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Abstrakt
Under sommaren 2018 framförde en fotbollsförening ett intresse av att skaffa en 
mobilapplikation som de kunde använda internt. Befintliga mobilapplikationer som redan 
finns för fotbollsföreningar idag granskades. Det visade att det redan finns bra 
mobilapplikationer för att förvalta den interna kommunikationen i fotbollsföreningar. Dock 
hade ingen av dessa mobilapplikationer en praktisk lösning för att liverapportera ifrån lagens 
matcher. Då att liverapportera var den funktion som föreningen var mest intresserade av gick 
arbetet vidare, med att ta fram en prototyp för en mobilapplikation som vilken förening som 
helst skulle kunna använda för att liverapportera ifrån sina matcher. Syftet med uppsatsen är 
att utvärdera användbarheten i den första versionen av high-fidelity prototypen som tas fram i 
arbetet med en mobilapplikation för att liverapportering ifrån amatörfotbollsmatcher. Bristen 
på användbarhet kan leda till att användare avvisar mobilapplikationen helt som innebär att 
användbarhet är viktigt för mobilapplikationers framgång.

Metoderna enkät, användartester, observation samt intervjuer har genomförts i tester med sex 
testpersoner. Resultat från användartest, observation samt intervjuer analyserades mot 
varandra och teori om användbarhetsattribut samt designprinciper för att se om designen 
innehar några användbarhetsproblem. I analysen identifierades problem i designen som berör 
användbarhetsattributen effeciancy och effectivness samt designprinciperna visibility, 
affordance, constraints, flexibility och style. Slutsatserna påvisar följande 
användbarhetsproblem i den framtagna designen: Användare förväntade sig att kunna klicka 
på lagets logga för att komma till det lagets informationssida. Användaren kan mata in två 
händelser samtidigt i händelselistan. Listan i mina favoriter uppfattas inte som klickbar. 
Slutsignal i händelselistan tycker användarna ska vara längst ner i listan. Designen på 
liverapportering sidan visar inte tydligt nog hur användaren kan ge input. Designen kan inte 
göras tillräckligt personlig för användare. Designen upplevdes som tråkig.

Nyckelord: användbarhet, utvärdering, mobilapplikation, design, prototyp, interaktionsdesign,
Android.
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1. Inledning
I inledningen beskrivs bakgrund, syfte, målgrupp, undersökningsfrågor samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Mobilapplikationsidén framkom när en förening framförde deras intresse av en 
mobilaplikation. Det undersöktes om de redan fanns bra allmänna lösningar för en 
mobilapplikation till föreningen och det ansågs att det redan fanns bra alternativ som 
föreningen kan använda för de mesta av det som vill göra. Men ingen av dessa appar erbjuder 
möjlighet till att liverapportera från matcherna på ett sätt som föreningen önskade, vilket var 
den funktion som föreningen var mest intresserad av då. Detta ledde till en 
mobilapplikationside som har just liverapportering för amatörfotbollslag i fokus vilket gör att 
de som inte är på plats kan enkelt följa matchen i sin mobiltelefon. Just nu så liverapporterar 
laget ibland sina matcher på Facebook. Det beslutas att en hi-fi prototyp av en 
mobilapplikation där användare kan liverapportera sina matcher ska göras och sedan ska en 
utvärdering av användbarheten i designen på prototypen utföras. Tanken är att appen ska 
möjliggöra liverapportering för så många lag som möjligt som vill ha det och inte specifikt 
den förening som har undersökt. Liverapporteringen görs på plats av vem som helst som vill 
och kan. Applikationen ska vara så enkel att vem som helst ska kunna plocka upp den också 
kunna liverapportera från en fotbollsmatch.

1.2 Introduktion

Användningen av smartphones eller mobiltelefoner ökar ständigt och nu har så gott som alla 
svenskar under 55 år tillgång till en smartphone med internetuppkoppling (svenskarna och 
internet, 2017). En smartphone kan beskrivas som en mobiltelefon som utför en stor del av de 
funktioner som en dator kan utföra. Den består vanligtvis en pekskärm, internetåtkomst och 
ett operativsystem kapabelt av att köra nedladdade applikationer (Oxford dictionaries, 2019). 
Statistik från (svenskar och internet, 2017) visar att den dagliga användningen av internet nu 
är vanligast på smartphone. 

När man använder internet på sin smartphone är det vanligt att man gör det genom en 
mobilapplikation en så kallad app. En mobilapplikation är mjukvaruapplikation designad för 
att användas på en mobil enhet som till exempel smartphone eller surfplatta (Technopedia, 
2019). Det finns idag 2.1 miljoner tillgängliga applikationer på Google Play och cirka 2 
miljoner på Apples app store (Statista, 2019).

Den framtagna prototypen kommer att vara ett interaktivt system då användarna ska 
interagera med systemet. Ett interaktivt system är ett system som är karaktäriserat av en stor 
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mängd av interaktion mellan människa och dator (Encyclopedia, 2019).
För att de ska kunna interagera med systemet krävs det att applikationen har ett 
användargränssnitt. Benyon definierar ett användargränssnitt som “att det är de delar av 
systemet som användarna kommer i kontakt med fysiskt, perceptuellt och konceptuellt ” 
(Benyon, 2014).
En viktig del för ett interaktivt system är att det är användbart speciellt idag när konkurrensen 
är så stor. Det är många skillnader mellan mobil och desktopanvändning det inkluderar 
interaktionstekniker, hur människor läser, kontext av användningen, och helt enkelt hur stor 
mängd innehåll som kan bli uppfattad i en överblick (Nielsen & Budiu, 2013). Det gör att de 
finns ytterligare utmaningar när man utvecklar för en mobil och dess användbarhet. På 
smartphones där mobilapplikationer används är skärmen mindre än på stationära datorer och 
något som utgör ett problem för användbarheten hos mobilapplikationer är den lilla skärmen 
(Nielsen & Budiu 2013). 

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utvärdera en hi-fi prototyp baserat på en mobilapplikationside för 
att utvärdera användbarheten och hitta användbarhetsproblem eller förbättringsmöjligheter i 
designen.

1.4 Undersökningsfrågor

UF1: Vilka problem upplever användarna i designen av prototypen? 
UF2: Vilka förändringar vill användarna se i designen av mobilapplikation som prototypen 
visar?
UF3: Vilka brister i användbarheten finns det i prototypen? 

1.5 Målgrupp

Målgruppen för uppsatsen är de som vill utveckla en mobilapplikation baserat på hi-fi 
prototypen eller ska göra en användbarhetsutvärdering av en liknande design för en 
mobilapplikation. Målgruppen för applikationen är fotbollsintresserade som vill följa fotboll 
även fast de inte kan vara med på plats eller de som vill dela med sig av hur de går i sina 
matcher. 

1.6 Avgränsningar
Användbarhetsattributet memorability kan inte användas för att hitta användbarhetsproblem i 
designen då det är första gången användarna ser och interagerar med den framtagna 
prototypen som visar designen för en mobilapplikation för liverapportering för 
amatörfotbollsmatcher. Då memorability handlar om användarens förmåga att komma ihåg 
hur en applikation används effektivt efter en tid (Harrison et al. 2013; Nielsen 2012). För att 
mäta memorability skulle ytterligare ett användartest med samma testpersoner behöva utföras.
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1.7 Etiska överväganden

För att följa etikreglerna fick testpersonerna information om konfidentialitet, vad deras 
medverkan kommer att ha för betydelse, hur resultatet kommer att samlas in, vad resultatet 
kommer att användas till, att det är valfritt att delta, att de är helt anonyma för andra utanför 
uppsatsarbetet samt att de när som helst får avbryta testet under hela testsessionen. 
Informationen kommer att stå skriftligt på ett informationsbrev (se bilaga 1).

All behandling av personuppgifter uppfyller de grundläggande principer som anges i 
dataskyddsförordningen. Principerna innebär förenklat att personuppgifter bara samlas in för 
vissa berättigade ändamål och att inte fler uppgifter än nödvändigt får behandlas. Det betyder 
även att uppgifterna inte sparas längre tid än nödvändigt (Europaparlaments och rådets 
förordning, 2016).
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2. Teori
Teorikapitlet presenterar den referensram vilket beskriver centrala begrepp som används i uppsatsen samt teori 

inom ämnet användbarhet hos mobilapplikationer och kravinsamling.

2.1 Centrala begrepp

Här kommer begrepp som används i arbetet med denna rapport att tas upp och förklaras. 
Dessa begrepp är Mobilapplikation, användbarhet, interaktionsdesign, designprinciper, 
prototyper och användbarhetsattribut. 

För att veta om källorna som används är tillförlitliga behöver man förhålla sig kritiskt till 
dessa (Patel & Davidson 2011). Källorna som används i denna uppsats är böcker och 
forskningsartiklar i både tryckta och elektroniska format. Böcker som används är de som 
uppfattats som kurslitteratur vilket innebär att de används i utbildande syfte som då anses vara
trovärdiga. Böckerna som används är böcker som antingen har använts som kurslitteratur 
inom ämnet informatik eller böcker som har lånats från Karlstads universitetsbibliotek. 
Sökningar efter vetenskapliga artiklar har skett genom Google Scholar som erbjuder och 
hjälper personer att söka efter vetenskaplig litteratur. I uppsatsen har det även använts andra 
elektroniska källor som sökts fram via Google för att förklara en del begrepp men dessa dessa 
källors egna tolkningar och antydanden som inte har en vetenskaplig grund har hållits i 
åtanke.

2.1.1 Mobilapplikation

En mobilapplikation är mest hänvisad till som en app, det är en typ av mjukvaruapplikation 
designad för att användas på en mobil enhet som till exempel smartphone eller surfplatta. 
Mobila applikationer används ofta som ett sätt att erbjuda användare liknande tjänster som 
finns på en dator. Appar är allmänt ganska små enskilda mjukvaruprogram med begränsad 
eller smal funktion(technopedia, 2019). 
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2.1.2 Användbarhet

Användbarhet benämns av ISO (International Organization for Standardization) som “till den 
mån ett system, produkt eller tjänst kan användas av specifika användare att nå specifika mål 
med effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse i det specificerade kontext det 
används. ” (ISO, 2019). 
Benyon(2014) förklarar att ett system med en hög nivå av användbarhet har följande 
egenskaper: 

● Det är effektivt till den mån att människor klarar av att göra saker med en lämplig 
mängd ansträngning. 

● Det är effektivt med att det innehåller lämpliga funktioner och informationsinnehåll, 
som är organiserat på ett lämpligt sätt.

● Det är lätt att lära sig att göra saker och att komma ihåg dem efter ett tag.

● Det är säkert att hantera i en mängd av olika sammanhang där den kommer att 
användas. 

● Det har en stor nytta genom att det gör de saker som människor vill få gjort. 

Att uppnå användbarhet kräver att vi tar ett användarcentrerat tillvägagångssätt i designen.
Användbarhet är en kvalitetsattribut som avgör hur enkelt ett användargränssnitt är att 
använda. Användbarhet hänvisar också till metoder som används för att förbättra hur enkelt 
en design är att använda under designprocessen (Nielsen, 2012).

