera 
av respondenterna visade sig mycktet intresserade av AT efter får presentation av AT och 
Checklists. De efterfrågade material om AT vilket vi skickade till dem. Detta menar vi 
understryker att problemet med AT inte är att det skulle vara svårt att förstå eller använda 
utan att det handlar i stor grad om i vilket forum och i vilken form informationen om ny 
forskning inom HCI och relaterade områden förs fram för att den ska nå ut. När det gällde att 
inhämta information och hålla sig uppdaterad om ny forskning inom HCI området så skedde 
det enligt respondenterna genom kanaler som nyhetsbrev och andra publikationer vilka var 
inriktade mot i första hand professionella utvecklare av webbplatser. Men precis som 
respondenterna själva sa finns det stor risk att det som inte publiceras i de för dem vanliga 
informationskanalerna går de miste om. Det visas t.ex. genom att ingen av respondenterna 
hade hört talas om AT eller Checklists innan vi presenterade det. Respondenterna var också 
klart medvetna om att utvecklingen av HCI, Internet och dess webbplatser, i framtiden 
kommer att i större grad än nu tvingas ta hänsyn till större användargrupper med de utökade 
krav på användbarhet det medför. Det innebär också att respondenterna är intresserade av 
metoder vilka kan underlätta arbetet för dem, och här kan AT få stor betydelse. 
 
Vi blev förvånade över att ingen av de webbutvecklare vi talat med använder sig av någon 
etablerad metod i sitt utvecklingsarbete. Detta betyder inte att respondenterna arbetar 
ostrukturerat utan respondenterna arbetade istället efter egenutvecklade metoder, eller 
strukturer som en av dem uttryckte det. Precis som flera av respondenterna gav uttryck för 
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tror vi att detta till viss del har att göra med storleken på webbyrån och storleken på projekten. 
Är det en liten byrå där alla känner varandra och arbetar tätt ihop och med en kundkrets som 
till största delen består av mindre kunder behövs kanske inte fastställda och nedtecknade 
etablerade metoder på samma sätt som när det gäller en större byrå eller större projekt. Vi 
anser att användningen av ett metodiskt arbetssätt vid utvecklingen av informationssystem 
som t.ex. webbplatser är viktigt för att inte gå vilse. Sedan kan det handla om etablerade 
metoder eller egenutvecklade, huvudsaken är att det finns en karta att följa och att alla som är 
inblandade i utvecklingsarbetet följer samma karta. Det viktiga här var ändå enligt oss att 
respondenterna hade en metod eller struktur att arbeta efter, även om det handlar om en 
egenutvecklad metod. Detta behöver för övrigt inte vara någon nackdel, det finns enligt vår 
mening ingen metod som passar för allt. Istället kan det ses som att respondenterna har en 
väldig flexibilitet i sitt sätt att arbeta, och detta borde göra det möjligt att på ett bra sätt 
anpassa sig efter vilken typ av beställare eller målgrupp det handlar om. 
 
Skillnaden mellan små och stora projekt är dock svår, med snudd på omöjlig, att diskutera när 
det gäller utvecklingen av webbplatser eftersom det inte finns någon etablerad måttstock att 
gå efter. Handlar det enbart om ekonomiska aspekter, spridningen av webbplatsen (t.ex. 
genom att ge den flera språk) med de konsekvenser det kan medföra, den ”fysiska” storleken 
på webbplatsen eller handlar det om arbetsinsatsen för projektet (vilket givetvis får 
ekonomiska konsekvenser). Det som är stort för den ena kunden eller utvecklaren behöver 
inte vara stort för en annan. 
 
 

6.2 Slutsats 
När det gäller vårt första syfte vilket var att undersöka innebörden och betydelsen av 
begreppet användbarhet med fokus på utveckling av webbplatser är det vår slutsats att 
användbarhetens betydelse för webbplatser har ökat och kommer att öka i framtiden, den 
kommer att ha stor betydelse. Det finns därför anser vi ett behov av att försöka definiera 
innebörden i begreppet användbarhet även om det är en svår uppgift. 
 
