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Abstrakt 
 
I det moderna samhället är vår interaktion med tjänster konstant och erbjuder 
möjligheter för en rikare vardag. Ett exempel är att statliga myndigheter tillhandahåller 
sina tjänster digitalt för att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare. 
Samtidigt innebär interaktion med digitala tjänster en utmaning för användarna. Dessa 
utmaningar kan vara orsaken till att användare av Konsumentverkets digitala tjänst 
Budgetkalkylen uttryckt möjligheter för förbättring. I detta examensarbete används 
teori inom användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning för att undersöka 
interaktionen mellan användare och Budgetkalkylen. Detta för att bidra med 
förbättringsförslag för ökad användarnytta, användbarhet samt minimal kognitiv 
belastning. Teorin beskriver hur den kognitiva belastningen av vårt arbetsminne 
påverkar användbarheten hos ett system. Användbarheten, som är av vikt då den skapar 
förutsättningar för bra samspel med en produkt, bildar tillsammans med nyttan 
produktens användarnytta. Med användarnytta menas att systemet erbjuder de 
funktioner och information som möjliggör måluppfyllelse för användaren. För att 
undersöka detta har en kvalitativ undersökning genomförts där intervjuer och 
användartester använts som insamlingsmetoder. Datainsamlingen utfördes med 
studenter som inte tidigare använt tjänsten. Resultatet visar att det fanns delar av 
interaktionen som utgjorde hög kognitiv belastning och minskade systemets 
användbarhet. Att dela upp uppgifterna och informationen i mindre steg, ge tydliga 
instruktioner och anpassa designen efter användarens kunskapsnivå anses minska den 
kognitiva belastningen. Nyttan låg i att skapa en helhetssyn över sin ekonomi, där 
hälften mer proaktivt ville sätta upp sparmål och den andra hälften ville använda den 
mer reaktivt. Litteratur som beskriver att kognitiv belastning påverkar användbarheten 
fick stöd genom denna undersökning. Metoden för att undersöka den kognitiva 
belastningen för att finna brister i interaktionen fick samtidigt stöd.  
 
Nyckelord: interaktionsdesign, kvalitativ metod, användarcentrerad systemdesign, 
Informationsteori, offentliga elektroniska tjänster   
  



   
 

   
 

Abstract 
 
In modern society, our interaction with services is continuous and offers opportunities 
for a richer everyday life. One example is that state agencies provide their services 
digitally to simplify and improve community services to citizens. At the same time, 
interaction with digital services poses a challenge for users. These challenges can be 
the reason why users of the Swedish Consumer Agency’s service Budgetkalkylen 
expressed opportunities for improvement. In this thesis, usefulness, usability and 
cognitive load is used to examine the interaction between users and the service 
Budgetkalkylen. This is to contribute with proposals for improvement concerning 
usefulness, usability and cognitive load. The theory describes how the cognitive load 
on our working memory affects the constituents of the usability of a system. Usability, 
which is important when interplay with a product is of concern, form together with 
utility the products usefulness. The usefulness of a system is the reason why a product 
is used to achieve goals. To investigate this, a study with a qualitative approach has 
been conducted containing interviews and user testing. The data collection was carried 
out with students who had no prior experience with the service. The result shows that 
parts of the interaction that constituted high cognitive load reduced the usability of the 
service. Splitting up the tasks and information in smaller steps, giving more clear 
instructions and adapting the instructional design to the users level of knowledge is 
considered to reduce the cognitive load. The utility was expressed as a means to create 
a holistic view of their finances. Some wanted more proactivity through being able to 
set up saving goals and some wanted to use it more reactively. Literature describing 
that cognitive load affects usability was supported by this study. The method of 
examining the cognitive load to find definices in the interaction was also supported.  
 
Keywords: interaction design, qualitative research, user-centered system design, 
information theory, e-government  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
 

   
 

Förord 
 
Jag vill rikta ett tack till deltagarna i studien som gjorde den möjlig. Jag vill också tacka 
min handledare My Zetterholm för god handledning. 
  



   
 

   
 

Innehållsförteckning 
 
1 Introduktion 1 

1.1 Problem och syfte 2 
1.2 Fokus och avgränsningar 3 

2 Teori 4 
2.1 Interaktion med system 4 
2.2 Användarnytta 4 
2.3 Användbarhet 6 
2.4 Kognitiv belastning 7 

2.4.1 Cognitive load theory 9 
2.5 Applicering av teori 10 

3 Metod 11 
3.1 Urval 11 
3.2 Intervjuer 12 
3.3 Användartester 13 
3.4 Innehållsanalys 14 
3.5 Designförslag 15 
3.6 Studiens trovärdighet 15 
3.7 Etiska överväganden 15 

4 Resultat 17 
4.1 Intervjuer 18 
4.2 Användartest 20 
4.3 Sammanfattning och analys 23 
4.4 Designförslag 26 

5 Diskussion 30 
5.1 Resultatdiskussion 30 
5.2 Metoddiskussion 32 

6 Slutsats 34 
5.4 Förslag till vidare forskning 34 

Referenser 36 
Bilagor 2 

Bilaga A - Informerat samtycke 2 
Bilaga B - Intervjuplanering 4 
Bilaga C - Steg för steg guiden 6 

      
   
 



 

1 

1 Introduktion  
Statliga myndigheter erbjuder många av sina tjänster digitalt och därför är det viktigt 
att skapa interaktion som är så enkel som möjlig mellan medborgare och elektroniska 
myndigheter. När webbplatser innehållande tjänster utvecklas är designen ofta 
beroende av komplexa och flexibla strukturer (Harmon & Reeves 1993). Chansen blir 
då större att tjänsterna som erbjuds till medborgare har en interaktion som är 
ansträngande att använda. Om interaktionen med ett system är ansträngande att 
använda utnyttjas en stor del och ibland hela den kognitiva förmågan i arbetsminnet. 
Vårt arbetsminne är begränsat i det antal element som kan rymmas samtidigt och därför 
är det viktigt att utveckla en design med denna begränsning tillgodosedd (Sweller, Paas 
& van Merrienboer 1998). Vid belastning större än vad som finns tillgängligt i 
arbetsminnet minskar kvalitén och effektiviteten i genomförandet av uppgifter (Albers 
& Tracy 2006; Cooper 1998). Belastningen på arbetsminnet under interaktion med ett 
system påverkas av naturen av uppgiften, den instruktionella designen och processen 
att skapa en förståelse hur de olika elementen förhåller sig till varandra. Den 
instruktionella designens belastning på arbetsminnet kan vara onödigt stor och är den 
aspekt som lättast går att förbättra i en design (Sweller, Paas & van Merrienboer 1998). 
När det finns förmåga i arbetsminnet tillgängligt för att koncentrera på detaljerna i 
informationen ökar användbarheten hos ett system (Cooper 1998). 
 
En tjänst som erbjuds av en statlig myndighet ska hjälpa medborgarna att uppnå sina 
mål. Det som avgör hur tjänsten uppnår målen beror på dess användarnytta. Med 
användarnytta menas huruvida ett system hjälper användaren att uppnå mål genom att 
erbjuda den information eller de funktioner som krävs (Cooper 2014). Inom 
användarnytta är begreppet användbarhet en viktig aspekt. Användbarhet är om stegen 
för att uppnå ett mål är enkla att ta. Hur enkel en tjänst är att använda kan beskrivas 
utifrån dess användbarhet (Frøkjær, Hertzum & Hornbæk 2000). International 
Organization for Standardization (ISO) (2018) beskriver att ett system som är 
användbart kan leda till ökad produktivitet, större välmående hos användarna, minskad 
stress och ökad tillgänglighet. För att en tjänst ska vara användbar måste den vara 
effektiv, ändamålsenlig samt tillfredsställande i dess tänka kontext. Användbarhet är 
ett viktigt område för att skapa en enkel interaktion för att skapa minimal kognitiv 
belastning. Statliga myndigheters elektroniska tjänster är ämnade för att brukas av hela 
befolkningen och ska vara tillgängliga för alla medborgare. Sedan 2018 har det varit 
lagstadgat genom webbtillgänglighet direktivet inom Sverige och EU att hela offentliga 
sektorn ska uppfylla ställda krav på tillgänglighet (Europaparlamentet 2016). Lagen 
innebär framförallt att informationen och tjänsterna ska kunnas användas av bredast 
möjliga spektrum av egenskaper och förmågor oavsett förutsättningar.  
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Enligt Visma Collectors (2017) gör hälften av Sveriges befolkning aldrig någon budget 
för sin privatekonomi. En planerad budget är ett viktigt verktyg för att säkerhetsställa 
att pengarna räcker till så att kostnaderna inte blir högre än vad som finns utrymme för. 
Detta minskar risken för skuldsättning och att de kostnader som ej är väsentliga kan 
dras ner eller i bästa fall undvikas fullständigt. Konsumentverket tillgodoser en digital 
samhällstjänst som låter medborgare att räkna på sin totala hushållsbudget och se hur 
olika förändringar påverkar ens ekonomi, kallad Budgetkalkylen (Hallå Konsument 
2019). Med tjänsten kan användare skapa en budget och få översikt av sin ekonomi 
genom att fylla i fakta av så många aspekter av deras ekonomi som möjligt. Aspekterna 
är hushållets inkomster och utgifter som gäller exempelvis bostad, fordon, lån eller 
livsmedel. Uppskattningsvis tar tjänsten 15-25 minuter beroende på mängden 
information som användarna har tillgängligt och komplexiteten i deras ekonomi. Det 
erbjuds även schablonsiffror för vanliga utgifter som referenspunkt om konsumenten 
inte har det tillgängligt. Därefter kan ens budget laddas ned som dokumentet i olika 
format. Budgetkalkylen är sammanfattningsvis ett oberoende verktyg som hjälper att 
visa de kostnader som finns kopplade till medborgares privatekonomi. Med facit i hand 
kan därefter användarna själva ta beslut om hur de vill att deras ekonomi och budget 
ska se ut i nuläget samt i framtiden.  

1.1 Problem och syfte  
Studien har utförts på uppdrag av digitalbyrån Meridium som förvaltar 
Konsumentverkets digitala produkter. Studien har som syfte att skapa ett bättre utfall 
för medborgare som vill uppnå en bättre hushållsekonomi genom Konsumentverkets 
tjänst Budgetkalkylen. Behovet för denna studie finns eftersom användare av tjänsten 
har gett negativ feedback genom formulär. Användarna anser att Budgetkalkylen 
innehåller en för stor mängd information, inmatningsfält och irrelevant information 
som förvirrar när de ska utföra uppgifterna. En kvalitativ undersökning av användares 
mål och behov av interaktionen med Budgetkalkylen har gjorts i syftet att bidra med 
förbättringsförslag för ökad användarnytta och användbarhet samt minimal kognitiv 
belastning. Detta leder till forskningsfrågan:  

 
Hur kan en samhällstjänst för hushållsbudget utformas för god användarnytta 
och användbarhet samt minimal kognitiv belastning?  

 
Forskningsfrågan har undersökts genom intervjuer samt användartester med studenter 
som inte tidigare har använt Konsumentverkets budgetkalkyl. Resultatet från 
datainsamlingen analyserades sedan utifrån användarnytta, användbarhet och kognitiv 
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belastning. Därefter togs designförslag fram med fokus på att förbättra användarnyttan 
och användbarheten samt för en interaktion med minskad kognitiv belastning.  