2.1.3 Mobil användbarhet

Användbarhetsproblem som är relaterade till mobila enheter såsom uppkoppling, liten 
skärmstorlek, olika skärmupplösning, begränsad bearbetnings kapacitet och kraft samt data 
inmatningsmetoder för mobila användare. Alla dessa begränsningar kommer att påverka 
användbarheten hos mobilappar.
Nielsen och Budiu(2013) skriver att det är sunt förnuft att designa olika för enheter som är så 
olika. Det är många skillnader mellan mobil och desktop användning det inkluderar 
interaktionstekniker, hur människor läser, kontext av användningen, och helt enkelt hur stor 
mängd innehåll som kan bli uppfattad i en överblick (Nielsen & Budiu, 2013).
Nielsen och Budiu förklarar några viktiga skillnader mellan desktop och mobil är att 
innehållet ska vara annorlunda: Kortare och enklare skrift är nödvändigt för den mindre 
skärmen på grund av bristen på kontext reducerar text förståelsen. Detsamma gäller för bilder 
och andra format som också bör anpassas för den mindre skärmen. En annan stor sak som 
behöver ändras är informations arkitekturen som ska hänvisa sekundärt innehåll till en 
sekundär sida på mobila enheter (Nielsen & Budiu, 2013). 
På grund av den mindre skärmen så är det svårt att uppnå designprinciperna för synlighet. 
Funktioner måste bli undanplockade och de krävs att man går igenom flera menyer för att 
komma till funktionerna, vilket leder till svårigheter i navigationen (Benyon, 2014).
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2.1.4 Interaktiva system

Kombinationen av hårdvara, mjukvara och/eller tjänster som kan ta emot input från, och 
kommunicera output till användare (ISO, 2019). Exempel på olika interaktiva system är 
mjukvarusystem, webbsidor, spel, interaktiva produkter som digitalkameror och applikationer
för datorer (Benyon, 2014).

2.1.5 Interaktionsdesign

Interaktionsdesign är en design som har en interaktion mellan användare och systemet. 
Vanligtvis pratar man om mjukvaruprogram såsom appar eller hemsidor när man pratar om 
interaktionsdesign. Interaktionsdesign har som mål att skapa produkter som hjälper 
användarna att utföra sina mål på bästa sätt (Interaction design foundation 2019). 
Interaktionsdesign används för att designa interaktionssystem på många olika system som till 
exempel mobiltelefon, desktop, laptop, projektorer med flera. Benyon(2014) beskriver 
interaktionsdesign som en metod som vill utveckla högkvalitativa interaktiva system, 
produkter och tjänster som passar människor och deras sätt att leva.

2.1.6 Användarcentrerad design

Att ha ett användarcentrerat synsätt betyder att man sätter användare först. Det handlar om 
designa interaktiva system för att hjälpa användare och för användare att avnjuta (Benyon, 
2014). Samme Benyon skriver att vara användarcentrerad handlar om att tänka på vad 
användare vill ha istället för vad teknologin kan göra. Det handlar också om att designa nya 
sätt att koppla samman människor med varandra. Användare ska involveras i designprocessen
och det ska designas för mångfald. 
Det är fyra huvudfaktorer av användarcentrerad design för interaktiva system, de faktorerna 
kallas PACT och står för: Människor(People),Aktiviteter(Activities) människor vill göra, 
Kontext(Contexts) som den interaktionen kommer ta plats, Teknologi(Technologies) vilken 
teknik används t.ex. hårdvara,mjukvara (Benyon, 2014).

2.1.7 Grafiska användargränssnitt

Benyon(2014) beskriver grafiska användargränssnittet som att det är alla delar av systemet 
som människor kommer i kontakt med, fysiskt, perceptuellt och konceptuellt:
Fysiskt kan vi interagera med en enhet genom att trycka på knappar eller röra en spak och den
interaktiva enheten kan reagera genom att ge feedback genom tryck på knappen eller spaken.
Perceptuellt visar enheten saker på en skärm som vi kan se, eller låter ljud som vi kan höra.
Konceptuellt hänvisar till hur vi interagerar med en enhet genom att försöka ta reda på vad det
gör och vad vi ska göra. Enheten tillhandahåller meddelanden och andra skärmar som är 
utformade för att hjälpa oss att göra detta (Benyon, 2014).
Användargränssnittet förmedlar interaktionen mellan människor och enheter och 
användargränssnittets design är en avgörande egenskap för den övergripande 
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interaktionsdesignen (Benyon 2014).
Majoriteten av PCs, telefoner och surfplattor har grafiska användargränssnitt som vanligtvis 
är baserade på en av de tre stora mjukvaruplattformarna: Apple(OS X och iOS), Microsoft 
Windows och Googles Android (Benyon, 2014).

2.1.8 Prototyp

En prototyp är en konkret men ofullständig del av en system design (Benyon, 2014). 
Prototyper används för att reflektera över designen, och utvecklar använder prototyper till att 
rama in, förfina och upptäcka möjligheter i en design miljö (Benyon, 2014). De kan även 
användas för att demonstrera ett koncept som är i ett tidigt design stadium. Dessa prototyper 
testas för att få fram detaljer över hur konceptet kommer se ut i senare skede i processen. Den 
största utmärkande egenskapen för en prototyp är att den är interaktiv (Benyon, 2014). 
Prototypen kan försöka lyfta fram enbart gränssnittet eller någon kritisk del av 
funktionaliteten. Prototypen är först och främst ett sätt att involvera människor och klienter i 
utvärderingen av dina designförslag (Benyon, 2014).
En prototyp kan antingen vara enkel som att man ritar upp det på ett papper eller annat 
lämpligt material då kallas det för en Low-fidelity prototyp. En prototyp kan också göras 
genom att man utvecklar en mjukvara i en sofistikerad utvecklingsmiljö och då kallas det för 
en High-fidelity prototyp (Benyon, 2014).

2.1.8.1 High-fidelity prototyper

High-fidelity prototyper(hi-fi) liknar i hur de ser ut och känns den förväntade slutprodukten 
(Benyon, 2014). De produceras som en mjukvara, antingen i de program som det riktiga 
programmet sedan skapas i eller ett enskild miljö som förenklar skapandet av prototypen 
(Benyon, 2014). Hi-fi prototyper är användbar för att i detalj utvärdera de huvudsakliga 
design elementen(innehåll, visuella, interaktiviteten, funktionaliteten och media). En hi-fi 
prototyp är ofta ett viktigt steg i klient godkännande då den blir som ett sista designdokument 
som klienten måste godkänna innan den sista implementationen utförs (Benyon, 2014). Ett 
problem med att utveckla hi-fi prototyper är att människor tror att de är färdiga produkter och 
om prototypen då innehåller fel så kan det förstöra den för att användare blir förvirrade. Om 
allt annat känns äkta, varför är inte innehållet äkta. Det är viktigt för hi-fi prototyper att 
detaljerna är exakta (Benyon, 2014).
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2.1.8.2 Low-fidelity prototyper

Lo-fi(Low-fidelity) prototyper kallas ofta för pappersprototyper då det oftast är hur de görs. 
Lo-fi prototyper har egenskaper som att de är mer fokuserade på den breda underliggande 
design förslagen såsom innehåll, form och struktur. Det är tonen för designen, viktiga 
funktionalitetskrav och navigation struktur som visas mest i en lo-fi prototyp (Benyon, 2014). 
Lo-fi prototyper är designade till att bli producerade snabbt och att kastas snabbt bort. De 
fångar in tidiga design tankar och ska hjälpa till i processen att utvärdera många möjliga 
designlösningar (Benyon, 2014).

2.2 Designprinciper

Benyon presenterar tolv designprinciper som vägleda utvecklaren/designern genom 
designprocessen och kan sedan användas för att utvärdera och kritisera prototyp förslag. Alla 
principer interagerar och påverkar varandra på både positiva och negativa sätt. Men de hjälper
utvecklaren att förstå viktiga komponenter i användbarhetsdesign och att upptäcka vanliga fel 
och problem som uppstår i designprocessen (Benyon, 2014). 
Designprinciperna är uppdelade i tre kategorier: 

● Learnability - hjälper människor att komma åt, lära sig och komma ihåg systemet. 
Learnability innehåller de fyra designprinciperna: visibility, consistency, familiarity 
och affordance. 

● Effectiveness - Ger användare en känsla av kontroll och vetskap om vad de ska göra 
och hur de ska göra det. Effectiveness innehåller de tre designprinciperna: Navigation, 
control och feedback. 

● Accommodation - Gör det på ett tryggt och säkert sätt. Dessa principer ser även till att 
designen är anpassad för rätt människor. Accommodation innehåller de fem 
designprinciperna: Recovery och constraints som är en egen liten kategori för säkerhet
inom accommodation. De övriga tre är Flexibility, style och conviviality.

Designprincipen visibility handlar om att säkerställa att saker är synliga så att användare kan 
se vilka funktioner är tillgängliga och vad system för närvarande håller på med (Benyon 
2014). Benyon förklarar consistency att man ska vara konsistent i användningen av design 
funktioner och att vara konsistent eller likvärdig med liknande system och de arbetssätt som 
är standard (Benyon 2014).Familiarity principen förklarar hur man bör använda språk och 
symboler som målgruppen är bekant med(Benyon 2014). 
Affordance innebär att man ska designa saker så att det är tydligt vad de är för något. 
Affordance hänvisar till de egenskaper som saker har eller uppfattas som att de har och hur 
dessa saker kan användas. Till exempel uppfattas knappar som något man ska klicka på och 
stolar som något man kan sitta på (Benyon 2014). Med navigation menar Benyon att man 
förser användaren med möjligheten att röra sig mellan delar av systemet. Det kan vara kartor, 
pilar eller liknande som bidrar med detta (Benyon 2014).
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Med designprincipen Control betyder det att man ska göra det klart för användaren vem eller 
vad som har kontrollen och tillåta användare att ta kontrollen (Benyon 2014). 
Benyon förklarar att med recovery ska system göra det möjligt att återgå från handlingar, 
speciellt misstag och fel. Det ska göras på ett snabbt och effektivt sätt (Benyon 2014).
Benyon förklarar constraints som att man ska se till att man har restriktioner för att se till att 
användare inte försöker göra saker som är olämpliga. Speciellt ska användare bli hindrade 
från att utföra allvarliga fel genom att det sätts restriktioner på olika handlingar och att de blir 
tillfrågade om tillåtelse innan en allvarliga operation genomförs (Benyon 2014). 
Flexibility betyder att man ska tillåta många olika sätt att göra saker för att tillmötesgå 
användare med olika nivå i erfarenhet och intresse i systemet. Det kan till exempel betyda att 
man tillåter användare att ändra utseendet eller beteendet i systemet vilket gör att de kan göra 
systemet mer personligt (Benyon 2014).
Förklaringen för designprincipen style är kort och menar att designen ska vara elegant och 
tilltalande (Benyon 2014).
Designprincipen conviviality förklarar Benyon att ett interaktivt system ska vara artigt, snällt 
och allmänt trevligt att interagera med (Benyon 2014).

2.3 Användbarhetsattribut
Enligt Nielsen (2012) definieras användbarhet av kvalitetsattributen learnability, efficiency, 
memorability, errors och satisfaction. Attributet learnability syftar till hur lätt det är för 
användare att klara av grundläggande uppgifter första gången de stöter på designen. 
Efficiency handlar om hur snabbt användare kan utföra uppgifter när de lärt sig designen. 
Memorability handlar om hur snabbt användare kan återfå sin kunnighet efter en tid utan att 
ha använt designen. Errors handlar om hur många fel en användare gör, hur allvarliga dessa 
fel är samt hur lätt användaren kan återhämta sig från felet. Satisfaction handlar om hur 
behagligt det är att använda designen (Nielsen 2012). 

