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JÄMFÖRELSE	AV	NYA	OCH	GAMLA	HEURISTIKER	INOM	
HEURISTISK	UTVÄRDERING:	ÄR	DET	DAGS	FÖR	

FÖRÄNDRING?	
	

Tom	Menchini	och	Karl	Åkerlund	
	
	
Heuristisk	 utvärdering	 av	 användargränssnitt	 är	 känt	 för	 att	 vara	 billigare	 och	 snabbare	 än	
användarutvärdering.	Ett	problem	är	att	den	inte	finner	samma	användbarhetsproblem	som	riktiga	
användare.	 Petrie	 och	 Powers	 heuristiker	 för	 heuristisk	 utvärdering	 utvärderades	 för	 att	 utreda	
ifall	de	löst	detta	problem.	Syftet	för	studien	var	att	bidra	till	forskningsområdet	genom	att	styrka	
eller	 motsäga	 tidigare	 fynd.	 Genom	 en	 fallstudie	 utfördes	 användarutvärdering	 och	 heuristisk	
utvärdering	 och	 mått	 på	 Validity,	 Thoroughness	 och	 Effectiveness	 jämfördes	 mellan	 tre	 olika	
studier.	 Vid	 användarutvärdering	 användes	 riktiga	 användare	 som	 arbetar	 med	 programvaran.	
Utvärderarna	vid	heuristisk	utvärdering	läste	kognitionsvetenskap	och	räknades	som	noviser	inom	
användbarhetsutvärdering.	 Petrie	 och	 Powers	 heuristiker	 presterade	 likvärdigt	 med	 Nielsens	
heuristiker	 i	de	andra	studierna	som	jämfördes	mot.	Hypotesen	att	Petrie	och	Powers	heuristiker	
bättre	skulle	predicera	användbarhetsproblem	gick	följaktligen	inte	att	styrka.	
	
Heuristic	evaluation	of	user	interfaces	is	known	to	be	cheaper	and	quicker	than	user	evaluation.	A	
problem	with	 the	method	 is	 that	 it	does	not	 find	 the	 same	problems	as	 real	users	do.	Petrie	 and	
Powers’	 heuristics	 for	 heuristic	 evaluation	 were	 evaluated	 to	 examine	 if	 these	 problems	 were	
solved.	The	aim	of	 this	 study	was	 to	 contribute	 to	 the	 current	 research	 field	by	 strengthening	or	
contradicting	previous	findings.	Through	a	case	study,	user	studies	and	heuristic	evaluations	were	
conducted.	Measures	of	Validity,	Thoroughness	and	Effectiveness	were	compared	to	three	different	
studies.	In	user	testing,	real	users	working	with	the	software	were	used.	The	evaluators	during	the	
heuristic	 evaluation	 were	 cognitive	 science	 students,	 and	 were	 seen	 as	 novices	 in	 usability	
evaluation.	Petrie	and	Powers’	heuristics	performed	equivalently	to	Nielsen's	heuristics	in	the	other	
studies	that	was	compared	to.	The	hypothesis	that	Petrie	and	Powers'	set	of	heuristics	better	would	
predict	usability	problems	found	by	users	could	not	be	supported.	
	
	
I	en	värld	där	datorer	 finns	överallt	omkring	oss	blir	användbarhetsaspekten	allt	
viktigare.	 Användbarhet	 brukar	 definieras	 enligt	 ISO	 (Internationella	
standardiseringsorganisationen)	 9241-11	 (1997)	 som	 “Den	 grad	 i	 vilken	
användaren	i	ett	givet	sammanhang	kan	bruka	en	produkt	för	att	uppnå	specifika	
mål	på	ett	ändamålsenligt,	effektivt	och	för	användaren	tillfredsställande	sätt.”.	För	
bra	 användbarhet	 krävs	 ett	 väl	 fungerande	 användargränssnitt	 som	 underlättar	
interaktionen	 mellan	 användare	 och	 system.	 Användargränssnitt	 är	 länken	 som	
tillåter	 användaren	 att	 påverka	 systemet	 (programvaran)	 genom	 inmatning	 och	
sedan	tillåter	systemet	att	ge	utdata	till	användaren.		
	
För	 att	 utvärdera	 användbarhet	 används	 många	 olika	 metoder.	 De	 som	
fokuserades	 på	 i	 denna	 studie	 var	 utvärdering	 med	 användare	 och	 heuristisk	
utvärdering.	 Utvärdering	 med	 användare	 innebär	 att	 försöksdeltagare	 med	
liknande	egenskaper	som	tilltänkta	användare	testar	användargränssnittet	medan	
försöksledare	 antecknar	 försöksdeltagarens	 upplevelser.	 I	 fokus	 är	 användarens	
möjlighet	 att	 utföra	 uppgifter	 i	 systemet	 på	 ett	 ändamålsenligt,	 effektivt	 och	
tillfredsställande	 sätt	 vilket	 enlig	 ovanstående	 ISO-utdrag	 är	 definitionen	 av	
användbarhet.	 Försöksledaren	 antecknar	 därför	 de	 problem	 och	 oklarheter	 som	
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användaren	stöter	på.		För	att	försöksledarna	ska	få	en	insikt	i	försöksdeltagarens	
tankar	 och	 åsikter	 använder	 deltagarna	 en	 tänka	 högt-metod	 (Think	 aloud).	
Metoden	går	ut	på	att	deltagaren	säger	vad	den	tänker.	Användarutvärderingar	har	
hög	validitet	och	hittar	oftast	de	största	och	viktigaste	problemen	med	en	produkt	
(Law	&	Hvannberg,	2002).	Att	göra	användarutvärderingar	är	dock	en	kostsam	och	
tidskrävande	uppgift.		
	
Heuristisk	utvärdering	är	en	typ	av	utvärdering	utan	användare	där	en	eller	flera	
användbarhetsexperter	 utgår	 från	 ett	 antal	 bestämda	 tumregler	 (Som	 kallas	 för	
heuristiker.)	 för	 hur	 användargränssnitt	 ska	 vara	 utformade	 (Nielsen,	 1994).	 Ett	
antal	heuristiker	togs	fram	av	Nielsen	med	kollegor	(se	bilaga	1).	Alltjämt	utvecklas	
internet	och	websidors	 funktionalitet.	På	grund	av	detta	används	ofta	anpassade	
versioner	 av	 Nielsens	 heuristiker	 för	 att	 bättre	 passa	 den	 nya	 funktionaliteten	
(Petrie	&	Power,	2012).	
		