Det andra syftet med denna studie var att presentera förslag på hur tillämpning av AT med 
dess Checklists under utvecklingsprocessen av webbplatser kan öka användbarheten på dessa 
webbplatser. Vi menar att det kan ske på flera sätt:  
 

− Användningen av AT gör den grund som utvecklingen av en webbplats ska vila på blir 
både bredare och starkare. Det går med hjälp av AT att få en bredare förståelse för hur 
vi människor fungerar när det gäller aktiviteter som t.ex. att interagera med en 
webbplats.  

− Checklist är ett instrument för att praktiskt ringa in viktiga aspekter när det gäller 
användbarheten hos artefakten i dess rätta kontext.  

− Checklist behöver inte användas rakt av linjärt, det går bra att använda enbart vissa 
delar av dem.  

− Checklists kan utgöra en grund för att utveckla egna listor, huvudsaken är att AT finns 
med i botten.  

− AT kan tillämpas både genom att utveckla redan befintliga webbplatser såväl som 
utveckling av nya webbplatser.  
 

Det är vår slutsats vilken vi anser är förankrad både i teori och i analysen av den empiri vi 
samlat in att användningen av AT tillsammans med de Checklists som ingår i den kan ha stor 
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betydelse som ett komplement till andra metoder för vid utveckling av webbplatser med god 
användbarhet. En förutsättning för att AT och Checklists ska kunna etableras som metod vid 
webbutveckling är att information om AT görs mer lättillgänglig och att fördelarna med 
metoden diskuteras på mer tillgängliga forum än enbart i vetenskapliga artiklar och 
facklitteratur. Vi anser att vår problemformulering för denna studie vilken lyder: ”Hur kan 
Activity Theory användas för att stärka utvecklingen av användbara webbplatser?” härmed är 
besvarad. 
 
Vi anser slutligen att de slutsatser vi kommit fram till inte bara gäller vid utvecklingen av 
webbplatser utan de gäller även utvecklingen av informationssystem och 
informationsteknologi i en vidare utsträckning. 
 
 

6.3 Metodkritik 
Vi ansåg att kvalitativa metoder var bäst lämpade för studera vårt problemområde vilket 
handlar om utvecklingen av användbara webbplatser. Vi ville ta reda på både hur de som 
arbetar med att utveckla användbara webbplatser verkligen arbetar, och i vilken utsträckning 
de kände till AT och Checklist, samt även hur de definierade begreppet användbarhet. Här 
ansåg vi att intervjuer var en lämplig metod för att ta reda på detta. En lärdom vi dragit av vår 
studie är att intervjuerna kunde utförts något annorlunda. Vi utförde tre intervjuer och lärde 
oss mer för varje intervju, bristen på rutin när det gäller intervjuundersökningar blev uppenbar 
först när vi skrev ut resultaten av intervjuerna. Vi kunde frågat respondenterna mer om AT, 
kanske genom att utforma frågorna lite annorlunda och tillföra fler frågor. Vi insåg i efterhand 
att en eller flera pilotintervjuer hade med all säkerhet förbättrat resultatet i genom att det givit 
ideer för vidareutveckling av intervjuguiden, samt att det givit mer material att bearbeta. 
 
I vårt urval av företag för vår studie gör vi samma misstag som utvecklarna när vi enbart utgår 
ifrån oss själva i bedömningen av vad som kan betraktas som användbart. Vi är ju på grund av 
vår utbildning lika lite som utvecklarna själva några typiska användare, utan vi kan nog också 
betraktas som professionella användare när det gäller att använda datorer, informationssystem 
och webbplatser. Vi hade kanske kunnat använda oss av AT i vår bedömning. Detta hade 
kunnat leda till intressanta frågeställningar till respondenterna. 
 
Den alternativa metod vi reflekterade över var kvantitativa enkäter. Vi ansåg dock inte att den 
metoden skulle kunna besvara vår problemformulering eftersom det inte var kvantifierbar data 
vi var ute efter. Kvantifierbar data kan möjligen ge en bredare bas för analys men saknar 
samtidigt den djupare insikt som den kvalitativa intervjun kan ge anser vi. Vi ansåg inte heller 
att t.ex. observation eller filmning var något alternativ eftersom de byråer vi var i kontakt med 
som de flesta i branschen har ett pressat tidsschema och vi var tacksamma för att 
överhuvudtaget få tillgång till lite av deras tid. Det handlar också om hur materialet ska kunna 
analyseras på ett vettigt sätt för att få svar på de frågor vi som forskare har, och här ansåg vi 
att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade. 
 