Rubin och Chisnell (2008) pratar också om användbarhetsattribut och enligt dem är dessa 
attribut usefulness, efficiency, effectiveness, learnability och satisfaction. Learnability handlar
om användarens förmåga att till en viss kompetensnivå använda systemet efter en viss 
förutbestämd mängd och träning som kan vara ingen tid alls. Efficiency handlar om hur 
snabbt, fullständigt och exakt en användare kan uppnå sitt mål. Satisfaction refererar till 
användarens uppfattningar, känslor och åsikter för produkten. Effectiveness handlar om hur 
produkten beter sig på det sätt som användaren förväntar sig och att det lätt nog för att 
användaren ska kunna använda produkten till att göra det dem avser att göra. Usefulness berör
hur produkten tillåter en användare att uppnå sina mål och är en bedömning på en användares 
vilja att använda produkten över huvud taget (Rubin & Chisnell 2008). 

De riktlinjer som finns för att leda utformningen av användbara applikationer är ofta för 
stationära och webbaserade applikationer enligt Baharuddin et al.(2013) och är därmed inte 
specifika för mobilapplikationer. Baharuddin et al.(2013) utförde därför en undersökning 
genom litteraturstudier för att hitta viktiga användbarhetsaspekter för att designa och mäta 
användbarheten på mobilapplikationer. Detta för att ta fram en riktlinje som kan hjälpa 
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forskare och praktiker att designa samt mäta användbarheten hos mobilapplikationer 
(Baharuddin et al. 2013). Undersökningen visar att aspekterna effectiveness, efficiency, 
satisfaction, usefulness och aesthetic är de högst prioriterade i användbarhetsstudier för 
mobilapplikationer (Baharuddin et al. 2013).

Harrison et al.(2013) har utfört en granskning av användbarhetsmodeller och skriver att 
användbarhet ofta mäts i termerna av de tre attributen effectiveness, efficiency och 
satisfaction. De antyder att andra attribut som cognitive load ofta förbises och har därför tagit 
fram en egen användbarhetsmodell för specifikt mobilapplikationer. Modellen som kallas för 
PACMAD (People At the Centre of Mobile Application Development)innehåller attributen 
learnability, efficiency, memorability, satisfaction, effectiveness ,errors och cognitive load. 
Learnability handlar om hur lätt det är för användare att få kunskap om ett system och hur 
snabbt en användare kan använda en applikation effektivt. Efficiency handlar om användarens
förmåga att utföra en uppgift med snabbhet och exakthet, användarens produktivitet vid 
användandet av applikationen. Memorability handlar om användarens förmåga att komma 
ihåg hur en applikation används effektivt. Satisfaction handlar om användarnas upplevda 
behaglighet och komfort när de använder mjukvaran. Effectiveness handlar om användarens 
förmåga att utföra en uppgift i en specifik kontext. Errors innebär att utvärdera de fel en 
användare gör när de använder mobilapplikationer, det tillåter utvecklare att identifiera de 
områden som är mest problematiska för användare. Cognitive load handlar om den kognitiva 
mängden en användare behöver för att använda applikationen. När en användare använder 
applikationen i en mobil kontext påverkar det både användarens förmåga att röra på sig och 
att använda mobilapplikationen. Det är därför viktigt att överväga båda dimensionerna när 
användbarheten hos mobilapplikationen studeras (Harrison et al.2013).
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3. Metod

3.1 Val av undersökningsmetod

Detta arbete kommer att huvudsakligen använda sig av kvalitativa metoder som intervjuer och
användartester. Även kvantitativa metoder kommer att användas som stöd till de kvalitativa 
metoderna för att fånga upp information om testdeltagarnas bakgrund och tidigare 
erfarenheter innan användartester genomförs. Användartester använts för att det är de bästa 
sättet att utvärdera användbarhet då testpersonerna får testa på designen och hitta eventuella 
fel. Observation görs i samband med användartester för att inte räcker med att bara höra vad 
testpersonen säger utan man behöver även se hur de interagerar med designen. Efter testerna 
genomförs en intervju med testdeltagaren som där får dela med sig av sina uppfattningar och 
åsikter om prototypen de precis testat. Detta är ett bra sätt att få in användares åsikter om 
användbarheten i designen. En kort enkät används innan testerna för att det går snabbare för 
testdeltagare att fylla i en kort enkät än att de ska behöva svara på de frågorna i en intervju.   

3.1.1 Intervjuer

Intervjuer är en datainsamlingsteknik som används baserat på de olika nivåer som finns 
gällande strukturering och standardisering i intervjufrågorna (Patel & Davidson 2011). 
Strukturering betyder i vilken “utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka 
fritt beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter”. Standardisering är “hur 
mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes 
ordning” (Patel & Davidson 2011, s.75). Strukturering och standardisering kan vara hög eller 
låg. Att ha en hög strukturering innebär att ett litet utrymme att svara eller få svarsalternativ 
och det gör att möjliga svarsalternativ kan förutsägas, ett exempel är Ja /Nej frågor. Låg 
strukturering betyder att intervjupersonen får maximalt utrymme att svara (Patel & Davidson 
2011). Att ha en låg standardisering betyder att intervjun genomförs på så sätt att intervjuaren 
väljer att ställa frågorna i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet, och en hög 
standardisering är när intervjuaren väljer att ställa frågorna i en bestämd ordning (Patel & 
Davidson 2011). En låg grad av strukturering är när frågorna som intervjuaren ställer ger gott 
om utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Hög grad av strukturering innebär 
då att förbestämda frågor i exakt samma ordning ställs till intervjupersonerna (Patel & 
Davidson 2011). Beroende av hur vi kombinerar grad av standardisering och grad av 
strukturering får vi olika typer av intervjuer och enkäter som har olika användningsområden 
(Patel & Davidson 2011). Den typ av intervju som används i den här undersökningen är en 
kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju har nästan alltid en låg grad av strukturering då 
intervjuaren ger intervjupersonen utrymme att svara utförlig med egna ord. Den kan också 
utföras med en både en hög eller en låg grad av standardisering beroende på vad som faller sig
bäst i det enskilda fallet. I en kvalitativ intervju ligger syftet i att upptäcka och identifiera 
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egenskaper och tillståndet hos någonting (Patel & Davidson 2011), exempelvis 
intervjupersonens önskemål hos en applikation prototyp eller dess uppfattningar om en 
prototyp. “Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är det”sanna” svaret på en fråga” (Patel & Davidson 
2011). Det är viktigt att man tänker på validitet och reliabilitet när man gör intervjufrågorna. 
Denna typ av intervju passar då den samlar in intervjupersoners åsikter och funderingar som 
är lättare att få fram med en intervjuare som leder intervju och hjälper intervjuperson att 
bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet 
(Patel & Davidson 2011). En kvalitativ intervju används både under användartester.

3.1.1.1 Halvstrukurerad intervju
I detta arbete så har en halvstrukturerad intervju genomförs för att samla in data för hur 
testpersoner upplever och tänker på när de testade prototypen. En halvstrukturerad intervju 
utgår intervjuaren från redan förberedda frågor i ett någon form av checklista eller formulär, 
men kompletterar dessa öppna frågor där intervjupersonen kan utveckla och förklara hur de 
tänker. En halvstrukturerad intervju gör att intervjun blir mer flexibel än en strukturerad.
(Eriksson 2008, s.84).

3.1.2 Enkäter

Enkät är en teknik för att samla in information som är baserat på frågor (Patel & Davidson 
2011). Med enkäter blir det möjligt att på ett enkelt sätt ställa samma fråga till flera personer 
(Eriksson, 2008). I enkäter är frågornas formulering viktig då om “en enkät ska betraktas som
reliabel eller inte vet vi egentligen inte förrän vi ser hur den blivit besvarad”(Patel & 
Davidson 2011, s105). När vi använder oss av enkät har vi den minsta möjligheten att 
kontrollera tillförlitligheten i förväg (Patel & Davidson 2011). Det är viktigt att frågornas 
formulering är precis och lättförståelig för att undvika missförstånd (Eriksson, 2008). 
Frågor i enkäter kan både vara öppna eller ha förutbestämda svarsalternativ. En öppen fråga 
innebär att deltagaren svarar med egna ord på frågan och en fråga med förutbestämt svar 
innebär att deltagaren fyller i ett svar som är förutbestämd . Exempel på förutbestämda 
svarsalternativ kan vara att man ber intervjupersonen besvara frågan i en form av skala som 
till exempel “mycket bra”, “bra”, “dåligt” eller 1-4 och så vidare (Eriksson 2008). Med ett tre-
eller femgradig skala ökar risken att de som svarar väljer mitten alternativet. Det förespråkas 
att man ska använda sig av alternativ som undviker ett mittenalternativ för att tvinga den som 
svarar att ta ställning och ge ett svar som är aningen bättre än mitten eller sämre (Eriksson 
2008). Exempel på en öppen fråga är “Hur upplever du funktionen X?” som besvaras fritt 
med egna ord från intervjupersonen. 

En enkät används även för att innan användartester samla in data om testpersonerna som 
skulle kunna påverka resultatet (som synfel, dyslexi eller färgblindhet).
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3.1.3 Användartester

Användartester är ett undersökningsverktyg som används för att titta efter 
användbarhetsproblem och det huvudsakliga målet handlar om att samla in data för att 
identifiera och korrigera de brister som finns i en produkt gällande användbarheten (Rubin & 
Chisnell 2008). Målet med användartester är att se till att de produkter man skapar är 
användbara och uppskattade av användarna, är lätta att lära sig, hjälper människor att vara 
effektiva med det de vill göra och att produkten är tillfredsställande att använda (Rubin & 
Chisnell 2008). Användartester används i denna undersökning för att få fram användares 
åsikter om prototypen som skapats och för att fånga upp eventuella användbarhetsproblem 
som finns i prototypen. Benyon(2014) hävdar att det är viktigt att ha med riktiga människor 
som använder designen då det inte finns något som ersätter detta (Benyon, 2014). Nielsen 
(2012) skriver att den mest användbara och grundläggande metoden för att studera 
användbarheten är användartester. 

3.1.4 Testpersoner

Att välja ut och att fånga in rätt testdeltagare som har den bakgrund och egenskaper som är 
representativa för din produkts avsedda användare är en kritisk del av testprocessen(Rubin 
och Chisnell, 2008). Forskning menar att om man testar fyra till fem deltagare i en typ av 
testdel kommer det att visa en stor majoritet av de användbarhetsproblem som finns i systemet
(Rubin och Chisnell, 2008). Rubin och Chisnell(2008) tillägger att de är mer bekväma med att
testa minst åtta deltagare om möjligt. Nielsen(2000) säger att det bästa resultatet kommer när 
man testar inte mer än fem användare och att köra små test så ofta det går. Efter den femte 
deltagaren har chansen att hitta nya användbarhetsproblem minskat så pass mycket att det inte
är värt att testa fler. Nielsen säger att efter den femte användaren slösar du bara tid med att 
observera samma saker utan att lära dig något nytt (Nielsen, 2000). 
Användartester utfördes på sex stycken deltagaren varav alla har erfarenhet av att spelat eller 
kollat på amatörfotboll. 

3.2 Observation

Rubin och Chisnell (2008) skriver om manuell datainsamling som utförs av en eller flera 
människor som observerar testet och använder sig av skräddarsydda formulär för 
datainsamling. Formuläret kan användas för att samla in kvalitativ data som specifika 
kommentarer deltagare sagt och kvantitativ data som antalet gånger en meny användes (Rubin
& Chisnell 2008). Enligt Nielsen (2012) är det viktigt att individuella användare observeras 
noggrant när de utför uppgifter med användargränssnittet för att utvärdera 
interaktionsdesignen. Att endast lyssna på vad människor säger är missledande som gör att 
man behöver titta på vad de faktiskt gör (Nielsen 2012). 