1.2 Fokus och avgränsningar 
I undersökningen har intervjuer och användartester genomförts med användare i 
åldrarna 21-29 år, eftersom att tidigare undersökningar visar att dessa åldrar använder 
en budget i större grad jämfört individer över 29 år (Visma Collectors 2017). 
Konsumentverkets budgetkalkyl är utvecklad mer för yrkesverksamma och för att öka 
tillgängligheten i tjänsten ses åldersgruppen som en intressant målgrupp att undersöka. 
Undersökningen involverar inte de budget- och skuldrådgivare som arbetar med att 
förbättra medborgares hushållsekonomi. Anledningen är för att de har stor expertis 
samt erfarenhet om hur tjänsten fungerar och skulle troligtvis inte finna brister genom 
undersökning av kognitiv belastning. Undersökningen genomfördes i södra Sverige på 
grund av geografisk närhet till författaren. Studien syftar till att ta fram designförslag 
på förbättringar avvägda mot de mål, behov och brister som identifieras. På grund av 
den snäva tidsramen togs inte en komplett grafisk design fram, utan på de sidor som 
visade mest brister. Framtagna designförslag bör testas på användare för att se om 
användarnyttan och användbarheten har ökat samt om den kognitiva belastningen har 
minskat. På grund av den snäva tidsramen gjordes inte tester i studien.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras först en förklaring av interaktion mellan användare och 
system. Därefter förklaras begreppen användarnytta och användbarhet som påverkas 
av den kognitiva belastningen. Avslutningsvis så presenteras hur teorin appliceras i 
studien.  

2.1 Interaktion med system 
I det moderna samhället är vår interaktion med system konstant; från att uppdatera sig 
om vädret på morgonen till att ställa väckarklockan på kvällen. Därför är det av vikt att 
ta hänsyn till hur och varför vi interagerar med systemen i vår moderna tillvaro. 
Upplevelsen som är härstammad från interaktionen med system som exempelvis 
produkter eller tjänster kallas användarupplevelse (Hoonhout, Law, Foto Vermeeren 
2011). Upplevelsen blir till en användarupplevelse när interaktionen med ett system 
har en början och ett slut. Detta synsätt ger ofta ett fokus på specifika uppgifter och 
aktiviteter som exempelvis att besöka en hemsida eller utfallet efter att ha använt en 
mobilapplikation. För att en användarupplevelse under interaktionen ska vara av god 
kvalité måste systemen som interaktionsdesigners formar erbjuda vissa förutsättningar. 
Dessa är ett handlingsutrymme för användarna att samspela med systemen, sin omvärld 
och med andra människor (Arvola 2014). Att samspela inbegriper att människa och 
teknik handlar tillsammans mot användarens mål på ett samordnat sätt. Om systemet 
uppfyller användarens mål genom interaktionen har den hög grad av användarnytta. 
Nyttan är om produkten eller tjänsten innehåller den funktionalitet och information som 
användaren har behov av för ett önskat utfall. För att lyckas uppnå mål och behov på 
ett samordnat sätt och samtidigt vara lätt att förstå måste systemen ha god användbarhet 
(Beers, Kirschner, Kreijns & Strijbos 2004). Ett användbart system kräver också att 
interaktionen inte har för hög grad av kognitiv belastning. När det finns förmåga i 
arbetsminnet tillgängligt för att koncentrera sig på detaljerna i informationen som ska 
användas ökar användbarheten hos ett system (Cooper 1998). Hög kognitiv belastning 
kan skapas av exempelvis dåligt utformade instruktioner, att användaren måste komma 
ihåg information över flera steg och att systemet inte erbjuder förklaring av 
innehållande begrepp (Sweller, Paas & van Merrienboer 1998). Sammanfattningsvis är 
användarnytta och användbarhet samt den grad av kognitiv belastning ett system 
innehåller förutsättningar för kvalitén av användarupplevelsen under interaktion. 

2.2 Användarnytta 
För att ett system ska samspela med användaren och tillsammans handla mot ett 
gemensamt mål måste systemet vara av god användarnytta. Användarnytta är huruvida 
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användaren erbjuds den funktionalitet som behövs så att användaren kan uppnå sina 
mål. Detta mål kallas ofta användarmål. Ett exempel på ett vanligt missförstånd kring 
vad ett användarmål innebär kan vara tron om att en ekonomiassistents mål är att så 
effektivt som möjligt hantera fakturor. Effektivitet i hanteringen av fakturor är troligen 
arbetsgivarens mål, när användarmålen för ekonomiassistenten i själva verket är att 
verka kompetent inom sitt arbete genom att utföra de uppgifter som krävs. Oavsett 
vilka uppgifter vi genomför så delar vi alla dessa personliga mål som kan vara att sätta 
ett bra exempel för andra, få en befordran eller lära sig mer inom ett specifikt område. 
För att skapa en lyckad design måste dessa mål hos användare bli bemötta. 
Användarmål är inte detsamma som aktiviteter eller uppgifter som genomförs, utan 
mål är en förväntan om ett specifikt utfall. Där har aktiviteter, uppgifter och handlingar 
rollen som mellanliggande steg till att uppnå dessa mål och utfall. Sammanfattat 
genomförs aktiviteterna för att uppnå de personliga användarmålen. Att förstå 
användarens mål tillåter en designer att utnyttja nuvarande teknologi för att rensa bort 
aktiviteter som ej är relevanta och samtidigt effektivisera processen. Det finns tre typer 
av mål att tillgodose; livsmål, upplevelsemål samt slutmål. Livsmål är vem användaren 
vill bli, upplevelsemål är hur användaren vill känna vid användning av en produkt och 
slutmål är vad användaren vill uppnå genom användningen av produkten. Slutmål är 
direkt kopplat till motivationen bakom varför en användare väljer att utföra vissa 
aktiviteter som mellansteg för att få ett bestämt utfall. Dessa slutmål är centrala för en 
produkts interaktionsdesign, informationsarkitektur samt de funktionella aspekterna av 
användarupplevelse. Några exempel på slutmål är: att hålla kontakt med familj, få den 
bästa rabatten på en specifik produkt eller hitta till närmaste livsmedelsbutik (Cooper, 
Cronin, Noessel & Reimann 2014) 
 
För att förstå vilka mål som användare har med användning och samspel med system 
är det kritiskt att placera människan i centrum under utvecklingen. Design med 
människan i centrum innebär att förstå bruksituationen; där produkten eller tjänsten 
kan komma till användning och där det verkliga värdet skapas. Kommer inte systemet 
till nytta kommer inga mål uppnås och utfallet är detsamma som innan användningen, 
men resurser har förbrukats. För att förstå situationen behöver designern förstå hur 
användarna och intressenterna resonerar i de sammanhang där de verkar, och varför de 
resonerar och handlar på det sätt som de gör i just de sammanhangen. Genom att utföra 
kvalitativa användarundersökningar i form av intervjuer och observationer kan detta 
uppnås (Arvola 2017). Användbarhet tillsammans med nytta bildar användarnytta och 
användbarheten gör att aktiviteterna, uppgifterna och handlingarna som leder till ett 
mål kan tas så enkelt som möjligt (Beers et al. 2004).  
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2.3 Användbarhet 
Ett system som är användbart kan leda till ökad produktivitet, större välmående hos 
användarna, minskad stress och ökad tillgänglighet. För att något ska vara användbart 
måste det vara effektivt, tillfredsställande och ändamålsenligt i dess tänkta kontext 
(International Organization for Standardisation 2018).  
 
Grundat i ISO standarden definierar Frøkjær, Hertzum och Hornbæk (2000) 
beståndsdelarna i användbarhet. Ändamålsenlighet innebär graden av pricksäkerhet 
och fullständighet i lösningen som användare uppnår specifika mål. Indikationer på 
ändamålsenlighet inkluderar kvalitén på lösningen och mängden misstag som begicks 
under tiden de kom fram till lösningen. Om ett gränssnitt tillåter en användare 
exempelvis att skapa en lösning av hög kvalité men gör en stor mängd misstag innan 
uppnås inte hög ändamålsenlighet. Effektivitet är relationen mellan pricksäkerheten och 
fullständigheten på lösningen med vilka användare uppnår mål och resurserna som 
spenderats i att uppnå dem. Två indikationer på hur effektivt ett system är tiden det tog 
att slutföra uppgiften och inlärningstiden. Tillfredsställelse innebär användarens 
bekvämlighet med och positiva attityd mot användning av systemet. Tillfredsställelse 
kan exempelvis mätas genom en Likertskala. Dock så är inte relationerna mellan 
effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse bestämda utan beror på kontexten, 
komplexiteten i uppgiften eller domänen som applikationen används inom. Ett exempel 
på en uppgift som påverkar relationen mellan faktorerna kan vara en vanlig rutin som 
att betala räkningar över sin internetbank. I den kontexten är bra prestanda beroende av 
ett effektivt, väl inövat utförande av en sekvens av handlingar som är känt att generera 
stabila och kvalitativa resultat. I det exemplet är tidsåtgången troligen en bra indikation 
att mäta prestandan och användbarheten. Om det inte är en rutinuppgift utan en mer 
komplex uppgift kan en bättre indikation på användbarhet och bra prestanda vara om 
huruvida att användaren skapar ett genomförbart sätt att lösa uppgiften. Ett effektivt 
utförande av handlingarna behöver inte leda till höga kvalitativa resultat, och ens 
flitighet är inte säkert att leda till lösningar (Frøkjær, Hertzum & Hornbæk 2000).  
 
För att kunna uppnå hög grad av användbarhet under utveckling av system har Nielsen 
(1994) tagit fram tio generella principer.  
 

1. Synlighet av systemets status vilket innebär att alltid hålla användarna 
informerade om vad som sker genom feedback inom rimlig tid.  

2. Systemets match med den verkliga världen; systemet borde innehålla 
användarens språk och att informationen syns i en naturlig och logisk ordning.  
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3. Användaren kan välja funktioner av misstag och kommer att behöva en tydlig 
utgång. 

4. Konsekvens och standarder gällande ordval och handlingar så användaren inte 
behöver undra att olika situationer betyder samma saker.  

5. Förhindra misstag med noggrann design genom att ta bort felbenägna 
situationer och att användaren får alternativet att bekräfta innan de utför en 
handling.  

6. Förminska användarens belastning på minnet genom att alla objekt och 
handlingsmöjligheter finns tillgängliga. Användaren ska inte behöva att komma 
ihåg information från en del till en annan. Instruktioner ska finnas synliga och 
redo att hämtas.  

7. Tillåt användare att anpassa vanliga handlingar och erbjud genvägar för mer 
vana användare.  

8. Systemet bör inte innehålla information som ej är relevant och som kommer 
inte att användas. 

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig ifrån misstag. 
Felmeddelanden bör indikera problemet och konstruktivt föreslå en lösning  

10. Målet är alltid att systemet kan användas utan dokumentation men ibland är det 
nödvändigt att erbjuda hjälp. All sån information borde vara enkelt att söka, 
grundat i användarens handlingar med konkreta steg som ska utföras.  