Vi kunde också satt upp en tydligare arbetsplan med klara tidsbegränsningar för varje fas i 
undersökningen och med en klarare arbetsfördelning. Utan en nedtecknad arbetsplan är det 
oerhört lätt att gränserna flyter ut och att det återstår för mycket arbete i slutet innan deadline. 
 
Vi har i vårt arbete strävat efter ett artigt, neutralt och korrekt uppträdande och vi försökte 
förhålla oss objektiva i våra intervjuer genom att inte lägga några värderingar i 
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respondenternas svar för att inte riskera att påverka dessa svar, allt för att hålla nere 
intervjuareffekten. Även om vi som forskare genom medvetna metodval strävat efter att få 
fram en sanning handlar det till slut om vår sanning. Det finns alltid en möjlighet att andra 
forskare med utgångspunkt i vårt material kan komma fram till en annan slutsats. Det är en 
viktig synpunkt Repstad ger uttryck för i följande citat: 
 

”Det är ett viktigt perspektiv i kvalitativ forskning att sanningen är 
subjektiv.”  

(Repstad, 1993, s.94)  
 

6.4 Fortsatt forskning 
För att AT ska kunna spela någon större roll i framtiden anser vi att det krävs mer forskning 
om användandet av AT och Checklists rent praktiskt. Detta skulle kunna ske genom att 
studera webbyråer vilka använder sig av AT och Checklists. 
 
Branschfolket när det gäller webbutveckling läser enligt vår studie främst branschrelaterat 
material i olika nyhetsbrev, forum, webbplatser och branschinriktade tidskrifter. I vår 
forskning har vi främst hittat material om AT i olika databaser, vetenskapliga konferenser 
samt även böcker i ämnet, även om det varit begränsat när det gäller just böcker. Därför tror 
vi att ett annat område för framtida forskning kan handla om att göra informationen om AT 
mer lättläst utan att den förlorar sitt budskap. Detta handlar också om hur kan spridningen av 
information om AT eller annan forskning inom HCI-området utvidgas från att enbart 
publiceras i tidigare nämnda forum till att även gälla de medier vilka läses av branschfolket.  
 
 
 
 
Vi har i vårt arbete strävat efter att skriva på ett så begripligt språk som vi förmått men väljer 
att avsluta med ett citat av Ejvegård som vi tycker belyser problemet med att skriva begripligt. 
 

”Tyvärr tycks tillgången på goda populärvetenskapliga författare vara 
mycket begränsad.” 

(Ejvegård, 2003, s.91) 
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bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Bakgrund: 
Intervjupersonens namn 
Företagets namn 
Företagets storlek 
Företagets verksamhet 
Vilken är din position i företaget? 
Hur ser din utbildning ut? 

Är det något du känner att du saknar i din utbildning? 
T.ex. inom kognitionsteorier? 

 
Användbarhet: 
Hur definierar du begreppet användbarhet? 

Har företaget en enhetlig syn på användbarhet/usability? 
Väger ni in kontextens betydelse för användbarheten hos produkterna? 
Använder ni er av några kognitiva psykologiska teorier vid definitionen av 
användbarhet? 

 
På vilket sätt är dina arbetsuppgifter relaterade till användbarhet/usability? 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med användbarhet/usability? 
 
Hur aktuellt är det med begreppet användbarhet inom webbutvecklingen idag? 

E-handelsplatser måste sälja, fler konkurrenter, alla måste finnas på webben…? 
 
Hur stor är efterfrågan/medvetenheten på användbarhet hos kunderna? 

Om inte kunderna driver frågan, vad kan det bero på? 
Hur tar ni detta i beaktande vid utvecklingsarbetet? 