17



3.3 Testmiljö

Testerna utfördes med en “Minimalist Portable Test Lab” vilket betyder att ett bestämt rum 
designat för tester inte användes för testerna. Det innebär snarare att testutrustningen som i det
här fallet har varit en mobiltelefon som innehåller prototypen har flyttats runt till flera olika 
testplatser (Rubin och Chisnell, 2008). Denna metod passade för att det inte fanns en bra lokal
för testdeltagare och testledare att träffas och göra testerna testerna har då utförts där tid och 
plats har funnits. Fördelarna med “Minimalist Portable Test Lab” är att du får se användarens 
kontext, alltså får se det sammanhang som användaren använder produkten. Det gör det även 
enklare för deltagarna att delta i testerna. Då utrustningen är portabel kan du ta med dig den ut
i fältet och potentiellt utföra testerna hos användarna (Rubin och Chisnell, 2008). Nackdelar 
med denna metod är planering och logistiken kan bli komplex jämfört med att göra alla tester 
på en plats. Det kan även vara okomfortabla miljöaspekter till exempel husdjur, inte tillräcklig
med plats att arbeta på (Rubin och Chisnell, 2008).

3.4 Genomförande av tester

För att utvärdera användbarheten i designen kommer fem testsessioner att hållas där 
metoderna enkät, användartest, observation och intervju kommer att användas. En testperson 
samt en testledare kommer att närvara vid varje testsession. Testpersonen är en person inom 
den satta målgruppen för själva mobilapplikationen och författaren av uppsatsen är testledaren
för användartesterna. 

Prototypen testas på en Huawei Honor 8 genom en installerad applikation. Applikation har 
utvecklas i Android Studio på PC. 

Först kommer testpersonen att få läsa igenom ett informationsbrev som förklarar vad studien 
handlar om och vilka rättigheter testpersonen har gällande sina uppgifter de ger i studien. 
Testpersonen kommer att få underteckna samtyckesblanketten (se bilaga 2) för att godkänna 
att data samlas in genom ljudinspelning samt observation. När samtyckesblanketten signerats 
kommer testpersonen att få svara på en enkät (se bilaga 3) som innehåller frågor om 
testpersonens erfarenhet gällande mobilapplikationer, ålder, roll, vilken erfarenhet de har av 
att rapportera resultat från matcher osv. Enkäten är till för att säkerställa att testpersonerna är 
inom målgruppen för själva mobilapplikationen och få lite information om testpersonernas 
tidigare erfarenheter. Under tiden som testpersonen svarar på enkäten förbereder testledaren 
inför användartestet genom att kontrollera att prototypen står i rätt tillstånd.  

När testpersonen svarat på enkäten och testledaren kontrollerat att testpersonen är inom 
målgruppen delas ett dokument ut (se bilaga 4). Dokumentet innehåller uppgifter som ska 
lösas med den framtagna hi-fi prototypen för att se hur testpersonerna interagerar med 
designen som hi-fi prototypen visar. Efter det startar testledaren ljudinspelningen och lämnar 
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över smartphonen till testpersonen. Testledaren kommer att observera testpersonen och 
anteckna under användartestets gång för att ta del av eventuella ansiktsuttryck, uttalanden och
andra ljud som exempelvis suckar. Efter att testpersonen utfört uppgifterna återtar testledaren 
smartphonen, startar ljudinspelningen på testledarens dator för att kunna spela in den 
kvalitativa halvstrukturerade intervjun. Intervjun spelas in med syftet att kunna lyssna igenom
svaren igen efteråt för att säkerställa att all data är uppfattad korrekt. Intervjuunderlaget (se 
bilaga 5) visar de frågor som ställs och de punkter som kommer att beröras för att försöka få 
ut så mycket information från testpersonen som möjligt angående upplevelser och åsikter för 
att försöka identifiera eventuella användbarhetsproblem i designen hos den framtagna hi-fi 
prototypen. 

3.5 Pilottest 

Ett pilottest är till för att få en uppfattning om hur lång tid testet tar och för att identifiera olika
problem (Rubin & Chisnell 2008) som annars skulle ha visat sig under det “riktiga” testet som
kallas för det skarpa testet. Hela testet ska utföras (Rubin & Chisnell 2008), från läsning av 
introduktion till att tacka för testpersonens deltagande. Pilottestet gör att problem kan 
identifieras som exempelvis att intervju-och enkätfrågor missförstås, att uppgifter som skall 
lösas är oklara för testpersonerna, att prototypen inte fungerar som den är tänkt att göra eller 
att teknik som inspelningsprogram inte fungerar korrekt. Om problem identifieras under 
pilottestet kan de åtgärdas innan testsessionerna för det skarpa testet påbörjas(Rubin & 
Chisnell 2008).  Det ideala är att använda en person som är inom målgruppen för det riktiga 
testet (Rubin & Chisnell 2008). Ett pilottest genomfördes innan det skarpa testet för att se om 
några problem som skulle behöva korrigeras kunde hittas innan det skarpa testet genomfördes.
Pilottestet utfördes med en testsession där en testpersonen inom målgruppen för den tänkta 
mobilapplikationen deltog. Testsessionen utfördes enligt tillvägagångssättet som beskrivs 
under 3.6 Genomförande av tester. 

3.5.1 Ändringar som gjordes efter pilottestet
De problem som uppkom under pilottestet var att några enkätfrågor och testuppgifter var 
dåligt formulerade vilket blev korrigerat efter testet var klart. Testet utfördes som det beskrivs
i 3.6 Genomförande. Intervjun gick bra och testpersonen kände att alla frågor var relevanta 
till den erfarenheten testpersonen precis haft. Testpersonen tyckte att frågorna var tydliga och 
förstod vad testledaren undrade över. Intervjuguiden var rätt rörig vid detta tillfälle men då 
resultatet vart lyckat så ändrades inte mycket i denna. Några av de följdfrågor som testledaren
ställde under testen vart tillagda i intervjuguiden. Inga större förändringar gjordes i intervju 
materialet till följd av pilottestet. Det var bara små fel i enkäter, testuppgiftsfrågor som 
åtgärdades till följd av pilottestet.  

Några fel hittades i applikationen som hade missat att ändra tillbaka efter att ha tagit 
skärmbilderna samt några fel som kan klassificeras som bekvämlighets saker. 
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Felen som hittades var:
1. Lagets namn var inte rätt på lagsidan(“figur 19”)
2. Notiserna var på vid start vilket blir fel när användaren ska slå på notiser i testuppgift 

(Figur 10)
3. Sidan min profil ändras till inställningar eftersom det passar bättre då innehållet är mer

kopplat till inställningar än profil.(figur 10)
4. Bytte ut knapparna i matchvyn då testperson inte tyckte de var glasklara och gav 

förslag på andra ikoner som skulle passa bättre och fick medhåll av författaren. (figur 
12)

5. Fixade till fel med att sökikonen på hitta lagsidan då den bara gick att klicka på för att 
öppna sökmeny inte för att stänga den vilket förvirrade testpersonen. (figur 6).   

3.6 Analysering av data

Då det är användbarheten i prototypen som ska utvärderas kommer den insamlande empirin 
att analyseras mot de tolv designprinciperna från Benyon(2014) som är visibility, consistency,
affordance, feedback, control, constraints, familiarity, navigation, flexibility, recovery, 
conviviality och style för att se om eventuella användbarhetsproblem kan identifieras i 
designen som författaren tagit fram. 

Även sex av de sju användbarhetsattribut kommer att analyseras utav författaren från den 
insamlande empirin. De  utvalda attributen är learnability, efficiency, errors, satisfaction, 
effectiveness och cognitive load. Dessa analyseras för att se om användbarhetsproblem kan 
identifieras i designen som författaren tagit fram då varje attribut inkluderas i begreppet 
användbarhet. Författaren har valt dessa användbarhetsattribut utifrån Harrison et al. (2013) 
då de är framtagna för att mäta användbarheten hos mobilapplikationer. Då de sju 
användbarhetsattributen beskrivs på lite olika sätt utifrån olika källor så kommer författaren 
att inkludera de olika beskrivningarna från andra källor som tas upp i 2.3 
Användbarhetsattribut.

Memorability utlämnas då det användbarhetsattributet kräver att man gör testet två gånger. Se
1.6 Avgränsningar 
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4. Prototypen
Här presenteras resultatet från kravinsamling och de aspekter som påverkat hur prototypen har 

utvecklats både med utseende och innehåll. Slutligen presenteras den slutgiltiga prototypen och dess 

utvalda funktioner. 

4.1 Inför skapandet av prototypen

I skapandet av prototypen har ett användarcentrerad synsätt använts vilket betyder att man 
sätter användare först. Först undersöktes det vilka som kommer att använda en eventuell 
applikation. Här kom författaren fram till att det mest vanliga kommer att någon som är 
involverad i en förening majoriteten av tiden t.ex. en ledare eller en skadad spelare eller 
liknande. I få fall kan de vara en slumpmässig supporter som bara tycker det är kul, vilket inte
är något som ska hindra användaren från att använda mobilapplikationen. Aktiviteten som 
användaren ska utföra är att föra in nya händelser i applikationen, dessa händelser kan ske 
varierande ofta och bör därför vara snabba och lätta att föra in. 
Användaren kommer att göra dessa aktiviteter i samband med en fotbollsmatch vilket betyder 
att det kommer att finnas störningsmoment, båda fysiska som att hinna med och se vad som 
händer plus det sociala som att användaren kanske träffar någon de känner. Det är troligtvis 
också utomhus som matchen spelas vilket spelar in också specifikt i hur bra användaren ser 
skärmen.
Teknologin som används är en nu för tiden är vanligen en smartphone. Då användaren är 
utomhus och gör sina aktiviteter kan det var bra att använda ljusa färger och färger som inte 
lätt ”smälter ihop” för att göra det lättare för användaren att se på skärmen.         