2.4 Kognitiv belastning  
Begreppet kognitiv belastning refererar till hur stor mängd mental aktivitet i 
arbetsminnet det förekommer i en viss tidpunkt. Arbetsminnet är det minnessystem där 
vi tillfälligt lagrar den information som vi bearbetar innan vi kan lagra det i 
långtidsminnet (Arvola 2014). Då våra arbetsminnen är begränsade i kapaciteten att ha 
en mängd mental aktivitet samtidigt är det relevant att förstå hur en design påverkar 
den kognitiva belastningen. Användare av ett interaktivt system som arbetar i 
komplexa, stressiga och data-tunga uppgiftsstituationer kan uppleva hög kognitiv 
belastning. Belastningen kan negativt påverka förmågan att utföra en uppgift med så 
hög prestanda som möjligt (Chen, Khawaja & Marcus 2014). Prestandan definieras av 
Sweller, Paas och van Merrienboer (1998) som tiden det tar användaren att slutföra en 
uppgift och antal fel som gjordes under tiden. Grafen (figur 1) förklarar hur prestandan 
(den fyllda linjen) av genomförandet av en arbetsuppgift minskar när nivån på den 
kognitiva belastningen (linjen med vita prickar) stiger över tröskelvärdet (streckade 
linjen) av vad arbetsminnet har kapacitet för. Grafen (figur 1) visar att prestandan för 
att genomföra en uppgift påverkas negativt när arbetsminnet belastas mer än vad som 
finns utrymme för (Albers & Tracy 2006). 
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Figur 1. Graf som visar minskning av prestanda under hög kognitiv belastning. Fritt 
från Albers och Tracy 2006.  
 
Den kognitiva belastningen är antingen orsakad av komplexiteten i uppgiften som 
genomförs eller sammansättningen av designen och interaktionen med systemet, som 
kan innehålla stora och opassande mängder av information presenterat samtidigt. För 
att uppnå den bästa prestandan med en design är det därför viktigt att ta hänsyn till 
arbetsminnets begränsningar av mängden element som kan processas samtidigt. 
Överbelastning som orsakas av designelement kan kategoriseras i två kategorier. En är 
mättnad vilket skapas av när belastningen är för mycket att processa och den andra är 
förorening som innebär när användare hanterar onödigt bristfällig eller dåligt designad 
information. Det är inte ovanligt att båda dessa finns i digitala produkter. Utöver 
designelement som enkelt kan kontrolleras för en enklare interaktion finns det externa 
faktorer som påverkar den mängd av kognitiva resurser som finns tillgängligt. Stress 
och för lite sömn är faktorer som kan förminska ens mängd av tillgängliga resurser. 
Den normala stressen av vardagen kan göra så att överbelastning nås hos användare 
trots att tester under utveckling visade på att det inte skulle ske (Albers & Tracy 2006).  
 
Arbetsminnet är som nämnt ovanstående temporärt och informationen kan tappas 
allteftersom. Därför är det viktigt att avlasta användaren av tjänsten så denne inte 
behöver komma ihåg element som struktur och olika steg som ska tas i ett verktyg som 
kan vara mycket belastande. Ett hjälpsystem som erbjuder förtydling kan med fördel 
användas i symbios med instruktioner av en tjänst för att underlätta. En till metod för 
att underlätta kallas chunkning (eng. chunking) som handlar om att dela upp 
information och element i mindre delar, exempelvis OCR nummer 
837485728475837458 kan bli 837 458 728 475 837 458. Görs dessa element i en 
ordning som är meningsfulla och passar vårt långtidsminne bidrar det till frigörandet 
av minnesresurser. Arbetsminnet har en till aspekt som är relevant för designers att ta 
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hänsyn till vilket är att användare lätt blandar ihop saker som påminner om varandra 
(Arvola 2014).  
 
För att avgöra hur mycket ett system belastar arbetsminnet finns det olika metoder som 
kan klassas i tre kategorier; subjektiva, fysiska eller uppgift- och prestanda index. Det 
subjektiva indexet grundar sig i att användarna själva kan beskriva den mängd kognitiv 
ansträngning som behövs för att slutföra uppgifter. Den fysiska indexen menar att olika 
belastningar ger fysiska förändringar, som förhöjd puls eller vidgade pupiller. Vid 
uppgift- och prestanda index mäter man dels den primära uppgiften som genomförs, 
men lägger även till en sekundär uppgift för att mäta uppklarandet av uppgiften 
(Sweller, Paas & van Merrienboer 1998). Tapptest är en sekundär uppgift som Albers 
och Tracy (2006) beskriver är en enkel och icke resurskrävande metod. Vid hög 
belastning på arbetsminnet påverkas den sekundära uppgiften då minnets resurser 
används till att lösa den primära uppgiften istället.  

2.4.1 Cognitive load theory 

Cognitive load theory (CLT) är en teori som förser riktlinjer med intentionen att 
underlätta i presentationen av information, på ett sätt som uppmuntrar till optimal 
intellektuell prestation under processande av information. En förutsättning för teorin är 
att arbetsminnets kapacitet är begränsad till att ha cirka sju element samtidigt (Miller 
1956). Kapaciteten i arbetsminnet går att jämföra med det långsiktiga minnet som 
enligt teorin är obegränsad och innehåller kunskap i form av scheman som 
kategoriserar informationen i relation till hur de kommer att användas och hur 
informationen förhåller sig till varandra. Dessa scheman kan vara mycket komplexa 
men behandlas endast som ett element av arbetsminnet. Lättheten att processa 
information i arbetsminnet under användning är därför beroende på hur snabbt en 
nybörjare kan utveckla en schematiskt framställning i det långsiktiga minnet för att öka 
prestationen och kunskapsinhämtning. Belastning på den kognitiva förmågan 
definieras av tre olika faktorer: inre belastning, yttre belastning och relevant belastning 
(figur 2). Den relevanta belastningen på arbetsminnet sker när en schematisk 
framställning sker. Den inre belastningen är inneboende hos ämnet och går ej att 
påverka. Den yttre belastningen på arbetsminnet reflekterar den ansträngning som 
krävs för att processa dåligt designade instruktioner. Om den instruktionella designen 
är lämplig så minskar den yttre belastningen och ökar den relevanta belastningen som 
skapar den schematiska framställningen om hur de olika informations elementen 
används i förhållande till varandra. Teorin menar att det inte är tillräckligt att enbart 
kolla på materialet när man designar nivåer på instruktioner. En stor mängd element 
och hög belastning för en individ, kan vara ett element och liten belastning för en annan 
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individ. Att samma instruktioner påverkar den kognitiva förmågan olika mycket för 
olika användare beror på ett antal olika anledningar, exempelvis komplexiteten i 
uppgiften, nivån på expertis hos användare, deras ålder samt deras mentala eller fysiska 
hinder. Därför måste den instruktionella designen bli kommunicerad i rätt mängd för 
målgruppen. Mängden kan bestämmas genom att räkna antalet element som användare 
är vana att arbeta med vid deras specifika nivåer. Att veta karaktärerna av en målgrupp 
av nybörjare är grundläggande vid bestämmande av element interaktivitet. Av samma 
anledning är det viktigt att inkludera kunskapsanalys vid designutveckling för 
instruktioner, så att kunskapen kan bli kommunicerad i rätt mängd (Sweller, Paas & 
van Merrienboer 1998).  

Figur 2. Cognitive load theory. Fritt från Sweller, Paas och van Merrienboer 1998).  

2.5 Applicering av teori  
I studien används användarnytta för att placera användarna, deras mål och behov i 
centrum genom intervjuer, sedan i analysen av empirin och under framtagningen av 
designförslag. Med målen i centrum kan förståelse skapas och en design för utfallet de 
önskar genom deras interaktion med Budgetkalkylen. Området användbarhet och dess 
innehållande principer kommer att användas i analysen av empirin från intervjuer och 
användartest. Användbarhet kommer även att användas vid framtagningen av 
förbättringsförslag. Teori och metoder gällande kognitiv belastning används på grund 
av att arbetsgivarens användare har gett feedback att Budgetkalkylen är ansträngande 
att använda. Teori och metoder kring kognitiv belastning används därför för att finna 
de mest kritiska bristerna i ett användartest, som även kan bidra till att förstå och 
förbättra systemets användbarhet. Därefter används principer från tidigare forskning 
kring hur design för minimal kognitiv belastning vid framtagandet av designförslag.  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer urvalet och de metoder som använts för att besvara 
forskningsfrågan beskrivas. Därefter presenteras studiens tillförlitlighet och de etiska 
överväganden som är gjorda.  
 
För att besvara studiens forskningsfråga användes en kvalitativ forskningsansats i form 
av semistrukturerade intervjuer och användartester. Den kvalitativa ansatsens avsikt är 
att uttyda och förstå fenomen i syftet att förstå subjektiva uppfattningar, upplevelser 
och avsikter (Nyberg & Tidström 2010). Ansatsen kan beskrivas som målet att inte ta 
reda på hur mycket, utan ta reda på vilken karaktär något har och därmed klassificera 
fenomenet som studerats. Dessa klassificeringar syftar till att beskriva meningar eller 
innebörder i datan (Johansson 2011). Studiens datainsamling genomfördes i 
universitetets lokaler. Efter datainsamlingen gjordes en innehållsanalys av datan för att 
finna mönster och med analysen som grund togs designförslag fram.  

3.1 Urval  
Konsumentverket som erbjuder tjänsten är en statlig myndighet och målgruppen för 
tjänsten är en så stor som möjlig andel av medborgarna oberoende av kön, ålder eller 
förutsättningar. För urvalet av denna studie var kunskapsnivån hos deltagarna en viktig 
aspekt eftersom kunskapen kring domänen påverkar hur stor mental aktivitet som 
förekommer vid processning av information. Vid kvalitativa studier är det inte heller 
nödvändigt att få ett representativt urval. Det är mer relevant att nå de kritiska 
användarna; vem som kan ha något att berätta om problemområdet och ge nya 
perspektiv (Arvola 2014). För urvalet av studien ansågs individer i åldrarna 18-29 år 
vara mer kritiska eftersom individer över 30 år har en större erfarenhet och kunskap 
om hantering av sin ekonomi (Visma Collectors 2017). Tjänsten idag är främst 
anpassad för yrkesaktiva och en yngre målgrupp är därför viktig att inkludera för att 
öka tillgängligheten. En annan relevant faktor vid kvalitativa studier är att då det ämnar 
att ge en djup förståelse kan en enda deltagare räcka för att ge rika och djupa insikter. 
Därför är inte urvalsstorleken av lika stor betydelse som vid kvantitativa studier 
(Eriksson & Kovalainen 2015). Viktigt för studien var även att deltagarna aldrig hade 
använt tjänsten innan, av samma anledning att tidigare erfarenheter påverkar 
bearbetningen av information. Vidare var det även av vikt att deltagarna kunde bokas 
in för sitt deltagande inom tidsramen. Utefter dessa kriterier gjordes ett 
bekvämlighetsurval till individer under 29 år som som aldrig tidigare använt eller hört 
talas om tjänsten.  
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3.2 Intervjuer 
Sex intervjuer med potentiella användare har genomförts. Intervjuerna genomfördes 
för att undersöka deras bakgrund, teknikvana, tidigare erfarenheter av budgethantering, 
deras mål och behov av att skapa budget. Genom personlig kontakt med deltagarna 
tillfrågades tio personer om de kunde medverka i intervjuer inom den satta tidsramen i 
lokaler på universitetet, varav sex hade möjlighet. Samtliga intervjuer och 
användartester genomfördes i universitetets lokaler. Varje tillfälle tog mellan 30-60 
minuter att genomföra.  
 