 
Vem ställer krav på användbarhet i era produkter, är det beställarna, ni själva eller 
slutanvändarna? 

Är det omedvetenhet om begreppet användbarhet, kostnader?  
Hur tillämpar ni användbarhet i utvecklingen av era produkter? 

 
Hur får ni eller beställarna av era produkter in feedback från slutanvändarna? 

Hur används denna feedback? 
 
Hur håller du dig uppdaterad när det gäller ny forskning som handlar om användbarhet och 
HCI? 
 
 
Användarna: 
Vilka ser du/företaget som användarna av era produkter, är det beställarna eller 
slutanvändarna? 
 

Använder ni er av kognitiva psykologiska teorier när ni definierar 
slutanvändarna? 
 



 

    

Hur definierar ni målgruppen för ert arbete? 
Genom beställaren? 

 
Blandas slutanvändarna in i utvecklingsarbetet av era produkter, och om i så fall hur? 

Om ja, hur görs detta? 
Om inte, varför? 

 
Metoder: 
Använder ni någon/några specifika systemutvecklingsmetoder för utveckling av webbplatser 
idag? 

Om ja, vilken/vilka och varför har ni valt just den/de metoderna?  
 
Om ni inte använder någon specifik metod, hur arbetar ni då? 

 Erfarenhet, sunt förnuft…? 
 
Kan ni tänka er att börja med en specifik metod i utvecklingsarbetet med mer fokus på 
användbarhet hos slutprodukten? 
 
På vilket sätt läggs användbarhetsaspekter in i webbutvecklingsarbetet idag?  

Hur är detta sätt utarbetat, på vilka grunder? 
Om nej, varför inte? 
Kan det tänkas ingå i framtiden? 

 
Vilken betydelse tror du företagets storlek har för vilket arbetssätt som tillämpas? 

Finns det ett större behov av mera fastställda metoder vid ett större företag?  
 
Hur följer ni upp att era produkter har den användbarhet som är målet för utvecklingsarbetet? 
 

Gör ni användbarhetstester av era produkter? 
Om inte, varför? 
 

På vilket sätt kan användbarheten hos slutprodukten ökas i ert arbete med webbutveckling? 
 
Vilken betydelse anser du att vetenskapliga teorier har när det gäller utvecklingen av 
användbara webbplatser? 
 
 
HCI 
Hur tror du att HCI-området kommer att utvecklas i framtiden 

Vilken roll kommer användbarhet att ha? 
 
Har du hört talas om Activity Theory och checklists? 

Är det något du tror kan vara användbart? 
 
Övrigt  
Vi har inga fler frågor, har du något att tillägga? 



 

    

Bilaga 2 
 

Checklists 
 
 

 
 



 

    

 

 
 



 

    

 

 
 



 

    

 

 
 
 



 

    

Bilaga 3 
Konfidentialitetsförsäkran 
 
 
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 
Valfritt Informatikprogram 
Kristian IV:s väg 3 
Box 823, 301 18 Halmstad 
Tfn: 035-16 71 00 
Fax: 035-18 61 92 
 

 
 
 
 
 
Vi är två studenter på Högskolan i Halmstad som håller på att skriva vår c-uppsats vilken 
kommer att handla om utveckling av användbarhet hos webbplatser. 
 
Vi intygar att allt intervjumaterial från vår intervju den xx/x 2007 med xxx kommer att 
behandlas konfidentiellt och med största aktsamhet. Materialet kommer att anonymiseras i vår 
uppsats för att på så sätt göra det omöjligt att spåra det till person eller företag. Allt 
originalmaterial som inspelat intervjumaterial och utskrifter från intervjuerna kommer enbart 
vi själva ha tillgång till, och materialet kommer inte att användas utanför arbetet med 
uppsatsen. 
 
 
 
 
 
Författare: 

Mikael Pettersson 
0708-98 86 55 
mike_p@glocalnet.net 
 
Sofia Gunnarsson 
0739 - 30 75 30 
sofia.gunnarsson@ektv.nu 
 
Handledare: 

Ewa Zimmerman 
035 - 16 75 30 
ewa.zimmerman@ide.hh.se 
 
 
 
 
 
 