För	 att	 bestämma	 hur	 allvarligt	 ett	 användbarhetsproblem	 (AP)	 är	 har	 Nielsen	
(1995)	skapat	en	allvarlighetsskala	(Nielsen’s	severity	scale)	som	går	från	0	till	4.	
De	olika	stegen	på	skalan	värderas:	0	=	Detta	är	inget	användbarhetsproblem,	1	=	
Enbart	 ett	 kosmetiskt	 problem,	 2	 =	 Mindre	 användbarhetsproblem,	 3	 =	 Större	
användbarhetsproblem,	4	=	Användbarhetskatastrof.	
	
Oftast	används	utvärdering	utan	användare	tidigt	i	utvecklingsprocessen	eller	om	
användare	 är	 svåra	 att	 få	 tag	 i.	 Tidigare	 forskning	 inom	 området	 har	 visat	 att	
utvärdering	 med	 och	 utan	 användare	 är	 bra	 på	 att	 upptäcka	 olika	 typer	 av	
problem.	 Utvärdering	 utan	 användare	 är	 mycket	 mer	 kostnads-	 och	 tidseffektiv	
men	 hittar	 också	 fler	 problem	 av	 mindre	 värde	 och	 är	 inte	 lika	 uttömmande	
gällande	 användarnas	 faktiska	 problem	 med	 användargränssnittet	 (Law	 &	
Hvannberg,	2002).		
	
Law	 och	 Hvannberg	 (2002)	 belyser	 tidigare	 forskning	 som	 funnit	 skillnader	 i	
egenskaper	mellan	heuristisk	utvärdering	och	användarutvärdering.	Till	dessa	hör	
att	 heuristisk	 utvärdering	 vanligtvis	 endast	 hittar	 mellan	 30	 %	 –	 50	 %	 av	
användbarhetsproblemen.	 Dessutom	 finner	 användarutvärderingar	 fler	 problem	
som	 faktiska	 användare	 har.	 Law	 och	 Hvannberg	 jämförde	 i	 sin	 studie	
användarutvärderingar	och	heuristisk	utvärdering	för	att	utvärdera	effektiviteten	
hos	de	båda	metoderna.	De	kunde	genom	sina	resultat	styrka	att	metoderna	i	stor	
utsträckning	 inte	 har	 konvergerande	 resultat.	 Enligt	 deras	 studie	 kan	
individspecifika	egenskaper	göra	att	ett	användbarhetsproblem	enbart	hittas	av	en	
försöksdeltagare	 vilket	 påverkar	 tillförlitligheten	 hos	 användbarhetsproblemet.	 I	
linje	med	 tidigare	 forskning	 fann	 Law	 och	 Hvannberg	 att	 heuristisk	 utvärdering	
endast	 i	 måttlig	 grad	 kan	 predicera	 användbarhetsproblem	 funna	 av	 riktiga	
användare.	
	
Med	 detta	 som	 utgångspunkt	 har	 Petrie	 och	 Power	 (2012)	 gjort	 en	 uppdaterad	
version	av	Nielsens	heuristiker	som	enligt	dem	kommer	ge	resultat	som	är	närmre	
resultatet	utvärderare	 får	 från	användarutvärderingar,	och	som	är	mer	anpassad	
för	 dagens	 interaktiva	 hemsidor	 (se	 bilaga	 2).	 Till	 skillnad	 från	 Nielsens	 tio	
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heuristiker	består	Petrie	och	Powers	version	av	21	heuristiker.	Petrie	och	Power	
nämner	 i	 sin	 studie	 att	 de	 gärna	 ser	 mer	 forskning	 kring	 deras	 uppdaterade	
version	för	att	ge	den	högre	validitet	och	reliabilitet.		
	
Vid	 utvärdering	 av	 användarbarhets-utvärderingsmetoder	 används	 måtten	
Validity	 (validitet),	 Thoroughness	 (grundlighet)	 och	 Effectiveness	 (effektivitet).	
Dessa	 mått	 introducerades	 av	 Hartson	 et	 al.	 (2001).	 Validity	 är	 ett	 mått	 på	
huruvida	 metoden	 finner	 rätt	 sorts	 problem	 dvs.	 problem	 som	 användare	 har.	
Thoroughness	är	ett	mått	på	hur	uttömmande	metoden	är	dvs.	om	den	hittar	alla	
problem	 som	 användare	 har.	 Effectiveness	 är	 en	 kombination	 av	 Validity	 och	
Thoroughness.	Värdet	ska	ge	ett	generellt	mått	på	hur	bra	metoden	fungerar	för	att	
hitta	faktiska	användarbarhetsproblem	funna	av	användare.	
	
Salgado	(2015)	undersökte	i	sin	studie	huruvida	Petrie	och	Powers	eller	Nielsens	
version	 av	 heuristisk	 utvärdering	 är	mest	 lämplig	 att	 användas	 av	 noviser	 inom	
användbarhet.	 Han	 fann	 att	 noviser	 presterade	 signifikant	 fler	 träffar	 och	 hade	
högre	mått	på	Validity,	Thoroughness	och	Effectiveness	när	de	använde	Nielsens	
version	av	heuristisk	utvärdering	jämfört	med	de	noviser	som	använde	Petrie	och	
Powers	 version.	 Salgado	 diskuterade	 dock	 inte	 varför	 den	 grupp	 som	 använda	
Petrie	och	Powers	version	presterade	så	pass	mycket	sämre.	Det	fanns	anledning	
att	 tro	 att	 hans	 resultat	 berodde	 på	 gruppspecifika	 skillnader	 i	 deltagarnas	
förmåga	att	finna	användbarhetsproblem	och	att	detta	kan	ha	påverkat	resultatet	
negativt	 och	 därmed	 ledde	 till	 ett	 opålitligt	 resultat.	 Deltagarnas	
användbarhetsproblem	 var	 i	 hälften	 av	 fallen	 vad	 Salgado	 kallade	 för	 ”svullna	
problem”	 där	 utvärderaren	 inkluderade	 flera	 olika	 användbarhetsproblem	 i	
samma	 problem.	 Ett	 användbarhetsproblem	 som	 rapporterades	 kunde	 innehålla	
upp	 till	 fyra	 enskilda	 användbarhetsproblem.	 När	 resultatet	 presenterades	
räknade	 Salgado	 med	 tillrättalagda	 användbarhetsproblem	 men	 presenterade	
datan	 för	 svullna	problem.	Det	var	därför	 svårt	att	kontrollera	 riktigheten	 i	hans	
resultat.	
		