Intervjuerna inleddes med att deltagaren fick bakgrunden och syftet med studien 
beskrivit för sig. Därefter läste deltagarna igenom det informerade samtycket (se bilaga 
A) och gavs utrymme att ställa frågor kring det. Även verbalt informerades deltagarna 
att deras uppgifter skulle behandlas konfidentiellt. En semistrukturerad intervjumetod 
användes för att deltagarna skulle kunna ge mer rikare beskrivningar och få utrymme 
att förklara vad de menade med sina svar (Cooper et al. 2014). Låsta och ledande frågor 
undveks bortsett ifrån i början av intervjuerna när bakgrundsfrågor ställdes som 
exempelvis “hur länge har du studerat” och “vad studerar du” (se bilaga B). Efter de 
inledande frågorna fortsatte intervjuerna i centrala ämnen kring deltagarnas 
beskrivningar av sina datorvanor, deras erfarenheter och kunskap om budgethantering 
samt deras mål och behov kring budgetering. Frågor kring dessa områden ställdes i 
syftet att få deltagarna att ge rika förklaringar om deras upplevelser och erfarenheter. 
Fokuspunkter som “varför”, “hur” och “beskriv” var grunden till följdfrågor som gav 
förståelse samt förtydligande kring vad deltagarna menade med vissa svar, då frågorna 
var öppna. I den andra delen av datainsamlingen fickdeltagarna använda 

Budgetkalkylen för första gånget i ett användartest (se figur 3).  
Figur 3. Illustration av delarna i datainsamlingen 
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3.3 Användartester  
Målet med att testa en tjänst med användare är att identifiera vilka områden som är 
svåra att använda och förstå, men även vilka delar som är fördelaktiga med en produkt 
(Cooper et al. 2014). Vanligtvis görs detta genom att mäta hur bra en användare kan 
slutföra specifika och vanliga uppgifter och vilka problem de bemöter under tiden de 
slutför dessa. Tester är ofta bra på att belysa problemområden som ramverket för 
interaktionen, ordningen på aktiviteter, prioriteten av olika element eller namn på 
knappar. För förstagångsanvändare är det relevant att ställa frågor som om vanliga 
element är lätta att hitta, om instruktionerna är tydliga och nödvändiga (Cooper et al. 
2014). För att finna områden i tjänsten som även ger hög kognitiv belastning kan en 
sekundär uppgift läggas till utöver den primära uppgiften. Vid stor ansträngning vid 
utövandet av den primära uppgiften kommer belastningen på arbetsminnet öka och den 
sekundära uppgiften kommer att påverkas. Detta bidrar med en ny nivå till 
användartestet jämfört med att endast observera deltagaren interagera med den digitala 
artefakten. En metod för att skapa en ej resurskrävande sekundär belastning är att 
deltagaren tappar med en fot eller hand under testet (Albers & Tracy 2006). 
Undersökningens användartester utfördes vid sex tillfällen. Fyra av dessa genomfördes 
på författarens dator och spelades in genom programmet Quicktime Player. Skärmen 
och ljudet spelades in under testet genom datorn. De resterande två testerna 
genomfördes på författarens mobil där skärmen spelades in under användning genom 
mobilapplikationen AZ Screen Recorder samtidigt som ljudet spelades in separat. 
Under mobiltesterna lades inte en sekundär uppgift till på grund av att 
inspelningstekniken inte fungerade.  
 
Testet inleddes med en presentation av den primära uppgiften för deltagarna, som var 
att använda Budgetkalkylen med målet att räkna ut sin budget. I detta skede fick 
deltagarna själva välja att använda sina egna siffror eller påhittade, då ens 
privatekonomi kan vara ett personligt ämne för vissa. Efter deltagarna gett sin försäkran 
att de uppfattat den primära uppgiften presenterades en sekundär uppgift samtidigt. 
Den sekundära uppgiften var att slå med foten i golvet i ungefär 1 “tapp” per sekund. 
Genom att undersöka den kognitiva belastningen hos en användare under användning 
kan problemområden i designen upptäckas. Dessa kan därefter förbättras för att minska 
belastningen med målet att användaren ska prestera så bra som möjligt. För att testa en 
tjänsts nivå av kognitiv belastning hos en användare kan en sekundär uppgift läggas till 
utöver den primära uppgiften under ett användartest. När den primära uppgiften 
belastar den kognitiva förmågan hos användaren tillräckligt så kommer det påverka 
den sekundära uppgiften. Att tappa med en hand eller en fot är en sekundär uppgift som 
belastar tillräckligt och är lätt att spela in i samband med att uppgifter utförs (Albers 
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2011). För att deltagarna inte skulle fokusera mer på att tappa jämt än den primära 
uppgiften förklarades det för dem att oregelbundenhet i “tappningen” är relevant och 
att de skulle fokusera mer på den primära uppgiften än den sekundära. Under testet fick 
deltagaren själv välja att prata, att inte prata eller tänka högt. I den tredje och avslutande 
delen av datainsamlingen gjordes en genomgång kring hur deltagarna hade upplevt 
tjänsten. De fick visa från början till slutet av deras användning vad de hade upplevt 
som enkelt, frustrerande, ansträngande och svårt att förstå. Denna genomgång var icke 
strukturerad och dialogen började ofta med en kommentar från deltagaren. Efter 
intervjun tackades deltagaren för sin medverkan.  
 
Sammanställningen av ljudmaterialet och videomaterialet till text gjordes inom en 
vecka efter datainsamlingen ägt rum. Intervjuerna kring bakgrund och tidigare 
erfarenheter transkriberades i ett dokument och användartestet tillsammans med 
genomgången transkriberades i ett eget dokument. Pseudonymer användes för att 
anonymisera deltagarna i resultat och analysen.  

3.4 Innehållsanalys 
Med datan som samlades in genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ 
innehållsanalys fokuserar på att förstå innehållet i datan med en betoning på deltagarnas 
subjektiva uppfattningar (Eriksson & Kovalainen 2015). Inledningsvis sammanställdes 
transkriberingarna från samtliga intervjuer i ett dokument med alla svar under de frågor 
som liknade varandra och transkriberingarna från användartestet samt genomgångarna 
sorterades under sidorna från tjänsten. Varje intervju markerades med en egen 
bakgrundsfärg för att kunna spåras till inspelningen om ett förtydligande skulle 
behövas eller för att ge en rikare beskrivning i rapporten. Därefter tematiserades dessa 
i ett nytt dokument baserat på innehållet i texten. Detta var en iterativ process som 
mynnade ut i flera olika huvudteman innehållande citat eller stycken från de olika 
intervjuerna. Viss data uteslöts från förbestämda kriterier (se bilaga C). Totalt skapades 
sex huvudteman; 1. Uppnå sina mål med budget bättre 2. Funktionalitet som underlättar 
för användarna 3. Designelement 4. Förståelse för strukturen 5. Förståelse för innehåll 
och 6. Tappning och ledtrådar till kognitiv belastning. Dessa var grundade i begrepp 
från användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning alternativt innehållet i datan. 
Då koderna och teman var både baserade på teori och data så var det varken en induktiv 
eller deduktiv analys. Oavsett om det är en mer induktiv eller deduktiv analys så 
betonar analysen att rollen som forskare är en subjektiv och självreflekterande tolk av 
datan (Eriksson & Kovalainen 2015).  
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3.5 Designförslag  
För att visualisera förslag på förbättringar har tre mockups med hög detaljrikedom 
skapats. Inledningsvis sammanfattades de mest generella problemen under de 
teoretiska begreppen användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning. Dessa 
problem hämtades direkt ur analysen med tillhörande teori, citat från deltagarna och 
färgkodning. I samma dokument skrevs varje berörd sida i tjänsten ner och under varje 
sida så gjordes en brainstorming på möjliga lösningar på problemen med hjälp av 
teorin. De skrivna lösningarna varvades med skissning för att visualisera lösningarna 
och arbetsflöden för att ytterligare skapa förståelse för situationen. Detta för att 
designers lär sig genom att prova något som verkar vara en bra idé och genom att 
undersöka vilka aspekter av idén som fungerar eller inte fungerar (Goodwin 2009). Att 
få idéer att manifestera i visuell eller fysisk form är väsentligt för att utveckla dessa då 
det är lättare att förstå vad du kan se och prova att använda. Processen var iterativ 
mellan att grunda lösningarna i teori och skissa fram lösningar. När skisserna på varje 
enskild sida började bli mer detaljerade så skapades sidor med hög detaljrikedom i 
programmet Adobe XD med den nuvarande tjänstens färger och typsnitt.  

3.6 Studiens trovärdighet 
Tillförlitligheten i studien anses vara god genom metodtriangulering med metodval 
som intervjuer och användartest med en sekundär uppgift. Vilket kan ha bidragit till en 
större mängd perspektiv i resultatet och ökat studiens trovärdighet. En studies 
trovärdighet värderas genom vilken grad av validitet, reliabilitet och objektivitet som 
uppnåtts (Björklund & Paulsson 2016). Urvalet anses också vara korrekt målgrupp att 
undersöka då deltagarna var av intresse för att minska den kognitiva belastningen och 
öka tillgängligheten. Ljud- och videoinspelningarna har gått igenom igen under 
analysen för att säkerställa att datan var korrekt. Genomgången av inspelningarna och 
rätt precisering av målgruppen kan ha ökat validiteten. Då studien är primärt kvalitativ 
anses reliabiliteten vara svårare att fastställa och det är osäkert om en upprepning av 
studien skulle resultera i samma resultat. Intervjuerna efter varje användartest var semi 
strukturerade och kan vara svåra att kopiera. Minskning av validiteten kan ha uppstått 
vid framtagning av skisserna, då dessa inte är framtagna och testade av verkliga 
användare. Genom motiveringar till de beslut som tagits i studien kan läsaren själv ta 
ställning till resultatet och därmed ha ökat objektiviteten (Björklund & Paulsson 2016).  

3.7 Etiska överväganden  
Det finns ett antal forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till när forskning bedrivs 
(Arvola 2014). När forskning som involverar människor bedrivs ska dessa informeras 
om forskningen och sin medverkan för att fritt få välja om de ska medverka eller inte 
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(Codex 2018). Forskningsetiska aspekterna ska kommuniceras med gott språk, vilket 
innebär på ett sätt och språk som de förstår med ett innehåll som rör allt som kan 
påverka deltagarens ställningstagande. Samtycket får när som helst tas tillbaka med 
omedelbar verkan. I det informerade samtycket ska deltagaren ta del av: den 
övergripande planen för forskningen, syftet med forskningen, de metoder som kommer 
att användas, de följder eller risker som kan medfölja, vem som är 
forskningshuvudman, att deltaganden i studien är frivilligt och att deltagaren har rätt 
att när som helst avbryta sin medverkan. I studien läste deltagarna det informerade 
samtycket (se bilaga A) innan datainsamlingen började. Det gavs även rum för 
förtydligande om detta skulle behövts och deltagaren frågade verbalt om sitt 
godkännande för inspelning av ljud och bild. Samtliga deltagare skrev fysiskt på ett 
papper om godkännande och att de kunde avbryta intervjun när som helst. I kapitlet 
resultat (se kapitel 4) har uppgifter som kan hjälpa till att identifiera informanterna 
medvetet tagits bort. I det informerade samtycket framgick det dock att konfidentiella 
citat skulle kunna förekomma i rapporten.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras först resultatet av studiens intervjuer och  användartesterna 
tillsammans med intervjun efter testet. Resultatet analyseras därefter kvalitativt och 
mot kognitiv belastning, användbarhet och användarnytta. Kapitlet avslutas med en 
presentation av de designförslag som tagits fram. I resultatet används pseudonymer 
för att anonymisera deltagare i studien.  
 