4.1.1 Mobilapplikationen

Prototypen som ska skapas är baserad på en mobilapplikations ide som har framkommit ifrån 
en fotbollsförening som uttryckt ett intresse för mobilapp där de bland annat vill ha 
liverapportering ifrån sina matcher. Under arbetet kom det fram att ett arbete med att göra en 
mobilapplikation för föreningen inte skulle ge ett bättre resultat än de appar som redan finns 
idag. Detta ledde till att en annan applikationside togs fram. Den här applikationsiden riktar 
enbart in sig på det största önskemålet som föreningen hade vilket var att kunna 
liverapportera. Tanken med mobilapplikationsiden är att applikationen ska vara öppen för alla
lag som vill använda den. Liverapporteringarna ska göras av användarna och delas med de 
användare som vill följa liverapporteringen. 
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4.2 Förståelse och koncept för en 
liverapporteringsapplikation
Innan författaren började designa hur mobilapplikationen skulle kunna se ut så analyserades 
hemsidan varmlandsff.se vilket är det lokala fotbollsförbundet för författaren och 
testdeltagarna. Även appen sofascore(google play 1) för att få förståelse för vilka parametrar 
som ska tas med i applikation. Sofascore är en applikation som har livescores från nästan alla 
professionella sporter i hela världen. Det som analyseras från dessa hemsidor ska ligga till 
grunden för hur prototypen kommer se ut. varmlandsff.se kommer att avgöra vad som visas 
då en eventuell ”riktig” applikation troligtvis kommer att använda samma data som hemsidan.
Detta gör även att designen kommer att likna varmlandsff.se till viss del för att uppfylla 
designprincipen familiarity(2.2 designprinciper) vilket är att användarna ska känna igen sig 
med ikoner, språk och liknande. Appen sofascore undersöktes för att få en tydlig bild över hur
man på ett effektivt sätt förmedlar händelser från en fotbollsmatch.   
Författaren kom fram till att de viktigaste faktorerna att ha med i prototypen är grundläggande
statistik som mål, gula kort och röda kort och även en matchklocka. Information som datum 
för matchen och vart matchen spelas är viktigt att ha med. Eftersom att den som refererar 
matchen kommer att vanligtvis vara utomhus och möjligtvis i rörelse så bör det göras så 
snabbt och enkelt som möjligt att uppdatera referatet. Medlemmar i föreningen som 
författaren varit aktiv i framförde ett önskemål om att applikation skulle ha notiser som 
uppdaterade användarna när viktiga saker händer i matchen.
Tanken med applikationen är att man ska kunna liverapportera från vilket lags match som 
helst så behöver det finnas en sökfunktion så att användare enkelt kan hitta den match de är 
ute efter. Det bör vara enkelt att bläddra genom alla kommande matcher och man ska tydligt 
se vilka som spelar matchen. Det vore även bra om användare kunde lägga till lag som favorit
så de inte behöver söka upp dem varje gång de ska kolla när de har match. Denna funktion 
uppkom då det är många matcher som spelas samtidigt vilket gör det svårt för användarna att 
hitta rätt genom att bara bläddra bland matcherna. För att underlätta användare att hitta sitt lag
eller sin match när de bläddrar så borde lagens loggor visas i samhörighet med lagnamnet. 
Målgruppen för applikationen är människor som är på plats på en amatörfotbollsmatch 
antingen som åskådare eller medlem i laget och vill dela med sig av hur de går i matchen till 
de som inte kan närvara. Applikationen är också riktad mot de som inte kan närvara och vill 
följa matchen genom applikation. Dessa personer behöver också vara smartphoneanvändare 
som har erfarenhet av mobilapplikationer då det är en mobilapplikation som kommer att 
användas på en smartphone. 
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Utifrån ovanstående tog författaren fram följande krav på prototypen:

● En sökfunktion för att hitta lag.

● Enkel och tydlig bläddring bland matcher

● Snabbt och enkel input till referat då den som refererar kanske även har andra 
uppgifter att utföra samtidigt.  

● En användare ska kunna spara sina favoritlag till en favoritsida för att enkelt kunna 
komma åt dem senare.

● Information om matchen ska tydligt visas(Plats, datum, tid, vilka lag som spelar)

● Applikationen ska notifiera användare när en stor händelse sker i matchen(matchstart, 
mål, rött kort, slutsignal osv.).

4.3 Prototypens visuella utseende och design

Innan prototypen utvecklades ritade författaren ut hur designen skulle se ut för att få idéerna 
att flöda och för att få en första steg i hur designen ska se ut. Det är en teknik som Benyon 
(2014) nämner som sketches and snapshots. Författaren utgick ifrån de framtagna kraven ifrån
analysen från vff.se(Värmlands Fotbollförbund, 2019), sofascore(Google Play) och 
författarens egna mentala modeller för att visa hur prototypen ska fungera enligt författaren. 
Författaren bestämde tidigt att det skulle finnas en navigationsmeny på samtliga sidor för att 
förenkla navigationen för användarna.

Startsidan för prototypen var först en sida där användaren var tvungen att göra ett val innan 
någon information visades men detta slopades för att istället visa de matcher som spelas just 
den dagen på startsidan. Detta gör prototypen mer tillmötesgående och inte ställer frågor till 
användaren direkt på start. 

På sidan spelprogram vilken är sidan där matcherna visas. Dessa matcher kan filtreras genom 
en dropdown meny där användaren får välja vilken serie som denne vill se kommande 
matcher ifrån. Denna navigering är inspirerad av vff.se(Värmlands Fotbollförbund, 2019) och 
används för att hålla prototypen konsistent med vff.se. Informationen som valdes att visas för 
att visa vilken match det är var de två lagen som spelar, spelplats, speldatum plus matchstart 
och vilken serie de spelar i. Det är denna information som används mest på både 
vff.s(Värmlands Fotbollförbund, 2019) och sofascore(Google Play) som information om 
deras matcher.

På sidan matchvy som är den sida där användare antingen liverapporterar eller följer den 
valda matchen. Här finns det en lista som innehåller alla händelser som är i fokus om 
användaren liverapporterar syns två ikoner på botten av skärmen som är ett grönt plusstecken 
för att lägga till ny händelse och en röd soptunna för att ta bort händelse. Om användare 
klickar på ny händelse ikonen kommer en dialogruta upp där användaren får välja vilken ny 
händelse som har skett. Här är de designprinciperna control och feedback som har varit 
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viktiga då användaren behöver känna att de har fullkontroll över vad prototypen gör samt få 
feedback på när något har gjorts. På ta bort ikonen får användaren ange om det är den senaste 
händelsen eller en tidigare händelse som användaren vill ta bort. Här  är det designprinciperna
recovery och constraints som spelar in då användaren enkelt ska kunna åtgärda ett fel eller 
misstag. Med constraints menar man att det ska vara svårt för användaren att göra fel. Utöver 
listan och knapparna så finns de en timer med matchklockan och en bild och namn tillhörande
båda lagen spelar finns högst upp på sidan. Även resultatet visas mellan lagen. 

På sök lag sidan så får användaren bläddra bland olika serierna på samma sätt som på 
spelprogram sidan vilket gör att användaren är bekant med hur det fungerar(Consistency).  
Lagen visas i en lista och leder vidare till en egen sida för laget som användaren klickar på.  

Sidan som visar information om laget har en bild där lagens logga visar följd av textrader där 
lagnamnet, arena och lagets serie visas. Till denna information finns två knappar som visar 
kommande matcher och lägger till laget som favorit. Klickar användaren på lägg till som 
favorit kommer det upp en ruta som säger att laget är tillagt i mina favoriter vilket går under 
feedback designprincipen. Klickar användaren på se kommande matcher istället skickas de till
spelprogram sidan fast istället så visas bara det valda lagets matcher och dropdown menyn är 
borta för att undvika att användaren råkar klicka fel(Constraints). Användaren kan komma till 
denna sida på olika sätt vilket uppfyller designprincipen flexbility. 

Mina favoriter sidan är en enkel sida där de lag som användaren lagt till som favoriter finns. 
Användarna har möjlighet att ta bort favoriter på sidan(control). För att ta bort ett lag behöver 
användaren klicka inställningsrutan i högra hörnet för att få fram valet att ta bort ett lag från 
listan av favoritlag. Om användaren klickar på ett lag i listan skickas de vidare till det lagets 
informationssida i applikationen.

På sidan min profil så kan användaren ställa in notiser, färgtema och lösenord osv. Denna sida
är mer för att uppfylla designprincipen flexibility som säger att systemet ska tillåta 
användaren att göra det mer personligt. Författaren tyckte att ändra färgtema på applikation 
skulle vara en passande funktion då man kanske vill ha samma färger som sitt favorit lag i 
applikationen.

När visionen av designen började bli mer konkret bestämdes att de skulle vara sju aktiviteter i 
prototypen. De sju aktiviteterna är startsida, spelprogram, sök lag, mina favoriter, min profil, 
matchvyn och laginformationssidan. 

Nu bestämdes det att de skulle vara fyra lag med i prototypen då det gav tolv matcher som 
kunde presenteras i prototypen vilket kändes som en bra siffra. De lag som valts ut kommer 
inte att presenteras i uppsatsen utan kommer här att visa som lag1-4. Lagens riktiga namn och 
loggor kommer dock att användas under testerna för att ge testdeltagarna ett mer ordentligt 
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intryck av hur prototypen skulle fungera under testerna. För att få en tydlig överblick över hur
de olika sidorna skulle hänga ihop skapades ett Dialogdiagram (George & Valacich 2017).  

4.3.1 Dialogdiagram
En dialog är en sekvens av interaktioner som sker mellan användare och ett system (George &
Valacich 2017). Ett dialogdiagram visar dessa dialoger som sker mellan en människa och 
systemet (George & Valacich 2017). Dialogdiagram har bara en symbol i form av en låda som
representerar en skärmbild och är uppdelad i tre sektioner: Top som är sektionen högst upp, 
Middles om är sektionen i mitten samt Bottom som är sektionen längst ner (George & 
Valacich 2017). Top innehåller ett unikt referensnummer för skärmbilden, Middle innehåller 
skärmbildens namn eller beskrivning och Bottom innehåller referensnummer till de 
skärmbilder som kan nås ifrån den nuvarande skärmbilden (George & Valacich 2017). Linjen 
mellan skärmbilderna antas vara dubbelriktad och behöver därför inte något pil huvudför att 
ange riktning, det betyder att användare kan flytta fram och tillbaka mellan angränsande 

skärmbilder (George & Valacich 2017).  

Figur 1 dialogdiagram källa författaren.

Dialogdiagrammet ovan (se figur 1) visar hur de olika skärmbilderna (se figurer 2-8) hänger 
ihop med varandra och vilka skärmbilder som kan nås av andra skärmbilder. D.v.s. hur en 
användare kan interagera med prototypen för att navigera sig mellan de sju skärmbilderna. 
Från skärmbild 0 så kan användaren komma åt skärmbild 1-4 som finns i en navigationsmeny.
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Användaren kan även komma åt skärmbild 5 från startsidan alltså skärmbild 0. Mellan 
Skärmbild 0-4 kan användaren alltid navigera sig runt på dessa då de alltid finns med i 
navigationsmeny på samtliga av dessa skärmbilder. Skärmbild 5 och 6 är annorlunda då de 
kan kommas åt genom några skärmbilder och inte genom navigationsmenyn. Skärmbild 5 är 
där användaren ska liverapportera från en match eller följa den. Skärmbild 5 kan bara bli 
åtkommen genom att användaren väljer en match vilket användaren kan göra på skärmbild 0 
och 1. Skärmbild 6 är annorlunda på samma sätt som skärmbild 5 då den också blir åtkommen
genom en specifik förfrågan vilket är när användaren vill ha mer information om ett lag som 
denne har hittat på skärmbild 1-3.  

4.3.2 Skapandet av hi-fi prototypen        

Efter att dialogdiagrammet var färdig påbörjades skapandet av hi-fi prototypen. Prototypen 
skapades i Android Studio (Android studio, 2019) på PC. Android studio valdes då 
prototypen behövde vara en fysisk applikation som körs på enheten och inte via webbläsaren 
på mobilen vilket var det andra alternativet. En fysisk applikation ger användare ett mer 
verklighetstroget intryck vilket leder till bättre resultat under testerna. Android studio 
(Android studio, 2019) valdes därför att det är en utvecklingsmiljö som har använts i kurser 
inom ämnet informatik på Karlstads universitet. Till följd av detta så har författaren tidigare 
erfarenhet med Android studio vilket underlättar arbetet med prototypen.

När alla förutsättningar för utveckling av prototypen var klar så samlades information in om 
mobila applikationer och grafiska användargränssnitt och annan relevant information för att 
förbättra utvecklingen och designen av prototypen. Under utvecklingen av prototypen har 
Benyons(2014) designprinciper samt de utvalda användbarhetsattributen hållits i åtanke för att
försöka utveckla applikation med så hög användbarhets som möjligt från början. 

Angående färger i gränssnittet utgick designen från att ha maximalt 7 färger (Marcus 1992 
refererad i Benyon2014). Färgen blå valdes som huvudfärg då det är färgen som används på 
vff.se(Värmlands Fotbollförbund, 2019) vilket är bekant för användarna vilket kan kopplas till
designprincipen familiarity.