Vår	studie	ämnade	bidra	till	att	styrka	eller	motsäga	Salgados	fynd	(2015)		genom	
en	 fallstudie	 där	 företaget	 TEXI:s	 web-baserade	 tjänst	 för	 administration	 av	 ett	
logistiksystem	för	textilier	utvärderades.	I	 fallstudien	ingick	användarutvärdering	
och	 heuristisk	 utvärdering	med	 Petrie	 och	 Powers	 heuristiker.	 Sedan	 jämfördes	
resultaten	mot	tidigare	forskning	om	ämnet	(Hvannberg,	Law	&	Lárusdóttir,	2007;	
Salgado,	2015).	Frågeställningen	formades	således	utifrån	det	och	lyder:	Kommer	
Petrie	och	Powers	version	av	Nielsens	heuristiker	att	resultera	i	ett	bättre	resultat	
jämfört	 med	 Nielsens	 heuristiker	 gällande	 Validity,	 Thoroughness	 och	
Effectiveness?	
	
Vår	hypotes	var	att	Petrie	och	Powers	version	av	Nielsens	heuristiker	ger	ett	högre	
värde	av	Validity,	Thoroughness	och	Effectiveness	dvs.	att	den	är	mer	 lämpad	att	
använda	vid	expert-utvärdering.		
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Metod	

Utvärderingsdeltagare	
Heuristisk	utvärdering	

Heuristisk	utvärdering	utfördes	av	de	två	författarna	som	läste	sjätte	terminen	på	
det	kognitionsvetenskapliga	programmet.	De	hade	läst	två	kurser	inom	människa-
datorinteraktion.	Detta	gav	viss	praktisk	erfarenhet	av	användarutvärdering	men	
ingen	 erfarenhet	 inom	 heuristisk	 utvärdering.	 De	 skattades	 som	 noviser	 inom	
heuristisk	 utvärdering.	 De	 är	 båda	 män	 och	 24	 och	 25	 år	 gamla.	 De	 hade	 viss	
erfarenhet	 av	 webbsystemet	 beroende	 på	 att	 de	 var	 tvungna	 att	 veta	 hur	 det	
fungerade	för	att	utföra	användarutvärderingarna.	Detta	innebar	att	de	testat	vissa	
av	funktionerna	och	klickat	runt	i	systemet.	
	

Användarutvärdering	
Vid	 användarutvärderingarna	 deltog	 sju	 användare,	 tre	 från	Norge	 och	 fyra	 från	
Sverige.	Deltagarna	var	fem	kvinnor	och	två	män.	Åldern	för	deltagarna	sträckte	sig	
mellan	25	och	69	och	deras	medelålder	var	53	(standardavvikelse	=	13,44).	Innan	
utvärderingstillfället	 fick	 de	 skatta	 sin	 totala	 erfarenhet	 av	 datorsystem	 på	 en	
numerisk	 skala	 mellan	 1-5.	 Medelvärdet	 för	 deltagarna	 var	 2,57	
(standardavvikelse	 =	 0,53.)	 Deltagarna	 frågades	 även	 om	 hur	 mycket	 tid	 de	
spenderar	i	webbsystemet	som	utvärderades.		Fem	deltagare	rapporterade	att	de	i	
snitt	 använde	webbsystemet	 1	 timme	 i	 veckan,	 en	 person	 använde	 systemet	 en	
timme	per	dag	och	en	använde	det	en	timme	i	månaden.	
	
Samtliga	 deltagare	 arbetade	 på	 något	 vis	 med	 webbsystemet	 men	
arbetsuppgifterna	varierade,	från	att	skapa	nya	användare	och	lägga	till	kort	till	att	
kontrollera	 beläggning	 i	 skåpen.	 	 	 Deltagarna	 i	 studien	 arbetade	 alla	 på	 sjukhus	
med	 befattningar	 inom	 lager	 och	 städ.	 Ingen	 ersättning	 gavs	 för	 deltagande	 i	
studien.	
	
Utrustning	
Gemensamt	 för	 de	 två	 utvärderingarna	 var	 webbsystemet.	 	 Detta	 användes	 av	
personal	 på	 sjukhusen	 för	 administration	 av	 textilier.	 Sjukhuspersonalen	 som	
arbetade	 i	 detta	 system	 gjorde	 det	 möjligt	 för	 bland	 annat	 sjuksköterskor	 och	
läkare	att	hämta	ut	sina	arbetskläder	 från	klädesskåpen	som	fanns	på	sjukhusen.	
Till	webbsystemets	funktioner	hörde	att	lägga	till	användare	med	olika	behörighet,	
lägga	 till	 nyckelkort	 som	 möjliggör	 öppnande	 av	 skåp,	 lägga	 till	 nya	 produkter,	
lägga	 till	nya	profiler	(t.ex.	skapa	en	profil	med	specifika	klädesplagg	som	endast	
läkare	har	åtkomst	till),	kontrollera	lagersaldo	och	kontrollera	automatiska	ordrar.	
	

Heuristisk	utvärdering	
När	 heuristisk	 utvärdering	 utfördes	 använde	 deltagarna	 sina	 egna	 datorer.	
Datorerna	som	användes	var	en	MacBook	Air	13”	från	2011	som	var	inköpt	i	USA	
och	hade	amerikansk	layout	på	tangentbordet	och	en	MacBook	Pro	13”	från	2011.	
Ingen	extern	mus	användes.	Den	ena	av	utvärderarna	använde	webbläsaren	Safari	
och	den	andra	använde	webbläsaren	Google	Chrome.	
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Användarutvärdering	
På	 grund	 av	 att	 utvärderingen	 utfördes	 på	 deltagarnas	 arbetsplats	 tog	
utvärderingsledarna	 med	 egen	 utrustning.	 Testerna	 utfördes	 i	 kontor	 för	 att	
deltagarna	 inte	 skulle	 bli	 störda	 under	 testerna.	 Datorn	 som	 användes	 var	 den	
ovan	 nämnda	MacBook	 Air.	 En	 extern	 datormus	 användes	 för	 att	 underlätta	 för	
deltagarna	och	emulera	deras	vanliga	arbetssituation.	Detta	var	en	Steelseries	Xai.	
Webbläsaren	som	användes	var	Safari.	Användarutvärderingarna	spelades	in	med	
hjälp	av	Camtasia	2	som	spelar	in	skärmen	och	även	ljud	från	datorns	mikrofon.		
	