Sex intervjuer och användartest har genomförts i lokaler på universitetet. Deltagarna 
var 21-29 år gamla och hade inga tidigare erfarenheter av att använda 
Konsumentverkets budgetkalkyl. Samtliga studerar inom tekniskt område och har gjort 
det mellan två till sex år. Fyra användartester genomfördes på dator där de samtidigt 
utförde en sekundär uppgift. De två sista genomfördes på en mobiltelefon utan 
sekundär uppgift.  
 
Tabell 1. Lista över deltagarna i studien. Namnen är pseudonymer. 

Fiktiva 
namn 

Sysselsättning Ålder Sekundär 
uppgift 

Enhet 

Kalle Studerar inom 
teknikområde 

24 år x Dator 

Emma Studerar inom 
teknikområde 

21 år  Mobil 

Anders Studerar inom 
teknikområde 

27 år x Dator 

Erik Studerar inom 
teknikområde 

27 år  Mobil 

Patrik Studerar inom 
teknikområde 

29 år x Dator 

Sofia Studerar inom 
teknikområde 

25 år x Dator 
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4.1 Intervjuer 
Teknikvana 
Samtliga informanter använder sin dator under både arbetet och fritiden, med datorn 
som det främsta verktyget i studierna. Både Anders, Emma, Erik och Sofia använder 
datorn vardagligen i studierna och spenderar ofta några timmar på kvällen på nöjen 
som serier eller film. Kalle försöker undvika att spendera för mycket tid vid datorn 
utöver skolan men det händer ibland att han på fritiden lägger tid på kreativa program. 
Patrik anser att det “är lättare att beskriva när man inte gör det” om sin 
datoranvändning. Både Patrik och Erik använder datorn från de att går upp till att de 
går och lägger sig med undantag från träning eller andra sociala evenemang. Alla 
informanter uttryckte att datorn är det främsta verktyg i sitt vardagsliv. Här jämförde 
Emma och Anders datorn med sin personliga smartphone som var mer relevant för 
fritiden och att hålla kontakt med människor, men Emma föredrog datorn i alla andra 
uppgifter. Anders föredrog vanligtvis att använda mobilen med allt som inte kräver en 
dator då mobilen ansågs vara mer enkel att använda utan för mycket saker på skärmen. 
Kalle gör alla seriösa saker på sin dator, men betalar exempelvis räkningar på mobilen. 
Vidare uttryckte Kalle att han ibland måste gå igenom datorn, vilket även Anders 
gjorde. Erik anser att datorn är för det mesta till rekreationellt syfte, men alla sysslor 
som måste göras görs även via datorn.  
 
Den erfarenhet av datorer och teknik som finns hos informanterna är stor där många 
spenderar över nio timmar per vardag. Det kan förklaras med att datorn för samtliga är 
det främsta verktyget för uppgifter som måste genomföras, exempelvis studier och 
arbete, men där tre hellre sköter sina bankaffärer i mobilen. Ett mönster är att ungefär 
hälften av informanterna föredrar datorn till rekreationellt syfte, medan övriga föredrar 
mobilen.  
 
Erfarenheter, kunskapsnivå och uppfattad nytta av budget  
Fyra av informanterna arbetade några timmar per månad utöver studierna och samtliga 
informanter var ensamma i hushållet. Kalle har tidigare prövat att några gånger göra en 
budget, men är inte strikt utan håller koll på sina konton allt eftersom vilket var 
liknande Emmas situation. Anders för en budget för vissa perioder och särskilda 
sparmål som evenemang eller specifika saker. Sofia och Patrik har en mental budget 
och bild av vad som kommer in och ut i deras personliga ekonomi. De säger att de har 
väldigt bra koll trots att de inte skriver ner det; “mina vanor är såhär, det här är hyran 
och det här är för maten” - Sofia. Kalle, Patrik och Sofia ansåg att en budget kan göra 
en märkbar skillnad för ens privatekonomi då det ger en mer detaljerad syn av sina 
spenderar vanor och ekonomiska möjligheter. Kalle uppgav att han dock inte hade 
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provat på det. Anders såg även nyttan i en budget då dagens samhälle är mest kontokort 
och det inte är vanligt med fysiska kontanter, vilket han ansåg gör det svårare att hålla 
koll på sin ekonomi. Erik menar att en budget gör att han har koll på ens egna utgifter 
och därmed har koll på vad som kan sparas, spenderas och resultatet blir att kunna unna 
sig saker.  
 
Kalle, Emma, Erik och Sofias tankeprocess med att skapa en budget börjar gemensamt 
med att de först tänker på deras inkomst, vad de “får in” varje månad. Därefter skriver 
de ner alla fasta kostnader varje månad som hyra, mat, mobil, räkningar som tickar på 
autogiro, Netflix och liknande utgifter. Sedan använder de den summan som 
referenspunkt när de gissar på deras “småutgifter” som exempelvis fika, fest eller 
kläder. Här anser Kalle och Sofia att det är svårt att veta exakt vad ens utgifter blir, 
utan gissar på utgifter som mat och hur mycket som läggs på saker som kläder och 
andra saker. Erik, som gör en budget varje månad, berättar att han skriver ner sina 
utgifter i ett Excelark och därefter genom att följa upp varje månad får bra koll på sina 
faktiska utgifter. På detta sätt kan han se om det kan sparas mer för att nå sina mål 
snabbare. Kalle har samma tankesätt, men han skriver inte ner och följer upp genom 
att gissa vad sina månadskostnader är. Därmed resonerar Kalle att han kanske inte når 
målen lika effektivt. Emma brukar följa upp sin budget genom att använda sin banks 
mobila applikation som kategoriserar utgifterna automatiskt, vilket är en funktionalitet 
som var uppskattad. Anders och Patrik brukar utgå ifrån sina resmål och kostnaderna 
som inkluderas när de gör en budget och vad de kan tänkas spendera på det. Därefter 
skriver de in vad de har, hur mycket inkomst i framtiden och sina vanliga utgifter. De 
största hindren enligt Kalle, Anders, Emma och Erik är att faktiskt veta sina verkliga 
utgifter och se den hela bilden. Det är de små kostnaderna som försvinner mellan de 
stora och dessa tänker de inte alls på. Enligt Kalle försvinner lite nyttan i att göra en 
budget när de exakta siffrorna inte tas med. Emma och Erik tycker att de små utgifterna 
är de som är svårast att ta reda på och därför de som går att påverka mest för 
tillsammans utgör de en större helhet. För Anders och Sofia skulle de helst vilja kunna 
använda mobilen som sin primära enhet så när de är på språng kan de få en överblick 
av vad de kan spendera och kunna registrera direkt sina små utgifter. Tillgänglighet var 
ett begrepp som de tyckte var centralt för att uppnå en smidigare budgetering.  
 
Informanterna har alla en gemensam startpunkt i sin mentala bild i hur de skapar en 
budget, oavsett om de hade gjort en tidigare eller inte. Deras mentala process börjar 
med att fylla i sina inkomster för att sedan fylla i de fasta kostnaderna som bostad och 
mobil. Därefter avslutar de med de små “onödiga” utgifterna. Vissa ville uppnå sparmål 
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med en budget och andra ville följa upp varje månad för att ta reda på deras verkliga 
utgifter.  

4.2 Användartest  
Förståelse för tjänstens struktur och dess innehåll 
Efter att ha landat på startsidan av tjänsten tryckte samtliga deltagare, oavsett enhet, 
efter några sekunder på den översta av totalt fyra horisontella kategorier med rubriken 
hushållets inkomster på dator och hushållet på mobil (se figur 4). En kommentar av 
Kalle var “Det kändes som att det skulle gå mycket fortare än vad de gjorde. Man vet 
inte riktigt vad man har att förvänta sig när man öppnar de här”. Erik ansåg att “enkelt 
var att man kunde följa den i steg” vilket syftar på tjänsten som helhet.  

 
Figur 4. Startsida för den nuvarande tjänsten.  
 
Alla deltagare gick naturligt och snabbt vidare till kategorin bostad efter hushållets 
inkomster. I kategorin fick de välja sin boendeform. Efter att ha valt boendeform visas 
sidan där de fyller i hyra och liknande uppgifter som alla deltagare klarade av snabbt. 
Oavsett vilken enhet så gjorde deltagarna i kategorin bostad inga fel och var effektiva 
jämfört med de andra kategorierna. Efter att ha fyllt i bostad så hoppade de allra flesta 
över fliken fordon där alla förutom Emma tryckte på en av de två alternativen efter mer 
än tio sekunder.  
 
Sekundär uppgift och ledtrådar till kognitiv belastning  
Kalle, Anders, Patrik och Sofia, som alla använde en dator vid testet, gav ledtrådar till 
en hög mängd mental aktivitet vid första blicken av sidan lägg till inkomst (se figur 5). 
Samtliga hade en reaktion i den sekundära uppgiften som att sakta ner eller stanna upp 
helt i ungefär två sekunder. “Det var så mycket grejer, hur ska jag kunna det? Jag 
tänkte att det var grejer som jag skulle fylla i själv” - Patrik. För deltagarna som 
använde mobilen under testet tog denna del 40 sekunder för Emma och en och en halv 
minut för Erik som fyllde i tre mer fält än resten av deltagarna. De gav inga ledtrådar 
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till hög kognitiv belastning under användningen jämfört med de som använde dator. 
För dessa tog det minst en minut och som högst lite mer än tre minuter att slutföra 
denna del, där alla fyllde i de två inmatningsfälten skatt och studiestöd. Kalle, Anders 
och Patrik fyllde även i inmatningsfältet lön. Här kom förslag fram på hur detta skulle 
kunna förbättras. Att dela upp innehållet så det blir mer lugna steg tillsammans med 

förklaringar genom att frågetecknen som erbjuder instruktioner är framme hela tiden.  
Figur 5. Sidan för att lägga till inkomst i den nuvarande tjänsten. 
 
Efter att ha fyllt i sina inkomster och bostadskostnader så öppnade samtliga deltagare 
rubriken övriga kostnader som då visar alternativen rörliga och fasta kostnader. Övriga 
kostnader skannade de och tänkte i minst tio sekunder. Kalle och Patrik visade en 
reaktion i den sekundära uppgiften genom att stanna upp en kort stund och sa en 
kommentar som “vad ska man välja här” samt hovrande med musen fram och tillbaka. 
Övriga visade inte några reaktioner i den sekundära uppgiften, men tänkte en längre 
stund för att sedan välja att trycka på knappen fasta kostnader. Emma skannade 
alternativen i övriga kostnader men gick vidare med att vilja avsluta. “Vi har hushållet 
och bostaden kostar en viss summa. Men jag har inget annat, det känns mer som att 
det är ägodelar som tas upp” - Emma. Patrik valde först fasta kostnader och därefter 
fram och tillbaka ur den sidan. “Som jag fattade det skulle man inte fylla i mat och sånt 
där då? Så uppfattade jag det” - Patrik.  
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Funktionalitet 
Samtliga deltagare i testet förutom Sofia blev förvånade att det inte fanns mer 
funktionalitet kring deras resultat på resultatsidan (se figur 6). Kalle och Emma tyckte 
att en funktion som de kan sätta upp sparmål med hjälp av var viktigt för att kunna 
uppnå förbättringar i sin ekonomi. Patrik var inne på samma spår och vill kunna minska 
vissa utgifter på resultatsidan och då se hur sparandet går upp. “Så man ser att 
sparander går att öka” - Patrik. Anders ansåg att det var frustrerande att inte kunna 
ändra de siffror som finns och behöva gå tillbaka till tjänstens kategorier. Ett exempel 
han tog upp var att han fyllde i försäkringsuppgifter i tron om att det var 
månadskostnader istället för årskostnader som han nu var tvungen att gå tillbaka och 
ändra. Erik ville se funktionalitet som visar vad som är onödiga kostnader i sin 
ekonomi. Att en viss summa är högre en det vanliga medelsnittet hos individer i samma 
livssituation. Kategorin övriga kostnader var ett bra exempel enligt Erik att kunna 
använda denna funktion i, där mycket oftast är små onödiga kostnader. I samma 
kategori ansåg Kalle att man skulle kunna ta resultatet och gå vidare med det med 
exempelvis ett samarbete med sidor som erbjuder rabatter, exempelvis Mecenat, för att 
lyckas minska sina kostnader ännu mer.  
 