Det bestämdes att startsidan skulle direkt leda till matcher så användare inte behöver göra 
flera tryck för att komma fram till en match. Valet stod mellan att ha användarens favoriter på
startsidan eller matcher som spelas den dagen. Alternativ nummer två valdes då det är så de 
övriga livescore applikationerna fungerar se sofascore (Google Play ) till exempel. 

För att navigera sig vidare från startsidan används en navigation drawer eller en så kallad 
hamburgarmeny. Denna meny ska navigera användaren mellan skärmbild 0-4.  Det 
undersökte också om det hade varit bättre att använda tabs (Material, 2019) istället för en 
navigation drawer men bestämdes för att köra vidare på navigation drawer då designen redan 
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var rätt långt in i utvecklingsprocessen och då författaren har ingen tidigare erfarenhet med att
använda tabs (Material, 2019) så används inte några tabs i designen.

Användarna kan hitta fram till de lag som de letar efter på olika sätt, det gjordes för att göra 
prototypen mer flexibel vilket hör till designprincipen flexibility. Användarna kan antingen 
söka på laget direkt med sökikon som visar olika alternativ under sökfältet beroende på de 
bokstäver användaren har skrivit in. Det är bra att ge förslag på användarens input då det är 
svårt att skriva på mobila enheter (Nielsen & Budiu 2013). Om användaren inte använder 
sökikonen så kan de bläddra igenom en dropdownmeny efter den serie de vet eller tror att 
laget spelar i och hittar det på så sätt.

På matchvy sidan om användaren liverapporterar visas det en grön plusikon och en röd 
soptunna under listan med aktiviteter som betyder lägg till och ta bort aktivitet vilket bör 
uppfattas som tydligt då de är vad de ser ut som alltså lägg till och ta bort. Detta hör till 
designprincipen accommodation vilket betyder att en sak är vad den ser att vara. t.ex. att en 
knapp ser ut som knapp.  

Applikationen har en logotyp som är en bild som har licensen CC0 (Creative Commons 
2016). Det innebär att när skaparen av ett verk tillämpar CC0 på det verket så kan vem som 
helst använda det verket på vilket sätt som helst och för vilket syfte som helst, även 
kommersiellt bruk (Creative Commons 2016). Detta innebär att bilderna är fria att använda 
utan att fråga upphovsmannen om lov. Applikationen använder sig av riktiga namn och 
logotyper under testerna men dessa kommer inte att visas i uppsatsen utan där visas lagen som
lag 1-4 och en standardlogotyp som också har licensen CCO.     
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4.3.3 Presentation av prototypens skärmbilder

Prototypens olika skärmbilder förklaras här med hjälp av de skärmbilder som figurerna 2-19 
visar. Hi-fi prototypen visar tänkt funktionalitet som gör att testpersoner kan interagera mot 
prototypen. Att prototypen kan interageras med gör att den kan testas för användbarhet 
(Benyon 2014) och det är denna design som prototypen visar som ska utvärderas för 
användbarhet.

Skärmbild 0 [Startsidan]

   

Figur 2. Startsidan      Figur 3. Menyn.

Skärmbild 0 är startsidan för prototypen och där användaren hamnar först när de startar upp 
appen i telefonen som används i testerna. Figur 2 visar vad användaren ser vid uppstart av 
prototypen. Figur 3 visar hur navigationsmenyn ser ut där alla sidor som användaren kan 
navigera sig till från skärmbild 0. I figur 2 kan användaren klicka på en av matcherna som 
finns i listan och komma direkt till den matchen(se skärmbild 5 för hur det ser ut). Detta 
valdes för att användare kommer vanligtvis att använda appen då de vet att deras lag spelar 
match den dagen. Då gjordes detta för att förenkla det för användare att bara plocka upp 
appen och snabbt hitta det som händer just nu. Meny används för att det är en universell ikon 
och är enkel att förstå för användaren. Med facit i hand hade flikar känns mer modernt för att 
navigera mellan lag och spelprogram. Menyn innehåller 5 alternativ som tar användaren 
vidare till en annan sida i prototypen.
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Skärmbild 1 [Spelprogramsidan]

Skärmbild 1 är den sida där användaren går för att hitta en specifik match vilket den kommer 
åt genom att bläddra genom de serier som finns (figur 4). Denna funktion är inspirerad av hur 
vff.se(Värmlands Fotbollförbund, 2019) använder sig av samma funktion vilket gör att de är 
bekant för användarna. Från sidan kan de komma åt menyn vilket kan ta användaren till en 
annan skärmbild. Användaren kan även klicka på en match som kommit fram vid en 
sökning(figur 5) och då skickas vidare till skärmbild 5 (figur 12 & 17).

   

Figur 4. Spelprogram                                                          Figur 5. Klickat på dropdown-meny i spelprogram.
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Skärmbild 2 [Hitta lagsidan]

Skärmbild 2 är sidan där användaren kan leta efter det lag de söker efter. De kan göra det 
antingen genom att bläddra i listan som finns eller direkt söka på lagets namn i sökrutan. Båda
lösningar gjordes för att tillgodose designprincipen Flexibility. En text visas för att hjälpa 
användaren att snabbt veta hur den kan gå tillväga för att söka efter laget de vill ha 
information om. Figur 6 visar hur skärmbild 2 ser ut när användaren först hamnar på sidan. 
Figur 7 är hur sidan ser ut efter att användaren klickat på listan och valt en serie som då visar 
alla lag i den valda serien. Klickar användaren på ett av lagen som dykt upp på skärmen som 
resultat så skickas de vidare till skärmbild 6(figur 19) som visar information om de lag de 
klickat på. I figur 8 visas det hur de ser ut när användaren klickat på 
sökikonen(förstoringsglaset) och har slagit in namnet på det lag de söker efter.     

Figur 6. Hitta lag 
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Figur 7. Klickat på dropdown-meny i hitta lag.                  Figur 8. Sökt på lag1 genom sökikonen.

Skärmbild 3 [Mina favoritersidan]

Skärmbild 3 visar sidan där användarens favoritlag finns och ser ut som i figur 9 när 
användaren först kommer till sidan. Favoritlagen visas i en lista där loggan och lagets namn 
visas. Bredvid laget så finns ett rött kryss som användaren kan klicka på för att ta bort laget 
från sina favoriter. Från denna skärmbild kan användaren komma åt alla skärmbilder som 
finns i menyn(figur 3) plus skärmbild 6(figur 19) som användaren kommer till om de klickar 
på ett av sina favoritlag. 

Figur 9. Mina favoriter.
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Skärmbild 4 [Inställningar/min profil]

Skärmbild 4 är sidan där användaren kan ändra de överliggande inställningarna som t.ex. om 
notiser ska vara påslaget eller vilken färgtema appen ska ha. Från skärmbild 4 så kommer 
användaren åt alla sidor i menyn(figur 3). 

Figur 10. Min profil.

Skärmbild 5a [matchVy - liverapportering]

Skärmbild 5a är den sida som användaren ser när de liverapporterar från en match. I figur 11 
visar det hur de ser ut när användaren får välja att liverapportera matchen. Efter att de klickat 
på liverapportera i figur 11 skickas användaren till sidan som visas i figur 12. I figur 12 kan 
användaren se de lag som ska spela matchen, resultatet och tiden när matchen ska starta. På 
botten av sidan finns det två knappikoner som användaren använder sig av för att uppdatera 
rapporteringen med aktuella händelser. En av knapparna lägger till händelser och den andra 
används för att ta bort händelse. Dessa knappar symboliseras av ett grönt plustecken och en 
röd papperskorg. Dessa ikoner är välkända och färgen röd och grönt valdes också då grön 
symboliserar go eller okej något positivt medan rött symboliserar danger och mer negativa 
saker (Marcus 1992 refererad i Benyon 2014). Klickar användaren på den gröna ikonen ser 
användaren det som visas i figur 13. Den händelse som användaren väljer blir då tillagt i listan
i figur 12 och resultatet ser ut som i figur 14. Om användaren trycker på den röda ikonen 
istället så kommer det upp en textruta som frågar användaren vad för händelse den vill ta bort.
(figur 15).  
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Figur 11. Valdialog för att följa eller liverapportera           Figur 12. Skärmbild för liverapportering.

   

Figur 13. Händelselistan.        Figur 14. Resultat av liverapportering.
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Figur 15. Ta bort händelse.

Skärmbild 5b [matchVy - följa]

Skärmbild 5b är i grunden likadan som 5a då den har samma presentation för lagen och 

resultatet. De skillnader som finns är notis ikonen i övre högra hörnet och i testerna finns det 

även en knapp där användaren får testa på hur en notis kommer se ut i praktiken(figur 18). 

  

Figur 16. Valdialog för att följa eller liverapportera            Figur 17. Följa match skärmbild.  

Figur 18 Notifikationen vid mål.
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Skärmbild 6 [Lagsida]

Skärmbild 6 är den sidan som visar informationen om laget som användaren har sökt fram. 

Användaren kan bara komma åt skärmbild 6 genom att klicka på ett lag antingen i skärmbild 

2 eller 3. På sidan finns den en hjärtikon i övre högra hörnet(figur 19) som lägger till laget i 

mina favoriter. Under informationen om laget finns det en knapp som användaren kan klicka 

på för se lagets kommande matcher(figur 19) den knappen leder användaren till skärmbild 1 

fast med skillnaden att bara lagets matcher visas. Hela menyn(figur 3) är åtkomstbar från 

skärmbild 6. 

Figur. 19 Laginformationssidan
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5. Resultat
I det här kapitlet presenteras resultatet som samlats in i testerna för hi-fi prototypen. 
Resultatet är från enkäter, observationer samt intervjuer som har genomförts med 
testpersonerna.

5.1 Enkät
Svaren från enkäterna visar att testdeltagare är mellan 21-56 år och de är en blandning på fyra 
ledare, tre spelare, två supportrar. Två testdeltagare är både spelare och ledare. En 
testdeltagare är både spelare, ledare och supporter. Samtliga testdeltagare svarade i enkäten att
de använder en app på sin smartphone flera gånger om dagen. Det fanns en fördelning mellan 
Android och Iphone där två testdeltagare har en Android och fyra har Iphone. Samtliga 
deltagare säger att de har använt en app för att se liveresultat från en fotbollsmatch. Två 
testdeltagare har inte liverapporterat från en fotbollsmatch tidigare. Fyra av testdeltagarna har 
liverapporterat via Facebook och en har även liverapporterat via Instagram. Fyra av sex 
testdeltagare har följt en liverapportering från en amatörfotbollsmatch.     

5.2 Användartester

Resultat från själva användartestet inkluderar observationer och testpersonernas resultat från 
när testpersonerna utförde de 9 testuppgifterna (se bilaga 4) i den framtagna hi-fi prototypen. 

5.2.1 Observationer från användartester
Under användartesterna observerades testdeltagarna av testledaren som här är författaren av 
uppsatsen. Under dessa observationerna kom det fram att alla deltagare klickade på lag1s 
logga och såg ut att förvänta sig att hamna på en sida där information om laget finns. Två 
testdeltagare tog lite längre tid än de andra innan de förstod hur man började att liverapportera
på liverapporteringssidan(figur 12). Två av sex testdeltagare gick den långa för att hitta lag1s 
matcher. En testdeltagare missade sidan mina favoriter (figur 9) vilket ledde till att 
testdeltagaren aldrig såg genvägen. Den andra testdeltagaren hittade mina favoriter(figur 9) 
men klickade inte på lag1 utan gick tillbaka istället. 