Procedur	

Heuristisk	utvärdering	
Vid	 den	 heuristiska	 utvärderingen	 utförde	 de	 två	 utvärderarna	 enskilt	 samma	
uppgifter	 som	 användarna	 gjorde	 vid	 användarutvärderingen.	 Under	 tiden	
antecknades	 brott	 mot	 heuristikerna	 (Petrie	 och	 Powers	 version).	 Utvärderaren	
antecknade	 vilken	 heuristik	 som	 bröts,	 varför	 det	 var	 ett	 regelbrott	 och	 hur	
allvarligt	 regelbrottet	 var	 enligt	 Nielsens	 allvarlighetsskala.	 Den	 heuristiska	
utvärderingen	 utfördes	 på	 två	 timmar.	 Anteckningarna	 jämfördes	 mellan	
utvärderarna	 och	 en	 gemensam	 lista	 över	 användbarhetsproblem	 skapades.	 Ifall	
båda	 utvärderarna	 hittade	 samma	 problem	 räknades	 detta	 endast	 en	 gång.	
Allvarligheten	 hos	 problemen	 bestämdes	 gemensamt	 i	 de	 fallen	 de	 skiljde	 sig	 åt	
mellan	utvärderarna.	
	

Användarutvärdering	
Användarutvärderingen	 var	 uppdelad	 i	 tre	 delar.	 Användarutvärderingen	 tog	
mellan	50-70	min	och	 skedde	vid	 tidpunkt	bestämd	av	deltagaren.	 I	 första	delen	
informerades	deltagarna	om	studiens	syfte	och	mål.	Deltagarna	lämnade	muntligt	
samtycke.	De	blev	 instruerade	 i	 tänka	högt-metoden	och	 fick	öva	 ifall	de	 inte	var	
bekväma	med	 att	 använda	metoden.	Därefter	 ställdes	 några	 enkla	 intervjufrågor	
för	 att	 fastställa	 deltagarnas	 ålder,	 tidigare	 erfarenhet	 av	 datorsystem	 och	 det	
specifika	webbsystemet.		
	
Den	 andra	 delen	 var	 huvuddelen	 av	 utvärderingen	där	 deltagarna	 fick	 utföra	 11	
olika	 uppgifter	 i	 webbsystemet	 samtidigt	 som	 de	 beskrev	 sina	 tankegångar.	 På	
grund	 av	 tidsaspekten	 designades	 11	 uppgifter	 för	 att	 vara	 representativa	 för	
uppgifterna	 som	 användarna	 utförde	 mest	 frekvent.	 Det	 var	 två	 försöksledare	
varav	den	ena	 läste	upp	uppgifterna	och	 ställde	eventuella	 följdfrågor	 ifall	 något	
var	oklart	eller	hjälpte	till	ifall	försöksdeltagaren	fastnade	i	sin	uppgift.	Den	andra	
försöksledaren	antecknade	under	tiden	oklarheter	och	problem	användaren	hade	
vid	 utförandet	 av	 uppgifterna.	 Två	 av	 de	 11	 uppgifterna	 var	 scenarion	 som	
representerade	vanliga	situationer	som	inträffar	under	arbetstid.	Ett	scenario	var	
att	en	användare	inte	kunde	komma	in	i	ett	textilskåp	och	att	deltagaren	då	skulle	
lösa	problemet.	Andra	uppgifter	kunde	vara	att	skapa	en	användare,	en	ny	produkt	
eller	ändra	antal	kläder	i	ett	skåp	m.m.	
	
Den	 avslutande	 tredje	 delen	 var	 av	 mer	 kvalitativ	 natur	 och	 fungerade	 som	 ett	
komplement	 till	den	andra	delen.	Här	 ställdes	 frågorna:	 ”Skulle	du	vilja	 förändra	
något?”,	”Vilka	uppgifter	utför	du	mest	frekvent	i	detta	system?”,	”Är	det	någon	del	
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av	 systemet	 du	 upplever	 som	 svår?”	 och	 ”Är	 det	 någon	 del	 av	 systemet	 som	 du	
tycker	är	lätt	att	använda	eller	som	fungerar	bra?”.	
	
Mellan	varje	deltagare	rensades	databasen	från	vad	den	tidigare	deltagaren	ändrat	
eller	skapat.	Varje	deltagare	hade	samma	förutsättningar	när	den	startade.	
	
Vid	analys	av	resultatet	värderade	försöksledarna	problemen	funna	av	användarna	
efter	 Nielsens	 allvarlighetsskala.	 För	 att	 identifiera	 problem	 vid	
användarutvärderingen	 observerade	 försöksledarna	 användaren	 och	 antecknade	
användbarhetsproblem.	 Ifall	 användaren	 inte	 förstod	 vad	 hen	 skulle	 göra	 i	 en	
uppgift	identifierades	detta	som	ett	problem.	
	
Databearbetning	
För	att	jämföra	de	olika	metoderna	användes	förutom	enklare	statistiska	metoder	
värdena	Validity,	Thoroughness	och	Effectiveness	(Hartson	et	al.	2001).	
	

• Validity	=	Träffar/(Träffar	+	Falska	Alarm)	
• Thoroughness	=	Träffar/(Träffar	+	Missar)	
• Effectiveness	=	Validity	*	Thoroughness	

	
Med	 träffar	 åsyftas	 användbarhetsproblem	 som	 identifieras	 vid	 både	
användarutvärdering	 och	 heuristisk	 utvärdering.	Med	 falska	 alarm	 avses	 när	 ett	
användbarhetsproblem	enbart	identifieras	vid	heuristisk	utvärdering	men	inte	av	
användare.	Detta	kan	ses	som	problematiskt	då	det	bygger	på	antagandet	att	ifall	
ett	problem	identifieras	av	användare	är	det	absolut	sant.	Huruvida	det	är	fallet	var	
dock	 inte	 ämnat	 att	 utredas	 i	 denna	 studie.	 Till	 missar	 räknas	 när	 användare	
identifierar	 ett	 användbarhetsproblem	medan	dessa	 inte	 upptäcks	 vid	 heuristisk	
utvärdering.	
	
	

Resultat	

Ett	 bortfall	 av	 en	 deltagare	 från	 användarutvärderingen	 inträffade	 då	 en	
försöksdeltagare	inte	kände	sig	bekväm	i	att	utföra	uppgifter	hen	aldrig	gjort	förr.	
Resultatet	blev	därmed	insamlat	från	sex	användare.	Två	problem	blev	borttagna	
från	 användarutvärderingen	 på	 grund	 av	 att	 de	 inte	 räknades	 som	
användbarhetsproblem	(användare	tryckte	på	ett	rött	kryss	när	den	ville	lägga	till	
något	 och	 användaren	 raderade	 egenskap	 istället	 för	 att	 lägga	 till	 ytterligare	
egenskap)	utan	som	misstag	vid	utförande.	
	