I förståelsen kring resultatet tyckte Emma och Anders att cirkeldiagrammet var 
pedagogiskt (se figur 6). Dock fanns det enligt dem brister i att den inte innehöll mer 
kategorier som livsmedel och sparande. De hade även velat kunna interagera mer med 
cirkeldiagrammet eftersom den inte var lika “statisk” som resultatsidan. Vid ifyllnaden 
av sina värden vid de olika inmatningsfälten så använde samtliga deltagare frågetecknet 
för att få ytterligare förklaring kring vad som varje enskild rubrik skulle innehålla. Både 
Emma och Anders sa efter testet att dessa var en bra funktion för att förstå mer och 
underlätta kring vilken information som skulle vara med. 
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Figur 6. Resultatsidan i den nuvarande tjänsten. Siffrorna är fingerade. 
 
Användbarhet och designelement 
I kategorin bostad så skrev Kalle, Anders, Patrik och Sofia in fel format i fältet för sin 
hemförsäkring, där de skrev månadskostnad istället för årskostnad. Kalle ansåg här att 
han själv borde få välja år/kvartal eller månad. Vid sidan lägg till inkomst (se figur 5) 
fick alla deltagare antingen ett felmeddelande, eller fyllde de i sina värden fel, eller inte 
exakta nummer. Emma och Erik, som båda använde mobil vid testet, fyllde i 
checkboxen är ett barn, vilket gjorde att de inte fick fram alla inmatningsfält. Erik gick 
tillbaka och korrigerade detta, men Emma upptäckte inte sitt misstag. Kalle fick ett 
felmeddelande om att han fyllt i fel format efter att ha ändrat ett par gånger. Han listade 
ut det genom att läsa ytterligare förklaring under ett frågetecken. Sofia och Patrik fick 
inte fram rätt skattesats, där Sofia valde rätt kommun för att få fram skattesats men 
tryckte aldrig på knappen hämta skatt. Patrik fick felmeddelandet att skattesatsen ej var 
ifylld och chansade på en skattesats utan att använda funktionen till höger.  

4.3 Sammanfattning och analys  
I detta avsnitt presenteras en analys där resultaten från intervjuerna och 
användartesterna sammanfattas och kopplas till teorin. Därefter presenteras 
designförslag av möjliga lösningar.  
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Användarnytta 
Deltagarna ansåg att fördelarna med en hushållsbudget är en märkbar skillnad för sin 
privatekonomi genom att erbjuda en mer detaljerad syn av sina utgifter, ett sätt att hålla 
koll i ett kontantlöst samhälle och genom denna insyn kunna unna sig mer saker. 
Sammanfattningsvis ville samtliga av deltagarna uppnå en detaljerad syn över deras 
ekonomi med en budget, vilket Cooper et al. (2014) beskriver som ett slutmål. Slutmål 
är varför en användare väljer att utföra vissa aktiviteter för att få ett bestämt utfall. 
Varför de ville uppnå en mer detaljerad syn hade olika anledningar. Tre rapporterade 
att de använde denna insyn i sin ekonomi mer proaktivt, att de utgick ifrån ett mål som 
de ville spara ihop pengar till, vilket vanligtvis var en aktivitet som att resa. Därefter 
kunde de anpassa aktivitetens kostnad och sina utgifter till att uppnå detta mål. Mål att 
uppnå genom sitt sparande är också ett slutmål, som exempelvis att hälsa på släktingar 
i ett annat land med hjälp av att få mer insyn och kontroll över sin ekonomi. De övriga 
tre deltagarna kunde se nyttan med att använda Budgetkalkylen mer reaktivt. Om de 
ser att de kan dra ner sina kostnader i för att inte spendera i onödan så justerar de sina 
vanor efter detta. Detta stämmer överens med att de saknade funktionalitet i tjänsten 
att kunna ändra i sina siffror och se vad olika förändringar gör med sin ekonomi men 
även att kunna sätta upp sparmål. En avgörande del för deltagarna var även att lyckas 
få med sina verkliga utgifter och hela bilden, annars skulle nyttan i att göra en budget 
försvinna. Det var även i dessa okända siffror som mycket av besparingar kunde göras. 
För att avgöra om dessa siffror verkligen stämmer ville de kunna följa upp för att se 
skillnaden som skapats och hur snabbt sparmålet nås.  
 
Användbarhet 
Alla deltagare gjorde ett antal misstag under tiden de interagerade med tjänsten. Ett av 
de vanligaste misstagen var att fylla i fel typ av format, där de trodde år var månad. Ett 
annat vanligt misstag var att inte skriva ut alla sina utgifter i inmatningsfält som de såg 
i efterhand under genomgången efter testet. De missade alltså att fylla i relevant 
information som gör att målet inte kunde nås så fullständigt som möjligt. Dessa misstag 
påverkar vad Frøkjær, Hertzum och Hornbæk (2000) och International Standardization 
Organisanisation (2018) beskriver som systemets ändamålsenlighet, vilket är mängden 
misstag som gjordes under tiden och fullständigheten i användarens lösning. Något 
som ytterligare påverkar systemets ändamålsenlighet var hur deltagarna uppfattade 
kategorin övrigt, där samtliga tog en längre tid för att tänka igenom alternativen. “Vad 
ska jag fylla i här” - Patrik. Två gjorde misstaget att inte fylla i en av kategorierna och 
en fyllde inte i något i övrigt. Kontextuellt slutförde deltagarna uppgiften på kort tid, 
från ingångssidan till resultatsidan, där den rekommenderade tiden låg på 25-30 
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minuter. Tidsåtgången går att relatera till systemets effektivitet som enligt Frøkjær, 
Hertzum och Hornbæk (2000) är tiden som det tar att slutföra uppgiften och 
inlärningstiden. Inlärningstiden vid det första steget var inget uppenbart problem för 
deltagarna i användartestet, där samtliga snabbt förstod vart ingången till tjänsten var 
och det första steget. Även det avslutande steget uppfattades som enkelt att förstå och 
vad målet med tjänsten var. Förståelsen kring övriga kostnader och lägg till inkomst 
var det som blev missförstått. Vid intervjuerna efter testet saknade samtliga deltagare 
funktionalitet i samband med deras resultat. Vilket visar på att de inte hade uppnått sina 
mål helt och saknade därför en positiv attityd från användningen. Avsaknaden av 
positiv attityd korrelerar med Frøkjær, Hertzum och Hornbæk (2000) beskrivning att 
tillfredsställelse är bekvämlighet och positiva attityd med användningen av tjänsten. 
En deltagare hade problem med att förstå ett felmeddelande vid fel format i ett 
inmatningsfält. Hanteringen av felmeddelandet går emot Nielsen´s (1994) nionde 
princip som innebär att användare ska kunna återhämta sig från misstag. 
Felmeddelandet bör indikera problemen och konstruktivt föreslå en lösning.  
 
Kognitiv belastning  
Vid sidorna Lägg till inkomst (se figur 5) och Övriga kostnader (se figur 4) visade 
deltagarna under samtliga användartest indikationer på att ha hög mental belastning 
under deras interaktion med tjänsten. Vid en av dessa sidor hade deltagarna som 
samtidigt genomförde den sekundära uppgiften en förändring i takt och styrka eller 
stannade av helt. Förändringen tyder på att den mentala ansträngningen var hög och 
prestandan under användningen av tjänsten kan ha minskat enligt Albers och Tracy 
(2006). Att prestandan (se kapitel 2.4) kan ha minskat visades även i tiden det tog för 
deltagarna att slutföra denna passage, där de flesta inte fyllde i mer än ett par 
inmatningsfält på mer än två minuter. Tidsåtgången kan ha orsakats av att det var en 
stor mängd interaktiva element som överskred tröskeln för hur många som kan 
processas samtidigt, som enligt Miller (1956) är 7+- 2. I deras bakgrundsinformation 
så rapporterade informanterna att de har ett visst sätt att tänka kring hur de gör en 
budget och därför har skapat vad Sweller, Paas och van Merrienboer (1998) och Arvola 
(2014) kallar mentala scheman i vårt långtidsminne. De interaktiva elementen i tjänsten 
kan möjligtvis inte ha passat deltagarnas mentala scheman. De blev då tvungna att 
skapa ett nytt schema över hur de interaktiva elementen förhöll sig till varandra. Till 
detta används relevant belastning (Sweller, Paas & van Merrienboer 1998). När 
deltagarna skulle fylla i rätt uppgifter gjorde de ofta fel vid inkomst sidan, vilket kan 
betyda att den inre belastningen av de interaktiva elementen är hög att dessa tar upp 
mycket resurser (Cooper 1998). Vid den andra passagen vid kategorin övriga kostnader 
framstod det också flera indikationer på hög mental aktivitet; det tog minst tio sekunder 
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och som mest 25 sekunder för deltagarna att göra nästa handling. Betänketiden går att 
relatera till Arvola´s (2014) och Sweller, Paas och van Merrienboer (1998) förklaring 
till att elementen bör ordnas på ett meningsfullt sätt efter användarens långtidsminne. 
Deltagarna uttryckte även att frågetecknen i tjänsten underlättade för deras förståelse 
av vad inmatningsfälten bestod av, som alla även använde sig av under testet. 
Underlättandet stämmer överens med vad Arvola (2014) menar i att hjälpsystem som 
erbjuder förtydling kan med fördel användas i symbios med instruktioner för att 
underlätta en tjänst.  
 
En indikation på användbarhet i verktyget, baserat på deltagarnas resultat av testet, kan 
vara om huruvida användaren skapar ett genomförbart sätt att lösa uppgiften.  Den 
specifika aspekten stämmer överens med Frøkjær, Hertzum och Hornbæk (2000) 
princip att låta kontexten ligga till grund vad som bestämmer indexet för vad som är 
användbart i ett system. Med tanke på deltagarnas upplevda behov att få med alla små 
summor som de anser är svårt är även ändamålsenligheten relevant i denna typ av 
tjänst, där även ISO (2018) nämner att kontexten får avgöra vad som är mest prioriterat. 
 
Analysen som genomförts visar att det kan ha legat flera orsaker till grund till varför 
systemet belastade användarnas arbetsminne. Mängden interaktiva element när de 
skulle lägga till sin inkomst eller ordningen som inte passade deras mentala scheman 
på ett betydelsefullt sätt vid sidan övriga kostnader kan vara troliga orsaker. En 
indikation på användbarhet i detta verktyg är om huruvida användaren skapar ett 
genomförbart sätt att lösa uppgiften med hög ändamålsenlighet. Nyttan är att kunna 
vara både proaktiv genom att skapa sparmål och reaktiv där de inte spenderar sina 
pengar i onödan.  