Två testdeltagare var lite för snabba och läste inte testuppgifterna(bilaga 4) ordentligt. Tre av 
testdeltagarna letade efter slutsignal längst ner i händelselistan(figur 13). En testdeltagare gick
ut från listan och sen tillbaka innan testdeltagaren hittade slutsignalknappen. 

En testdeltagare råkade lägga in två händelser från händelselistan(figur 13) samtidigt i 
liverapporteringslistan(figur 14). Testdeltagaren insåg och tog snabbt bort den händelse som 
testdeltagaren inte ville ha. Tre av testdeltagarna upplevs av testledaren som att de blir 
snabbare ju längre testet håller på.

36



5.2.2 Testdeltagarnas resultat på testuppgifterna.

Testdeltagarna klarade av testuppgifterna(bilaga 4) bra. Det var bara 4 gånger som en 
testdeltagare inte inte klarade eller behövde hjälp av testledaren med en uppgift. Tre av sex 
testdeltagare klarade alla testuppgifterna utan hjälp från testledaren. 

Två av testdeltagarna behövde hjälp av testledaren för att förstå vad testuppgift 3 menar. De 
klarade av uppgiften efter att testledaren förklarat mer vad testuppgiften menar. En 
testdeltagare hade svårt att komma igång med testuppgift 1 men löste uppgiften efter hjälp 
från testledaren och efter att testdeltagaren funderat lite. 

En testdeltagare missade helt uppgift 4 vilket beror på att testdeltagaren inte läste 
testuppgifterna ordentligt och inte uppfattade testuppgiften som att hitta en sidan som heter 
mina favoriter. Testdeltagaren gick direkt till lag1s sida istället.

5.3 Kvalitativ Halvstrukturerad intervju.
Här presenteras resultatet som samlats in från eftertest intervjuerna. Resultatet presenteras 
översiktlig av hur testdeltagarna har svarat på frågorna.  

Hur tyckte testdeltagarna att testet gick
Alla testdeltagare tyckte att det gick bra för dem i testerna. Tre av testdeltagarna säger att de 
tyckte att prototypen var smidig. En annan säger att det var lätt att hitta i prototypen och att 
den var tydlig. 
Samtliga testdeltagare sa att de var nöjda med prototypen. En testdeltagare beskrev prototypen
som mycket bra och att den var lik appar som testdeltagaren använder idag. En annan 
upplevde att prototypen var lättare än vad testdeltagaren hade förväntat sig. 

Hur användare tyckte det var att använda prototypen
Alla testdeltagare säger att de tycker att prototypen var lätt att lära sig. Det var ingen av 
testdeltagarna som påpekade att det var något i prototypen som de inte förstod helt i 
intervjuerna. En av testdeltagare säger att det var tydligt direkt vad man skulle göra. En annan
säger att ”bara man prova den en vända så var det smidigt”. 
Samtliga av de sex testdeltagarna säger att de tyckte att prototypen var lätt att använda. En 
testdeltagare beskriver prototypen som lätt och smidig att använda och en annan säger att 
”Den var lätt att använda för att den var tydlig, det kändes som att vissa uppgifter var 
idiotsäkra, de gick inte att göra fel”.
Alla testdeltagare uppger att de tycker att de kunde utföra uppgifterna snabbt och effektivt i 
prototypen. En testdeltagare säger att ”liverapportera var jag snabb på, hitta och följa matcher 
kände jag att man också kunde göra snabbt och enkelt.” En annan testdeltagare tycker  att det 
var smidigt att allt stod i en spalt i liverapporteringen. 

Testdeltagarnas tankar kring testuppgifterna
Testdeltagare tyckte allihopa att det gick bra att utföra alla testuppgifter men det var några 
uppgifter där ett fåtal testdeltagare stötte på problem. För två testdeltagare tog det ett tag att 
uppfatta hur man lägger till händelser i liverapporteringen. En av testdeltagare säger att det 
bara tog tid för den att fatta hur man gjorde och att det var jättelätt att förstå hur man gjorde 
när testdeltagaren kommit på det. Den andra testdeltagare stötte på problem här klickade på 
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lagens loggor först istället för ikonerna säger att det var en vanesak och att det var logiskt så 
fort testdeltagaren förstod hur man gjorde. 

En testdeltagare förstod inte riktigt testuppgift 3 och behövde hjälp av testledaren där men 
förutom det upplevde inte testdeltagaren att det var någon uppgift som var svår att lösa. En 
annan testdeltagare hade svårt att uppfatta hur man satte på notiser för en match(testuppgift 
8). Detta då testdeltagaren inte var bekant med ikonen som användes för att aktivera 
notiser(figur 17).

Användarnas upplevelse av prototypen     
Tre av testdeltagarna beskriver prototypen som bekant en testdeltagare tillägger också att ”det 
handlar ju inte om att uppfinna nått nytt utan bara att få det till lägre divisioner.” En annan 
testdeltagare säger att ”allt som jag förväntade mig fanns”. De andra tre testdeltagare tycker 
att prototypen upplevdes som främst smidig. Andra beskrivningar som behaglig, enkel och 
lätt. 

Hur stor fokus känner testdeltagarna att de behöver lägga ner i prototypen
Fem av sex testdeltagare uppger att de skulle kunna gå och använda appen till full effekt. En 
av testdeltagarna påpekar att de inte alltid händer något under en fotbollsmatch vilket gör att 
man inte behöver lägga mycket fokus på prototypen alls. En av testdeltagare ansåg att det 
behöver läggas ner mer fokus för liverapporteringar, testdeltagaren anser att det vore bäst att 
stanna och lägga ner mer fokus på prototypen för att liverapportera. Två av testdeltagarna 
säger att de skulle kunna gå och använda prototypen efter att de använt den ett par gånger. 

Kompletterande frågor ifrån observationerna
Något som alla testdeltagare gjorde var att klicka på lag1 på startsidan när de skulle hitta 
information om lag1. Två testdeltagare gjorde detta för att de är på så sätt de livescore appar 
de använder fungerar, att man kommer till lagetssida om man klickar på deras logga. En 
annan säger att det vore en bra funktion att kunna klicka på logga för att komma till laget. 

En testdeltagare klickade inte på lag1 i mina favoriter (figur 9) och säger att det var för att 
testdeltagaren inte uppfattade att man kunde klicka på listan. 

Tre av testdeltagarna letade efter slutsignal längst ner i händelselistan(figur 13). Två av 
testdeltagarna säger att de tycker att det känns mer logiskt att ha slutsignal längst ner och start 
högst upp. 

De tre testdeltagare som stötte på problem under testerna säger att alla de tyckte att det var lätt
gå tillbaka eller att ta bort det som är fel. En testdeltagare säger att det ”Var inga problem” 
och en annan säger ”Jajamän, de var bara att klicka o ta bort”.

Vad tyckte testdeltagarna om tydligheten text, knappar och ikoner
Inga testdeltagare tyckte att fanns några otydligheter i text, knappar och ikoner. Alla tyckte att
det var tydligt i prototypen. Testdeltagarna tyckte inte heller att det fanns något som var svårt 
att se heller. En testdeltagare tycker att det var bra med gult och rött kort ikoner till de 
händelserna. En annan testdeltagare tyckte att det var ett ”fint typsnitt med lätta och mjuka 
bokstäver”. En testdeltagare beskriver att prototypen ”Var glasklar med menyn till vänster och
tydligt och bra vad för information man kunde se”.   
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Vad tyckte testdeltagarna om navigationen
Alla testdeltagare var nöjda med navigationen i prototypen. Testdeltagarna beskriver 
navigationen som att det var lätt att hitta och tydlig. En testdeltagare säger att ”den tog mig 
precis vart ville att den skulle ta mig när jag tryckte på de olika menyvalen”  och en annan 
beskriver navigation som att ”Det var lätt och att man alltid kan trycka på hemknappen känns 
tryckt”. 
Samtliga testdeltagare säger att de alltid förstod den feedback de fick av prototypen under 
testerna. En testdeltagare säger att feedbacken har ”Bra text och man ser vad man vill ha”.  En
annan tycker att feedbacken var ”enkel och tydlig. Som det ska va så du kan stå där och göra 
det under match utan att behöva krångla till det.”
Det var ingen av testdeltagarna som upplevde att de inte var i kontroll över vad prototypen 
gjorde under testerna. En testdeltagare säger att ”det kändes alltid som att det var jag som 
hade kommandot”. 

Vad tycker testdeltagarna om utseendet i prototypen
Fyra av sex testdeltagare var nöjda med utseendet på prototypen. De två testdeltagare som var
mindre nöjda med prototypens utseende säger att det beror på att prototypen ”ser lite tråkig 
ut”. En testdeltagare säger att prototypen skulle behöva ”ha en annan färg, något som 
”poppar” ut liksom, kanske en annan bakgrund eller nått liknande”. Testdeltagare tycker även 
att ”Det kan va lite tråkigt med vit och att användaren kanske kan få göra sitt eget tema”. En 
testdeltagare upplevde att prototypen var bra att den var mjuk och fin med diskreta färger. Två
testdeltagare tycker att prototypen var behaglig till utseendet.
     
Alla testdeltagare tyckte att kommunikationen från prototypen var trevlig och 
tillmötesgående. 

Skulle testdeltagarna använda en app som är baserad på prototypen
Sex av sex testdeltagare säger att de skulle använda en app som ser ut som prototypen. Två av
testdeltagarna skulle tänka sig att på följa matcher och att liverapportera. Övriga av 
testdeltagarna hade bara använt prototypen för att följa matcher. En testdeltagare säger att de 
skulle använda prototypen ”om de var nått jag tyckte jag hade användning av och intresse 
för”. Då denna testdeltagare inte har fotbollsintresset är det svårt att räkna med denna 
testdeltagare men då testdeltagaren säger att de skulle använda en liknade app så räknas det 
resultatet med. En av testdeltagare svarar så här på om de skulle använda en potentiell app 
”Absolut, Jag skulle använda både följa och liverapportera då folk där ute vill veta vad som 
händer i matcherna och så vill man ju ha koll på andra matcherna också.”. 
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6. Analys
I analyskapitlet analyseras empiri utifrån enkätsvar, observationer och intervjusvar från de 
kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. Dessa har ställts mot varandra och kopplats mot 
teorin i teorikapitlet.

6.1 Analys av empiri mot användbarhetsattribut
Learnability  
Alla testdeltagare var snabba med att komma igång med att lösa uppgifterna. Vissa var till och
med för snabba för sitt eget bästa. Testledaren observerade att samtliga testdeltagare förstod 
hur de skulle göra och att de snabbt lärde sig att navigera i appen ju längre testet pågick. 
Utifrån intervjuerna är testpersonerna överlag positiva till prototypen. Fyra av sex 
testdeltagare beskriver prototypen som enkel och smidig. De andra säger att de tycker att 
prototypen är lik de appar som finns idag och som de själva använder. Alla testdeltagare 
tyckte att prototypen var lätt att använda. De använder ord som smidig, enkel, simpel för att 
beskriva prototypen. En testdeltagare uppger till och med att det var lättare än förväntat.  

Eftersom learnability handlar hur om lätt det är för användare att få kunskap om ett system 
när de genomför uppgifter första gången de stöter på designen (Harrison et al. 2013; Nielsen 
2012) kan en bedömning göras att designen som prototypen visar är lätt att lära sig. Den 
bedömningen grundar sig i att samtliga testdeltagare har nämnt att de tycker att prototypen var
smidig, enkel och bekant med appar de själva använder vilket kan tolkas som att de inte har 
haft svårt att förstå vad prototypen gör och vad de kan göra i denna. Detta går även att uttyda 
ifrån testresultaten där man ser att att alla testdeltagare klarade en stor majoritet av 
uppgifterna utan att fråga testledaren om hjälp. Tre av testdeltagarna klarade samtliga 
uppgifter utan hjälp från testledaren. De andra stötte på ett eller två problem där de behövde 
vägledning av testledaren.