Det	 går	 att	 utläsa	 ur	 Tabell	 1	 att	 det	 totalt	 fanns	 97	 användarproblem.	
Användarutvärderingen	 fann	 39	 av	 dessa	 och	 heuristisk	 utvärdering	 fann	
resterande	 58	 användarproblem.	 Sjutton	 av	 dessa	 problem	 hittades	 av	 både	
användare	 och	 de	 som	 utförde	 heuristisk	 utvärdering,	 följaktligen	 fanns	 det	 80	
unika	användarproblem.	Användbarhetsproblemen	delades	in	i	mindre	och	större	
AP,	 användarutvärderingen	 resulterade	 i	 10	 mindre	 AP	 och	 29	 större	 AP.	
Heuristisk	utvärdering	hittade	20	mindre	AP	och	38	större	AP.		



	

7	

Tabell	1.	Antal	användbarhetsproblem	och	deras	allvarlighetsnivå	(mindre	AP	=	1-2	
och	större	AP	=	3-4).	
	
	 	

Användarutvärdering	
	

Heuristisk	utvärdering	
	

Användbarhets-
problem	

	

	
Mindre	
AP	

	
10	

	
20	

	
30	

Större	AP	 29	 38	 67	

Totalt	 39	 58	 97	
	
I	 tabell	 2	 är	 det	möjligt	 att	 utläsa	 antal	 och	 andel	 funna	 användbarhetsproblem	
genom	 de	 två	 olika	 metoderna.	 Heuristisk	 utvärdering	 fann	 72,5	 %	 av	
användbarhetsproblemen	 medan	 användarutvärderingen	 fann	 48,4	 %.	 Detta	
förutsätter	 att	 även	 problem	 funna	 under	 heuristisk	 utvärdering	 anses	 vara	
korrekta	utan	att	bli	verifierade	av	att	en	användare	också	fann	problemet.	
	
Tabell	2.	Antal	och	andel	användbarhetsproblem	funna.	
	
	
Studie	

	
Heuristiker	

	
Användar-	
utvärdering	

	
Heuristisk	
utvärdering	

	
Unika	
Användbarhets-
problem	
	

	 	 Antal	 Andel	 Antal	 Andel	 Antal	 Andel	

Hvannberg	 Nielsen	 58	 52,3	%	 85	 76,6	%	 111	 100	%	

Denna	
studie	

Petrie	&	
Power	

39	 48,8	%	 58	 72,5	%	 80	 100	%	

Salgado	 Nielsen	 126	 67,7	%	 59	 31,7	%	 186	 100	%	

Salgado	 Petrie	&	
Power	

126	 67,7	%	 43	 23,1	%	 186	 100	%	

	
I	 figur	1	presenteras	olika	 studier	 som	har	undersökt	heuristisk	utvärdering	och	
hur	väl	den	predicerar	 resultat	av	användarutvärdering.	Hvannberg	et	al.	 (2007)	
har	 bäst	 resultat	 av	 Effectiveness	 medan	 denna	 studie	 har	 högst	 mått	 av	
Thoroughness.	 Den	 gruppen	 i	 Salgados	 studie	 som	 använde	Nielsens	 heuristiker	
har	högst	mått	av	Validity.	En	av	studierna	var	märkbart	 sämre	än	de	andra	och	
det	var	gruppen	i	Salgados	studie	som	använde	Petrie	och	Powers	heuristiker.	De	
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hade	 sämst	 resultat	på	 alla	 värden	och	 låg	 långt	under	 resultatet	 från	vår	 studie	
som	använder	samma	heuristiker.		
	

	
	
Figur	1.	Jämförelse	mellan	olika	studiers	Validity,	Thoroughness	och	Effectiveness.	
	
	

Diskussion	

Syftet	med	denna	 studie	 var	 att	 jämföra	 effektiviteten	 av	 att	 använda	Petrie	 och	
Powers	heuristiker	istället	för	Nielsens	vid	Heuristisk	utvärdering.	Den	heuristiska	
utvärderingen	 fann	 fler	 användbarhetsproblem	 än	 användarutvärderingen	 och	
även	en	högre	andel	allvarliga	problem.		Resultaten	från	denna	studie	antyder	att	
Petrie	 och	 Powers	 heuristiker	 inte	 ger	 någon	 förbättring	 av	 resultaten	 gällande	
Validity	 eller	Effectiveness	 jämfört	med	Nielsens	heuristiker.	Däremot	har	denna	
studie	ett	högre	mått	av	Thoroughness	än	de	övriga	studierna	som	jämfördes	med.	
Anmärkningsvärt	 var	 att	 gruppen	 som	 använde	 heuristikerna	 från	 Petrie	 och	
Power	i	Salgados	studie	(2015)	presterade	betydligt	sämre	än	resultaten	från	vår	
studie.	
	
En	 viktig	 aspekt	 av	 studien	 var	 att	 forskarna	 var	 noviser	 inom	
användbarhetsutvärdering,	 de	 hade	 läst	 två	 kurser	 inom	 området	 och	 enbart	
arbetat	 i	 ett	 användbarhetsutvärderingsprojekt	 tidigare.	 Detta	 kan	 ha	 påverkat	
resultatet	 i	 och	 med	 att	 de	 utförde	 användarutvärdering,	 klassificering	 av	
användbarhetsproblem	och	heuristisk	utvärdering.	I	och	med	detta	kan	forskarna	
missat	 att	 identifiera	 vissa	 användbarhetsproblem	 under	 användarutvärdering	
eller	heuristisk	utvärdering.	 Ifall	 flest	missar	 skett	under	användarutvärderingen	
kan	 detta	 påverkat	 måtten	 av	 Validity,	 Thoroughness	 och	 därigenom	 också	

Hvannberg	(2007)	

Salgado	(2015)	

Hvannberg	(2007)	

Salgado	(2015)	

Hvannberg	(2007)	

Salgado	(2015)	

Denna	studie	
Salgado	(2015)	

Denna	studie	

Salgado	(2015)	