4.4 Designförslag 
Utifrån intervjuer, användartest och analys har designförslag tagits fram. Förslagen 
visualiserar potentiella lösningar på de mest framträdande bristerna i interaktionen 
utefter användarnytta, användbarhet och kognitiv belastning. Förslag har tagits fram på 
ingångssidan (se figur 7) innan användaren börjar använda kalkylen, startsidan (se figur 
8), steg för steg guiden när användaren lägger till hushållets inkomster (se bilaga C) 
samt resultatsidan (se figur 9).  
 
Ingångssida  
Designförslaget som tagits fram på ingångssidan av tjänsten (se figur 7) innehåller 
högst upp på en steg för steg guide med med rubriken “Såhär gör du”. Användaren kan 
genom guiden förstå de övergripande stegen och hur de olika interaktiva elementen i 
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tjänsten förhåller sig till varandra. Steg för steg guiden kan minska belastningen på 
arbetsminnet och hjälpa användaren att skapa ett långtidsminne över de övergripande 
stegen. Användarna förbereds då på vilka övergripande uppgifter som tjänsten 
innehåller utan att gå in på underliggande detaljer. Efter steg för steg guiden finns två 
huvudalternativ; att skapa en ny budget  eller att logga in. Till skillnad från att skapa 
en ny budget som finns i den nuvarande designen är alternativet att logga in ett förslag 
på en ny funktion. Deltagarna i studien ansåg att tillgänglighet och uppföljning ökade 
användarnyttan av en tjänst som hanterade budgetering. Deltagarna kan ha en personlig 
budget sparad på ett eget konto som finns tillgänglig över webben. Där kan de 
uppdatera sina utgifter för att skapa en realistisk bild av sin ekonomi och följa framsteg 
i sparmål. 

 
Figur 7. Designförslag på ingångssidan.  
 
Startsida 
I designförslaget på startsidan (se figur 8) har tre huvudkategorier skapats ur  
deltagarnas förklaring i hur de brukar göra en budget eller deras beskrivning av hur de 
skulle göra en budget. Rubrikerna är inkomster, utgifter och sparmål och kommer i den 
följd som reflekterar deltagarnas beskrivna process. Under varje huvudkategori finns 
en eller flera underkategorier med en ikon och rubrik som symboliserar vad för material 
användarna förväntas att fylla i. Den onödiga belastningen på arbetsminnet kan komma 
att minska om de interaktiva element som presenteras ligger i en följd som dessa 
huvudkategorier ordnats i. Knapparna som leder användaren vidare för att fylla i siffror 
till varje underkategori har även gett mer tydliga rubriker som kan leda till ökad 
handlingsinvit. För att öka nyttan med tjänsten har en ny kategori lagts till kallad 
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sparmål. Med denna funktion kan användarna lägga till nya sparmål, fylla i summan 
sparmålet är på samt hur mycket de är villiga att spara till målet varje månad.   

 
Figur 8. Designförslag på startsidan.  
 
Lägg till inkomst  
För att minska den mentala belastningen när användare fyller i inkomster har denna 
uppgift delats upp till fem mindre steg (se bilaga C) jämfört med en stor sida som finns 
idag. Uppdelningen gjordes för att ett mindre antal interaktiva element ska visas per 
sida och arbetsminnet inte blir överbelastat i onödan. Uppdelningen kan leda till att 
användaren kan skriva mer noggranna svar snabbare. I användartesterna missades 
funktionen att hämta skatt per kommun automatiskt som är och designförslaget placerat 
på ett eget steg. Efter att användaren har fyllt i sin skatt kommer sidan där användarna 
fyller i sina primära inkomster, därefter olika typer av bidrag och sist kapitalinkomster. 
Med tydliga rubriker kan de användare som inte behöver fylla i något hoppa över de 
sidor som ej är relevanta.  
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Resultatsida  
På resultatsidan har sättet som siffrorna presenteras placerats mer konsekvent i 
kategorierna från startsidan och hur summorna presenteras. Konsekvens utformning av 
siffror och rubriker kan leda till högre grad av användbarhet. Resultatet sparas på 
användarens egna konto, så användaren kan gå in och redigera siffror om användaren 
skulle få en löneförhöjning eller om de vill lägga till ett nytt sparmål.   

 
Figur 9. Förslag på resultatsida.   
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat diskuteras gentemot tidigare forskning, teori, 
forskarens egna tankar och sambanden mellan dessa. Därefter kommer metodvalet att 
kritiskt granskas.  

5.1 Resultatdiskussion  
Cooper (1998) har tidigare beskrivit att den kognitiva belastningen påverkar prestandan 
under genomförandet av uppgifter. Han menade på att när det finns resurser i 
arbetsminnet för att fokusera på detaljer i informationen så ökar effektiviteten och 
ändamålsenligheten. I denna studie visades ett liknande resultat när deltagarna 
upplevde hög mental ansträngning. I samband med denna belastning upplevde 
deltagarna svårigheter att skriva exakta siffror, vilket visades på sidorna lägg till 
inkomst och övriga kostnader (Se avsnitt 4.2). Belastningen under användartesterna 
påverkade därmed ändamålsenligheten och effektiviteten hos systemet. Om ett system 
inte stödjer användaren att få resultat med så hög kvalitét som möjligt och göra så få 
fel som möjligt påverkar detta ett systems användbarhet (Frøkjær, Hertzum & Hornbæk 
2000). Deltagarna i denna studie ansåg i intervjuerna att noggrannhet och korrekta 
siffror var av vikt för att lyckas med sitt slutmål; att förbättra sin ekonomi genom att 
identifiera och minimera onödiga utgifter. När belastningen påverkade användbarheten 
negativt så kan graden av användarnytta minskat. Genom att dela upp uppgifterna i 
mindre bitar, kallat chunking, kan belastningen motverkas (Arvola 2014; Cooper 
1998). Uppdelningen visualiserades i designförslaget lägg till inkomst (se bilaga C). 
Sweller, Paas och van Merrienboer´s (1998) cognitive load theory beskriver hur alla 
uppgifter har en inneboende belastning som ej går att påverka. Detta går att relatera till 
komplexiteten i en uppgift. Siffror om hushållsekonomi kan vara komplexa, speciellt 
om de överskrider 7+-2 (Miller 1956). I denna tjänst som hanterar ett stort antal siffror 
där de måste bli rätt inmatade för att uppnå god användarnytta är kognitiv belastning 
relevant att undersöka för att identifiera och lösa.  
 
Sweller (1998) förklarar vikten av att ta hänsyn till målgruppens kunskap och expertis 
inom ett område när instruktionell design utvecklas. Hänsynen krävs för att våra 
långtidsminnen innehåller de scheman i hur de interaktiva element som vi ska 
interagera med förhåller sig till varandra. Nielsen (1994) styrker denna förklaring att 
långtidsminnen innehåller skapade scheman i den andra i hans framtagna 
användbarhetsprinciper. Genom att beakta kunskapsnivån går det att minimera onödig 
yttre kognitiv belastning, som går att påverka genom god design. Informanterna 
förklarade i intervjuerna innan och efter användartesterna hur de resonerar om de skulle 
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skapa en budget. Deras förklaringar av deras mentala bild exemplifieras i 
designförslaget Startsida (se figur 8) genom att dela upp kategorierna i inkomster, 
utgifter och sparmål. Att ta hänsyn till användarnas kunskapsnivåer är relevant. Detta 
visar även Albers (2011) studie när de utvärderade ett digitalt system genom att mäta 
den kognitiva belastningen under användning. De deltagare i studien som hade liten 
teknikvana hittade dubbelt så många brister på grund av den kognitiva belastningen på 
deras arbetsminnen jämfört med deltagarna med stor datorvana. Informanterna i denna 
studie använde sin dator utöver de uppgifter som krävs av arbetet i rekreationellt syfte 
ett antal timmar per dag. Deras teknikvana går att jämföra med Albers (2011) studie 
vilket indikerar att om deltagarna inte hade varit teknikvana hade möjligtvis dubbelt så 
många brister funnits. Därför kan resultatet ha blivit mindre omfattande jämfört med 
om mindre teknikvana informanter hade deltagit. Det finns därför en chans att flera 
brister inte är funna. Deltagarnas erfarenhet och teknikvana är något som framtida 
forskare bör ta hänsyn till, när de ämnar att finna brister i interaktionen genom kognitiv 
belastning av en sekundär uppgift.  
 
Några deltagare i denna studie ansåg att begrepp som övriga utgifter, rörliga och fasta   
utgifter i Budgetkalkylen vara förvirrande. I denna studie har det inte tagits fram några 
nya begrepp eftersom det har legat utanför studiens fokus och syfte. Att ha med 
användarnära begrepp är en av Nielsen (1994) principer för användbarhet. Några få 
förslag på bättre begrepp kom fram under datainsamlingen av enskilda deltagare men 
var inte likartade varandra. För att lösa bristerna för begreppen skulle en workshop med 
brainstorming och kortsortering kunna bidra med bättre språk i tjänsten som är lättare 
att förstå. Dessa begrepp skulle även kunna tematiseras av deltagarna för att finna nya 
kategorier som är mer passande deras mentala scheman. Efter tematiseringen hade 
begreppen kunnat användas på startsidan, i övriga kostnader och resultatsidan för att 
öka användbarheten.  
 
Designförslagen som togs fram var endast illustrationer över desktop versionen. Fyra 
av sex deltagare ansåg att de skulle använda mobilversionen framför dator versionen 
med tanke på mobilens tillgänglighet och enkla format. Resultatet från undersökningen 
visade att mobilversionen var effektivare och deltagarna gjorde mindre fel jämfört med 
desktop versionen. Resultatet kan innebära att mobilversionen har en högre grad av 
användbarhet. Bristerna i mobilversionen skulle behövas undersökas mer än vad som 
gjorts i denna studie för att bekräfta resultaten och för att finna mer brister.  
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Då denna studie är kvalitativ med få informanter som gör att en generalisering inte bör 
göras. Resultatet visar kritiska punkter som behöver förbättras i gränssnittet samt 
designförslag som kan fortsätta att utvecklas och testas i framtiden.  

5.2 Metoddiskussion 
Genom användning av de metoder som valts har förståelse skapats för deltagarnas mål, 
erfarenheter och bristerna i interaktionen i Budgetkalkylen. Arvola (2014) och 
Björklund och Paulsson (2016) skriver att metodtriangulering styrker en studies 
trovärdighet då flera olika perspektiv samlas in och slutsatserna kan därmed ytterligare 
stärkas. I denna studie användes intervjuer och användartest med en sekundär uppgift 
för att besvara forskningsfrågan vilket kan styrka validiteten och reliabiliteten. Genom 
denna triangulering kunde en djupare förståelse för resultaten skapas genom att fler 
perspektiv analyserades. Björklund och Paulsson (2016) skriver om utvärderar 
triangulering och Arvola (2014) skriver om forskartriangulering som viktiga begrepp 
vilka innebär att mer än en forskare analyserar datan för att bidra med fler perspektiv 
till analysen. Vid en kvalitativ ansats där forskaren blir mätinstrumentet är 
forskartriangulering ett sätt att skapa högre tillförlitlighet av tolkningen av 
informanternas upplevelser. I denna studie analyserades datan endast av en person 
vilket kan ha påverkat objektiviteten och tillförlitligheten negativt. Med fler perspektiv 
där forskarna själva analyserat empirin först för att därefter jämföra sina resultat hade 
kunnat höja studiens tillförlitlighet. I resultatkapitlet (se kapitel 4.1) presenterades en 
eller fler citat som visar samhörigheten mellan den insamlade empirin och analysen 
som kan ha stärkt tillförlitligheten. I intervjuerna ställdes ibland tvetydiga följdfrågor 
där deltagarna ville få frågan upprepade för att kunna svara. Detta kan ha påverkat 
validiteten i studien negativt då otydliga frågor inte skapar hög precision i svaret 
(Björklund & Paulsson 2016).  
 