Denna	studie	

Salgado	(2015)	
Validity	 Thoroughness	 EffecAveness	0	

0,05	

0,1	

0,15	

0,2	

0,25	

0,3	

0,35	

0,4	

0,45	

0,5	

Nielsen	 Petrie	och	Power	
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Effectiveness.	Validity	skulle	kunnat	vara	både	 lägre	eller	högre	beroende	på	 ifall	
fler	 identifierade	användbarhetsproblem	leder	till	 fler	eller	 färre	 falska	alarm	vid	
den	 heuristiska	 utvärderingen.	 Thoroughness	 kan	 på	 samma	 sätt	 påverkas	 av	
identifierade	problem	där	det	höjs	 ifall	 fler	 träffar	 identifieras	och	sänks	 ifall	 fler	
missar	 identifieras.	 Eventuellt	 kan	 även	 klassificeringen	 vara	 inkorrekt	 där	
problemets	 allvarlighet	 misstagits.	 	 En	 annan	 aspekt	 som	 kan	 ha	 påverkat	
resultatet	 var	 att	 deltagarna	 i	 användarutvärderingen	 hade	 erfarenhet	 av	
programvaran	sedan	tidigare	och	därför	hade	lärt	sig	den	överliggande	strukturen	
för	 interaktion	 i	 webbsystemet.	 Detta	 kan	 ha	 lett	 till	 att	 en	 del	 av	
användbarhetsproblemen	 som	 upptäcktes	 vid	 heuristisk	 utvärdering	 inte	 längre	
var	användbarhetsproblem	för	användaren	då	hen	lärt	sig	den	funktionen.		I	sin	tur	
kan	det	ha	påverkat	måttet	av	Validity	genom	att	det	höjer	antalet	falska	alarm	och	
därigenom	 sänker	 måttet	 av	 Validity.	 Om	 en	 användare	 inte	 haft	 tidigare	
erfarenhet	av	webbsystemet,	som	utvärderarna	saknade,	hade	det	möjligtvis	också	
varit	ett	problem	för	denne.		Utanför	vår	studie	kan	detta	även	vara	intressant	att	
utreda	 då	 vana	 användare	 möjligtvis	 identifierar	 andra	 problem	 som	 ovana	
användare	inte	identifierar.		
	
Den	 heuristiska	 utvärderingen	 fann	 strax	 under	 hälften	 av	 alla	
användbarhetsproblem	 funna	 i	 användarutvärderingen.	 Detta	 får	 anses	 vara	 ett	
mediokert	 resultat	 ifall	 poängen	 med	 att	 göra	 heuristisk	 utvärdering	 är	 att	
predicera	användbarhetsproblem	som	aktuella	användare	har.	Med	det	sagt	är	det	
problematiskt	 att	 se	 användbarhetsproblem	 funna	 av	 endast	 en	 användare	 som	
absolut	 sanning.	 För	 att	 få	 hög	 reliabilitet	 och	 validitet	 i	 sina	 resultat	 bör	 varje	
användbarhetsproblem	vara	upptäckta	av	flera	olika	användare.		
	
Resultaten	från	utvärderingen	presenterad	i	denna	studie	står	i	skarp	kontrast	mot	
resultaten	från	Salgados	studie	(2015).	Den	grupp	som	använde	Petrie	och	Powers	
heuristiker	presterade	signifikant	sämre	med	avseende	på	träffar	 jämfört	med	de	
som	använde	Nielsens	heuristiker	i	samma	studie.	 	En	stor	skillnad	mellan	denna	
studie	 och	 Salgados	 studie	 var	 att	 Salgados	 användarutvärdering	 resulterade	 i	
betydligt	 fler	 användbarhetsproblem	 vilket	 ledde	 till	 ett	 lägre	 mått	 av	
Thoroughness.	Att	den	gruppen	som	använde	Petrie	och	Powers	heuristiker	hade	
en	 liten	 mängd	 träffar	 ledde	 till	 att	 de	 fick	 väldigt	 låga	 resultat	 överlag,	 vilka	
resultaten	 i	 vår	 utvärdering	 överträffar	 markant.	 I	 och	 med	 detta	 kan	 det	 vara	
svårt	 att	 avgöra	 ifall	 vår	 utvärdering	 eller	 deras	 är	 ett	 extremfall.	 Salgado	
resonerade	 kring	 anledningar	 till	 att	 det	 var	 så	 stor	 skillnad	mellan	 grupperna	 i	
hans	studie.	En	anledning	som	han	tog	upp	var	att	utvärderarna	i	hans	studie	hade	
en	 viss	 kännedom	 kring	 Nielsens	 heuristiker	 sedan	 tidigare	 medan	 Petrie	 och	
Powers	 heuristiker	 var	 nya	 för	 utvärderarna.	 Jämfört	 med	 de	 heuristiska	
utvärderingarna	 som	 använde	 Nielsens	 heuristiker	 presterade	 vår	 utvärdering	
med	Petrie	och	Powers	heuristiker	likvärdigt.		
	
I	 förhållande	 till	 de	 andra	 studierna	 som	 jämfördes	 var	 det	 ett	 lågt	 antal	
utvärderare	i	denna	studie.	Hvannberg	(2007)	hade	10	utvärderare	som	använde	
Nielsens	 heuristiker	 och	 Salgado	 (2015)	 hade	 fyra	 i	 varje	 grupp.	 Trots	 det	 låga	
antalet	 var	 det	 bara	 Hvannbergs	 studie	 som	 fann	 högre	 andel	
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användbarhetsproblem	vid	heuristisk	utvärdering.	Salgados	studie	stod	ut	jämfört	
med	 de	 andra	 två	 på	 grund	 av	 att	 användarutvärderingen	 fann	 markant	 fler	
användbarhetsproblem	än	den	heuristiska	utvärderingen.	Salgado	förklarade	detta	
genom	att	påtala	att	även	i	hans	studie	var	de	färre	utvärderare	än	i	Hvannbergs	
studie.	
	