I denna studie består informanterna av studenter i åldrarna 21-29 år trots att tjänsten är 
ämnat för en så stor del av medborgarna som möjligt. Tillgänglighet innebär att  
information och tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett till exempel 
funktionsnedsättning. Därför skulle det varit intressant att undersöka individer med 
funktionsnedsättningar för att finna brister i deras upplevelse av användarnytta, 
användbarheten och belastningen av tjänsten. Forskning med individer med 
funktionsnedsättningar kan även påverka användbarheten positivt och därmed den 
upplevda användarnyttan (Molly Follette Story M.S. 1998). Dessa kan även ha en 
ekonomi som ställer mer krav under budgetering och därför gett värdefulla insikter 
specifikt för hushållsbudget. Att nå de mer kritiska användarna är alltid av vikt i en 
kvalitativ studie (Johansson 2011; Arvola 2014) och om studenter med en smal 
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ekonomi är mer kritiska än individer med en mer komplicerad ekonomi går att 
diskutera. Den kognitiva belastningen hos deltagarna har undersökts genom att de 
använde Budgetkalkylen för första gången som en primär uppgift och belastade 
arbetsminnet ytterligare genom en sekundär uppgift. Under användningen så 
påverkades den sekundära uppgiften i samband med hög belastning och därmed gavs 
indikation på hög kognitiv belastning. Efter testet kunde upplevelsen av denna 
indikation kvalitativt förklaras av deltagaren. Under användartestet fanns det en risk att 
de fokuserade mer på den sekundära uppgiften än den primära vilket kan ha påverkat 
deras upplevelse av tjänsten och indikationerna på brister i den nuvarande designen. 
Därmed kan de lösningsförslag som tagits fram inte tar upp alla kritiska brister. I 
tidigare forskning presenterades denna metod som icke resurskrävande men det finns 
mer tillförlitliga kvantitativa metoder för att mäta den mentala ansträngningen (Albers 
2011). Även kvalitativa frågor om hur deltagarna hade upplevt sin mentala 
ansträngning som Sweller, Paas och van Merrienboer (1998) beskriver är ytterligare ett 
angreppssätt att finna brister hade kunnat användas efter användartestet och därmed 
stärkt studiens tillförlitlighet.  
 
För att ytterligare säkerställa att designförslagen verkligen var en förbättring av 
bristerna finns behovet att utföra nya användartester med samma planering som under 
datainsamlingen. Om designförslagen hade testats skulle troligtvis mer brister i 
interaktionen identifierats, något som Arvola (2014) beskriver som summativa tester. 
Efter testet kan exempelvis en SUS enkät tillämpas som en kvantitativ metod för att 
mäta deltagarnas upplevelse av systemet. Tester av mobilversionen av den nuvarande 
tjänsten är också något som behövs testas med ett sekundärtest för att kunna jämföra 
desktop och mobil versionen mer likvärdigt.  
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6 Slutsats 
 
I denna studie undersöks användares mål och behov med interaktionen med 
Konsumentverkets tjänst Budgetkalkylen i syftet att bidra med förbättringsförslag för 
ökad användarnytta och användbarhet samt minimal kognitiv belastning. 
 

Hur kan en samhällstjänst för hushållsbudget utformas för god användarnytta och 
användbarhet samt minimal kognitiv belastning? 

 
För att undersöka forskningsfrågan har sex intervjuer med studenter genomförts för att 
kartlägga deras mål och erfarenheter. Sedan utfördes användartester med en primär 
uppgift och vid fyra tillfällen även en sekundär uppgift för att finna brister i 
interaktionen mellan användare och Budgetkalkylen. Studien har påvisat de mål som 
användare söker att uppnå med en hushållsbudget, deras tidigare erfarenheter och 
teknikvana, brister i interaktionen samt designens utformning som belastar den 
kognitiva förmågan mer än nödvändigt. Av denna förståelse kunde  förbättringsförslag 
tas fram med analysen och teorin som grund.  
 
För att uppnå god användarnytta hos en samhällstjänst för hushållsbudget måste 
tjänsten uppfylla användarnas behov av att få en helhetssyn över sin ekonomi som kan 
underlätta att minska onödiga utgifter. En helhetssyn kan uppnås genom att ha 
möjligheten att spara en skapad budget på ett personligt konto på tjänstens hemsida. 
Att följa upp sin ekonomi regelbundet och med större noggrannhet blir då enklare. 
Tjänsten bör även erbjuda användare att kunna sätta upp sparmål proaktivt för god 
användarnytta. God användbarhet kan uppnås genom att göra begrepp, rubriker och 
titlar mer lättförstådda genom att använda ord som användarna föreslår. 
Felmeddelanden vid inmatningsfälten måste även erbjuda lösningar på de misstag som 
görs. För att tjänsten ska ha minimal onödig belastning på arbetsminnet måste den 
instruktionella designen passa användarens mentala bild av hur de skapar en budget. 
Tjänstens olika steg bör sedan delas upp i mindre men fler steg för att minska den 
onödiga belastningen. Frigörandet av resurser i arbetsminnet kan då leda till ökad 
effektivitet och ändamålsenlighet. Instruktioner över de övergripande stegen innan 
användaren börjar använda tjänsten kan leda till ett skapat mentalt schema. 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning med personer som har någon typ av funktionshinder vore intressant 
som komplement då det är mer kritiskt att deras behov blir bemötta i en samhällstjänst. 
Även personer som har mer komplex ekonomi skulle vara intressanta att undersöka. 
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Vidare mappning av begreppen kring hushållsekonomi som inte kunde göras i denna 
studie skulle vara intressant att fortsätta med. Användartester på de designförslag som 
presenterats skulle validera dess nytta. Att undersöka budget- och skuldrådgivare som 
använder Budgetkalkylen i sitt yrke skulle också vara av intresse men inte med målet 
att mäta den kognitiva belastningen för att hitta brister då dessa har stor erfarenhet av 
användning av tjänsten.   
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Bilagor 
Bilaga A - Informerat samtycke 

 
Informerat samtycke 

Mitt namn är Marcus Ahlstrand och jag studerar det tredje samt sista året på programmet 
interaktionsdesign på Linnéuniversitet. Jag skriver mitt examensarbete med syftet att 
förbättra Konsumentverkets budgetkalkyl och dess användarupplevelse. Intervjun 
kommer gå till så att jag först ställer frågor om din bakgrund, datorvana och erfarenhet 
av budgetering. Sedan kommer jag låta dig använda verktyget för att räkna ut din budget 
och sen avsluta med lite frågor kring din användninga av det och vad som kan förbättras.  

Detta formulär för skriftligt samtycke är för individer som deltar i intervjuer och 
observationer som innefattar deras bakgrund, hantering av budgetering, användning av 
datorer samt Konsumentverkets budgetkalkyl. Formuläret är till för att informera dig om 
hur jag kommer att hantera de uppgifter och data som samlas in under intervjuerna och 
observationerna. Det används även för att få ditt samtycke att bli inspelad.  

● Denna intervju kommer att spelas in genom ljud och även genom video när du 
gör uppgifter på datorn.  

● All personlig information som namn och detaljer om ekonomin kommer att 
hanteras konfidentiellt. 

● Datan som samlas in placeras i en lösenordsskyddad dator.   
● Efter intervjuerna kommer insamlad data att transkriberas, analyseras samt 

beskrivas för att se övergripande mönster och åsikter. Citat kan förekomma.  
● Datan från intervjuerna kan komma att delas till opponenter och examinatorer för 

kursen. 
● Informationen kommer sedan sammanställas i en rapport som publiceras online 

i den offentliga databasen Diva. Namn och personuppgifter kommer inte att 
förekomma i rapporten  

● Deltagandet i denna studie är frivilligt och du har rätten att när som helst avbryta. 

Samtycke från informant 
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Jag har läst ovanstående information, eller fått det läst för mig. Jag har haft möjlighet att 
ställa frågor angående intervjun och frågorna som jag har ställt har jag fått besvarade.   
 
Härmed godkänner jag mitt samtycke till att delta i den här studien. 
 
Signatur student: ______________________________ 
Mitt namn är: _____________________________ 
Datum: ________________ 
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Bilaga B - Intervjuplanering 
 

**Dubbelkolla teknik** 
 
Introduktion till intervjun - 4 min  
 
**Informerat samtycke** 
 
Bakgrund till projektet och varför Konsumentverket är intresserade.  
 
Intervjun kommer gå till så att jag först ställer frågor om din bakgrund, datorvana och 
erfarenhet av budgetering. Sedan kommer jag låta dig använda verktyget för att räkna 
ut din budget samtidigt som jag observerar och sen avsluta med lite frågor kring din 
användninga av det och vad som kan förbättras. Några frågor/funderingar?  
 
Del 1 - Bakgrund & erfarenheter  
 
Bakgrund  

- Vad är din ålder?  
- Vad studerar du?  
- Hur länge har du studerat?  
- Arbete utöver studierna? 
- Är ni flera i hushållet?   

 
Datorvana  

- Kan du beskriva din datoranvändning under en vanlig dag?  
- Använder du det utöver de mest nödvändiga uppgifterna?  

- I fritids syfte / rekreationellt syfte  
- Beskriv hur viktig datorn är för dig under vardagen?  

 
Angående budgethantering 

- På vilket sätt tror du en budget gör skillnad för ens privatekonomi? Beskriv?   
- Om du skulle göra en budget, hur skulle du göra innan, under och efter? 

Beskriv ett scenario, exempelvis spara till en resa.  
- Vad är lätt kontra svårt med att göra en budget?  
- Gör du budget?  
- Om Ja  

- Kan du berätta om en situation där detta hjälpte dig? Varför?  
- Hur brukar du göra en budget?  

- Enhet?  
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- Hur ofta?  
- På vilket sätt tror du det gör en skillnad hade en budget på din 

privatekonomi?  
- Vart gör du din budget?  
- Varför gör du en budget?  

- Om Nej  
- Varför inte?  
- Har du tänkt att göra det?  
- Tror du det skulle göra en stor skillnad?  

 
Del 2 - Observationer & tapptest  
 
Uppgift: att använda Budgetkalkylen för första gången och först se sin budget idag, 
sedan göra en ändring så budgeten ändras. De får välja själva om de vill använda 
påhittade siffror eller sina egna.  
 Exempel på ett mål: spara till en resa till Japan  
 
Förklara att deltagaren ska tappa med en takt per sekund så naturligt som möjlig med 
foten medans de löser uppgiften.  
 Tappa med en stadig takt och sluta inte.  
De kan sakta ner eller sluta vilket är vad jag letar efter, så de inte blir frustrerade.  
 
Del 3 - Genomgång av testet  
Jag och deltagaren går igenom inspelningen tillsammans och diskuterar vad som gick 
fel, varför frustration kom upp eller liknande  
 

- Vad var enkelt?  
- Vad var svårt?  
- Varför gjorde du som du gjorde?  
- Finns det information som var överflödig?  
- Vad kan förbättras? 

- Vilken information skulle du velat ha?  
- I vilken ordning skulle du hellre velat fylla i informationen  
- Skulle du vilja ha alla inmatningsfält mer   
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Bilaga C - Steg för steg guiden 
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