Anledningen	 till	 det	 relativt	 låga	 antalet	 funna	 användbarhetsproblem	 vid	
användarutvärdering	vid	denna	studie	är	 inte	uppenbart.	Eventuellt	 fanns	ej	 lika	
många	 användbarhetsproblem	 i	 webbsystemet	 som	 i	 de	 övriga	 studiernas	
applikationer,	alternativt	var	utvärderarna	vid	denna	studie	hårdare	(eller	mindre	
uttömmande)	 i	 klassificeringen	 av	 användbarhetsproblem.	 Ett	 tredje	 alternativ	
skulle	 kunna	 vara	 att	 uppgifterna	 som	 designades	 inte	 var	 lika	 lämpade	 till	 att	
upptäcka	användbarhetsproblem,	detta	borde	dock	påverkat	även	den	heuristiska	
utvärderingen.	 Att	 nivån	 av	 Thoroughness	 och	 andelen	 funna	
användbarhetsproblem	var	så	pass	hög	trots	att	endast	två	utvärderare	användes	
vid	den	heuristiska	utvärderingen	skulle	möjligtvis	kunna	 indikera	att	Petrie	och	
Powers	heuristiker	är	mer	uttömmande	än	Nielsens	heuristiker.	Detta	till	följd	av	
det	 ökade	 antal	 heuristiker	 som	 täcker	 ett	 större	 spann	 interaktioner	 i	 ett	
webbsystem.	
	
En	 annan	 anledning	 till	 att	 Petrie	 och	 Powers	 uppdaterade	 version	 av	 Nielsens	
heuristiker	 inte	verkar	prestera	bättre	kan	vara	att	det	ökade	antalet	heuristiker	
gör	 den	 svårare	 att	 använda.	 Eventuellt	 påverkar	 det	 högre	 antalet	 heuristiker	
resultatet	snarare	än	det	låga	antalet	utvärderare	i	vår	studie	och	Salgados	studie	
(2015).	I	en	studie	av	Lanzilotti,	Ardito,	Costabile	och	Angeli	(2010)	fann	de	att	s.k.	
Pattern	 based	 inspection	 leder	 till	 högre	 reliabilitet,	 Validity,	 Thoroughness	 och	
Effectiveness.	 Metoden	 använder	 sig	 av	 utvärderingsledarens	 know-how	 genom	
att	hen	konstruerar	tydligare	fall	som	en	novis	utvärderare	ska	kontrollera.	Detta	
kan	då	leda	till	bättre	resultat	på	grund	av	att	en	mer	kontrollerad	metod	har	lägre	
krav	 på	 utvärderarens	 förmåga	 och	 erfarenhet.	 Att	 istället	 hålla	 ett	 större	 antal	
heuristiker	 i	 åtanke,	 som	vid	användandet	 av	Petrie	och	Powers	heuristiker,	 kan	
påverka	 möjligheten	 till	 att	 på	 ett	 korrekt	 sätt	 analysera	 och	 utvärdera	
programvaran.	Alla	studier	som	 jämförs	 i	denna	studie	har	använt	sig	av	noviser	
under	utvärderingen	och	Petrie	och	Powers	heuristiker	kanske	ej	är	 lämpliga	 för	
dessa.	 I	 framtida	 forskning	 vore	 det	 intressant	 att	 behandla	 Petrie	 och	 Powers	
heuristiker	för	heuristisk	utvärdering	som	utförs	av	expertutvärderare.	Eventuellt	
kan	 utvärderare	 med	 mer	 erfarenhet	 och	 högre	 förmåga	 använda	 sig	 av	 dessa	
heuristiker	på	ett	bättre	sätt	och	därmed	få	bättre	resultat	jämfört	med	noviser.	
	
Som	 Law	 och	 Hvannberg	 fann	 i	 sin	 studie	 (2002)	 är	 heuristisk	 utvärdering	 ett	
billigt	 och	 snabbt	 verktyg	 för	 att	 utvärdera	 programvara.	 Metoden	 lämnar	 dock	
mycket	 att	 önska	 gällande	 kvaliteten	 av	 fynd.	 Petrie	 och	 Power	 (2012)	 försökte	
åtgärda	 detta	 med	 sina	 uppdaterade	 heuristiker	 men	 utifrån	 resultaten	 från	
Salgados	studie	(2015)	och	resultaten	från	vår	utvärdering	går	det	inte	att	styrka	
det	påståendet.	En	diskussion	bör	hållas	 för	att	utvärdera	heuristisk	utvärdering	
och	möjligheten	till	att	metoden	är	bristfällig	oberoende	av	vilka	heuristiker	som	
används.	 Som	 tidigare	 nämnts	 kompletterar	 heuristik	 utvärdering	 och	
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användarutvärdering	varandra	men	eventuellt	 fungerar	Pattern	based	 inspection	
ännu	bättre.		
	
I	ljuset	av	resultaten	gick	det	inte	att	styrka	hypotesen	att	användandet	Petrie	och	
Powers	 heuristiker	 leder	 till	 högre	 mått	 av	 Validity,	 Thoroughness	 och	
Effectiveness.	 I	en	värld	där	datorer	 finns	överallt	och	blir	allt	mer	komplicerade	
krävs	ett	alternativ	till	användarutvärdering	för	att	förbättra	användbarheten	hos	
system	 och	 mjukvaror	 då	 detta	 riskerar	 att	 bli	 en	 allt	 för	 stor	 kostnad.	
Användandet	 av	 Petrie	 och	 Powers	 heuristiker	 vid	 utvärdering	 utan	 användare	
(heuristisk	 utvärdering)	 har	 genom	 denna	 studie	 visat	 sig	 ge	 resultat	 som	 är	
likvärdiga	 med	 att	 använda	 Nielsens	 heuristiker,	 i	 kontrast	 till	 Salgados	 studie	
(2015).	Det	krävs	således	ytterligare	forskning	inom	området	för	att	utveckla	och	
driva	utvärdering	utan	användare	framåt.	
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Bilaga	1.	Nielsens	heuristiker	
	
[1]	Visibility	of	system	status	
The	 system	 should	 always	 keep	 users	 informed	 about	 what	 is	 going	 on,	 through	 appropriate	
feedback	within	reasonable	time.	
		
[2]	Match	between	system	and	the	real	world	
The	 system	 should	 speak	 the	 users'	 language,	 with	 words,	 phrases	 and	 concepts	 familiar	 to	 the	
user,	 rather	 than	 system-oriented	 terms.	 Follow	 real-world	 conventions,	 making	 information	
appear	in	a	natural	and	logical	order.	
		
[3]	User	control	and	freedom	
Users	often	choose	system	functions	by	mistake	and	will	need	a	clearly	marked	"emergency	exit"	to	
leave	 the	unwanted	 state	without	having	 to	 go	 through	 an	 extended	dialogue.	 Support	 undo	 and	
redo.	
		
[4]	Consistency	and	standards	
Users	 should	 not	 have	 to	wonder	whether	 different	words,	 situations,	 or	 actions	mean	 the	 same	
thing.	Follow	platform	conventions.	
		
[5]	Error	prevention	
Even	better	than	good	error	messages	is	a	careful	design	which	prevents	a	problem	from	occurring	
in	the	first	place.	Either	eliminate	error-prone	conditions	or	check	for	them	and	present	users	with	
a	confirmation	option	before	they	commit	to	the	action.	
(Read	full	article	on	preventing	user	errors.)	
		
[6]	Recognition	rather	than	recall	
Minimize	the	user's	memory	load	by	making	objects,	actions,	and	options	visible.	The	user	should	
not	have	to	remember	information	from	one	part	of	the	dialogue	to	another.	Instructions	for	use	of	
the	system	should	be	visible	or	easily	retrievable	whenever	appropriate.	
(Read	full	article	on	recognition	vs.	recall	in	UX.)	
		
[7]	Flexibility	and	efficiency	of	use	
Accelerators	--	unseen	by	the	novice	user	--	may	often	speed	up	the	interaction	for	the	expert	user	
such	that	the	system	can	cater	to	both	inexperienced	and	experienced	users.	Allow	users	to	tailor	
frequent	actions.	
		
[8]	Aesthetic	and	minimalist	design	
Dialogues	should	not	contain	information	which	is	irrelevant	or	rarely	needed.	Every	extra	unit	of	
information	 in	 a	 dialogue	 competes	 with	 the	 relevant	 units	 of	 information	 and	 diminishes	 their	
relative	visibility.	
		
[9]	Help	users	recognize,	diagnose,	and	recover	from	errors	
Error	messages	should	be	expressed	in	plain	 language	(no	codes),	precisely	 indicate	the	problem,	
and	constructively	suggest	a	solution.	
		
	
[10]	Help	and	documentation	
Even	though	it	 is	better	 if	 the	system	can	be	used	without	documentation,	 it	may	be	necessary	to	
provide	help	 and	documentation.	Any	 such	 information	 should	be	 easy	 to	 search,	 focused	on	 the	
user's	task,	list	concrete	steps	to	be	carried	out,	and	not	be	too	large.	
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Heuristics	 Descriptions	

PHYSICAL	PRESENTATION	 	

Make	text	and	interactive	elements	large	and	
clear	enough	

Default	and	typically	rendered	sizes	of	text	and	
interactive	elements	should	be	large		
enough	to	be	easy	to	read	and	manipulate.	

Make	page	layout	clear	 Make	sure	that	the	layout	of	information	on	the	
page	is	clear,	easy	to	read	and		
reflects	the	organization	of	the	material.	

Avoid	short	time-outs	and	display	times	 Provide	time-outs	that	are	long	enough	for	users	
to	complete	the	task	comfortably,		
and	if	information	is	displayed	for	a	limited	time,	
make	sure	it	is	long	enough	for		
users	to	read	comfortably	

Make	key	content	and	elements	and	changes	to	
them	salient	

Make	sure	the	key	content	and	interactive	
elements	are	clearly	visible	on	the	page		
and	that	changes	to	the	page	are	clearly	indicated.	

CONTENT	 	

Provide	relevant	and	appropriate	content	 Ensure	that	content	is	relevant	to	users’	task	and	
that	it	is	appropriately	and		
respectfully	worded.	

Provide	sufficient	but	not	excessive	content	 Provide	sufficient	content	(including	Help)	so	that	
user	can	complete	their	task	but		
not	excessive	amounts	of	content	that	they	are	
overwhelmed.	

Provide	clear	terms,	abbreviations,	avoid	
jargon	

Define	all	complex	terms,	jargon	and	explain	
abbreviations.	

INFORMATION	ARCHITECTURE	 	

Provide	clear,	well-organized	information	
structures	

Provide	clear	information	structures	that	
organize	the	content	on	the	page	and	help		
users	complete	their	task.	

INTERACTIVITY	 	

How	and	why	 Provide	users	with	clear	explanations	of	how	the	
interactivity	works	and	why	things		
are	happening.	

Clear	labels	and	instructions.	 Provide	clear	labels	and	instructions	for	all	
interactive	elements.	Follow	web		
conventions	for	labels	and	instructions	(e.g.	use	of	
asterisk	for	mandatory	elements)	
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Avoid	duplication/excessive	effort	by	users.	 Do	not	ask	users	to	provide	the	same	information	
more	than	once	and	do	not	ask	for		
excessive	effort	when	this	could	be	achieved	
more	efficiently	by	the	system.	

Make	input	formats	clear	and	easy.	 Make	clear	in	advance	what	format	of	information	
is	required	from	users.	Use	input		
formats	that	are	easy	for	users,	such	as	words	for	
months	rather	than	numbers.	

Provide	feedback	on	user	actions	and	system	
progress.	

Provide	feedback	to	users	on	their	actions	and	if	a	
system	process	will	take	time,	on		
its	progress	

Make	the	sequence	of	interaction	logical.	 Make	the	sequence	of	interaction	logical	for	users	
(e.g.	users	who	are	native	speakers		
of	European	languages	typically	work	down	a	
page	from	top	left	to	bottom	right,	so		
provide	the	Next	button	at	the	bottom	right).	

Provide	a	logical	and	complete	set	of	options	 Ensure	that	any	set	of	options	includes	all	the	
options	users	might	need	and	that	the		
set	of	options	will	be	logical	to	users.	

Follow	conventions	for	interaction	 Unless	there	is	a	very	particular	reason	not	to,	
follow	web	and	logical	conventions	in		
the	interaction	(e.g.	follow	a	logical	tab	order	
between	interactive	elements).	

Provide	the	interactive	functionality	users	will	
need	and	expect	

Provide	all	the	interactive	functionality	that	users	
will	need	to	complete	their	task		
and	that	they	would	expect	in	the	situation	(e.g.	is	
a	search	needed	or	provided?).	

Indicate	if	links	go	to	an	external	site	or	to	
another	webpage	

If	a	link	goes	to	another	website	or	opens	a	
different	type	of	resource	(e.g.	PDF		
document)	indicate	this	in	advance.	

Interactive	and	non-interactive	elements	
should	be	clearly	distinguished	

Elements	which	are	interactive	should	be	clearly	
indicated	as	such,	and	element		
which	are	not	interactive	should	not	look	
interactive.	

Group	interactive	elements	clearly	and	
logically	

Group	interactive	elements	and	the	labels	and	
text	associated	with	them	in	ways	that		
make	their	functions	clear.	

Provide	informative	error	messages	and	error	
recovery	

Provide	error	messages	that	explain	the	problem	
in	the	users	language	and	ways	to		
recover	from	errors.	

	