Enligt Elkheir och Mutalib (2015) innebär learnability hur lätt en applikation är att använda 
och förstå. Sex av Sex testdeltagare uppger att de fann prototypen enkel och simpel att 
använda och lära sig. Här kan en bedömning göras om att prototypen inte brister gällande 
användbarhetsattributet learnability.  
 
Efficiency 
Efficiency handlar om hur snabbt och exakt användaren kan utföra en uppgift (Harrison et al. 
2013; Nielsen 2012; Rubin & Chisnell 2008). I intervjun säger alla testdeltagare att kunde 
utföra sina uppgifter på ett snabbt sätt. Observationen stödjer detta då många inte ens behövde
läsa hela uppgiften innan de förstod vad de skulle göra. Något som var överhängande hos alla 
testdeltagare var att de ville klicka på ett lags logga för att komma till deras sida. Då detta inte
leder nån vart just nu påverkar det användarens effeciency att utföra uppgifterna. En 
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testdeltagare råkade lägga in två av samma händelse vilket kan tyda på att det finns en 
användbarhetsbrist här som påverkar användarens effeciancy. Dessa problem blir brister för 
effciancy då de leder till att användarna behöver göra mer/klicka mer för att bli färdiga med 
sin uppgift. Om de inte kan klicka på loggan måste de söka efter laget vilket blir flera moment
mer och om de råkar lägga in två händelser samtidigt blir det fler klick när de måste ta bort en
händelse.   

Satisfaction
Satisfaction handlar om användarnas upplevda behaglighet och komfort när de använder 
mjukvaran (Harrison et al. 2013; Nielsen 2012) samt användarens uppfattningar, känslor och 
åsikter för produkten (Rubin & Chisnell 2008).  Sex av sex testdeltagare säger att de skulle 
använda en riktigt version av prototypen vilket kan tolkas som att de är nöjda med produkten 
som de precis testat. 

Alla testdeltagare nämner att de är nöjda med hur appen kändes och de beskriver den som bra,
jättebra, smidig, lätt, bekant behaglig. Men två av sex tycker att prototypen skulle kunna vara 
lite mer stylish med mer färg eller liknande. En testdeltagare tycker att man ska lägga till 
något som poppar upp vid nya händelser. Tre testdeltagare tycker att prototypen är smidig. 
Fyra testdeltagare tycker att prototypen är bekant med redan befintliga appar som 
testdeltagarna använder själva. Prototypen beskriv även av en testdeltagare som behaglig och 
en annan säger att den inte var så jobbig vilket kan tolkas som samma sak. Något som kom 
upp i alla testsessioner var att testdeltagaren försökte komma till ett lags sida genom att klicka
på deras logga vilket är en funktion finns i redan befintliga appar som både tre testdeltagare 
tar upp när de blir fråga om det av testledaren. 

Önskemål på förändringar som två testdeltagare hade var laguppställningar och målskyttar 
vilket inte är kopplat till användbarheten och är svårt att bara lägga till på grund av 
utomstående faktorer. Önskemål från fyra testdeltagare var att kunna klicka direkt på loggan 
av ett lag för att komma till deras sida är en användbarhetsbrist då det var något användaren 
förväntade sig. Två testdeltagare tyckte också att utseendet kunde förbättras med lite mer 
saker som sticker ut. En testdeltagare förslog att man skulle kunna ändra färger själv på 
menyn. Trots denna brist så förhindrade det inte testdeltagarna från klara av testerna och de 
var ändå nöjda med sin upplevelse. Dessa brister hör till designprinciperna flexibility och 
style. 

Det kan antydas att det inte finns några brister i användbarheten gällande satisfaction då 
samtliga testdeltagare är nöjda med prototypen och hur den var att använda.  

Effectiveness 
Då effectiveness delvis handlar om användarens förmåga att utföra uppgifter i en specifik 
kontext (Harrison et al. 2013) ser det inte ut att finnas några större problem gällande 
effectiveness. Detta då användarna i kontexten som har varit hemmiljö hos testdeltagare samt 
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i en klubbstuga hos fotbollsföreningen har samtliga klarat av alla uppgifter som de fått under 
testerna. Ingen annan person har varit närvarande under testerna förutom testdeltagaren och 
testledaren. Resultaten tyder på att testdeltagarna kunde utföra uppgifterna i det kontext de 
befann sig i. 
Dock handlar effectiveness även om lättheten så användare kan använda produkten för att 
göra det dem avser att göra och hur produkten beter sig så som användaren förväntar sig 
(Rubin & Chisnell 2008). Det gör att flera problem gällande effectiveness kan identifieras i 
den framtagna designen.

Fem av sex testdeltagare klickar direkt på lag1 och förväntar sig någon form av information 
om laget. Att de inte får den information påverkar deras effektivness då måste söka efter laget 
istället vilket för dem blir en omställning. Då tre testdeltagare har egna appar som fungerar på 
så sätt är det ett beteende de förväntar sig. En testdeltagare klickade på lagens loggor vid start 
av liverapportering och motiverar det med ”Det var nog en spontan reaktion att klicka på 
laget.” och på följd frågan om det vore bättra att ha knapparna högre upp på skärmen svarar 
testdeltagaren ”Nä men det är väl mest en vanesak de där. Alla såna här appar är olika man får
ju pröva sig fram till det.” 

Tre testdeltagare letade alla efter slutsignalen längst ned i händelselistan. På fråga om det vore
bättre att placera slutsignalen längst ner svarar en testdeltagare ”Ja det kanske det skulle vara, 
att starta match är högst upp och slutsignal är längst ner”. En annan testdeltagare säger ”Ja, 
det beror nog också på vilka appar man använt tidigare”. En tredje testdeltagare säger att ”Ja 
det är nog mer logiskt längst ner”.
En testdeltagare hade svårt att förstå hur man klicka i att man vill ha notiser på Testuppgift 8. 
testdeltagaren säger ”Det tog ett tag att fatta att det var ikonen i högra hörnet man klickade på 
för att bli notifierad” På följdfrågan om testdeltagaren inte använder någon app som har 
samma notifieringsikon så svarar testdeltagaren ”Nej, jag har inga notiser på nått.”

Överlag så verkar effectivness fungera bra dock med ett par brister som bör åtgärdas. Men 
testdeltagarna vart inte hindrade ifrån att kunna utföra uppgifterna. Bedömningen är att de 
finns brister i användbarheten gällande effectivness.       
 
Errors
Errors innebär enligt Harrison et al. (2013) att utvärdera de fel en användare gör när de 
använder mobilapplikationer, det tillåter utvecklare att identifiera de områden som är mest 
problematiska för användare. Enligt Nielsen (2012) handlar errors om hur många fel en 
användare gör, hur allvarliga dessa fel är samt hur lätt användaren kan återhämta sig från felet
(Nielsen 2012). Här är det definitionen ifrån Harrison et al. (2013) definition av errors som 
används, då definitionen som Nielsen (2012) ger av errors mer liknar designprincipen 
recovery som innebär att möjliggöra återhämtning från handlingar, speciellt från misstag och 
fel, snabbt och effektivt (Benyon 2014).
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En testdeltagare uppfattar inte listan i mina favoriter som klickbar. Detta är något som hör till 
designprincipen ackommodation då listan ska se ut som en klickbar lista vilket den kanske 
inte gör just nu. En testdeltagare hittar inte mina favoriter och glömmer bort det och går till 
nästa uppgift. En testdeltagare dubbelklickar i händelselistan vilket ger två av samma 
händelser.  

Cognitive load 
Cognitive load handlar om den mängd mentala resurser som en användare behöver för att 
använda applikationen (Harrison et al. 2013). 

Enligt intervjusvaren så uppgav testdeltagarna att de tyckte att den belastning de behöver 
lägga ner på prototypen inte var så stor. Samtliga testdeltagare säger att de skulle kunna gå 
och använda prototypen samtidigt. Fyra testdeltagare tyckte alla att prototypen kändes bekant 
och att den liknade appar de använder idag. Det gör att de blir enklare för dem att använda 
och det kräver då mindre mentala resurser. Alla testdeltagare svarade att de tyckte text och 
ikoner var tydliga och synlig och det var ingen som noterade eller frågade om vad en specifik 
ikon gjorde eller betyder. Det var bara en testdeltagare som inte hade sett eller använt 
notifieringsikonen tidigare. Men överlag så verkar testdeltagarna känna igen ikonerna vilket 
är positivt. 

Utifrån ovanstående uttryck antyder författaren att den kognitiva belastningen är ganska låg 
och en antydan kan göras att det inte finns några ändra märkbara problem. 

Memorability 
Användbarhetsattributet memorability kan inte användas för att hitta användbarhetsproblem i 
designen då det är första gången användarna ser och interagerar med den framtagna 
prototypen.  Detta då memorability handlar om användarens förmåga att komma ihåg hur en 
applikation används effektivt efter en tid (Harrison et al. 2013; Nielsen 2012). För att mäta 
memorability skulle ytterligare ett användartest med samma testpersoner behöva utföras. 
Något som kan nämnas är att 4 av 6 testdeltagare säger att prototypen är bekant vilket kan 
påverka ett resultat av memorability i ett senare test. 
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6.2 Analys av empiri mot designprinciperna
Visibility

Designprincipen visibility handlar om att säkerställa att saker är synliga på ett sätt som gör att 
användare kan se vilka funktioner är tillgängliga och vad system för närvarande håller på med
(Benyon 2014). En testdeltagare missade Mina favoriter i menyn vilket kan tyda på att menyn
smälter ihop eller att innehållet är för litet. 
Två testdeltagare hade båda en del svårigheter att börja att liverapportera. En av testdeltagarna
analyserade sidan en bra stund innan hen kom fram till att det var den gröna ikonen som 
användes. Den andra testdeltagaren klickade först på lagen loggor men insåg sedan att det var 
den gröna ikonen efter att det inte hände något när man tryckte på loggorna. Att de två 
testdeltagarna hade lite svårigheter att uppfatta hur man började att liverapportera tyder på att 
det inte var synligt för dem vilka funktioner som fanns tillgängliga eller åtminstone att de inte 
var tillräckligt synliga för dem.
 
Consistency

Benyon säger att man ska vara konsistent i användningen av design funktioner och att vara 
konsistent eller likvärdig med liknande system och de arbetssätt som är standard (Benyon 
2014). Det framkom ingen åsikt från testdeltagarna som kan kopplas till consistency 
designprincipen. 
 
Affordance

Affordance som handlar om att designa så pass tydligt att man ser vad det är (Benyon 2014). 
En testdeltagare uppfattade inte listan i mina favoriter som klickbar vilket är ett problem som 
berör affordance. Testdeltagaren hittade listan men trodde inte att man kunde klicka på lag1 i 
listan vilket betyder att listan och listinnehållet inte är designat på korrekt sätt och bör ses 
över.   

Feedback

Feedback handlar om att ge tillbaka information från systemet om vilken aktivitet som skett 
så användare vet vilken effekt deras handling har haft och vad som har uppnåtts (Benyon 
2014). Alla testdeltagare uppger att de var nöjda med den feedback de fick av prototypen. En 
testdeltagare beskriver feedbacken som ”Klart och tydligt. Syns väl vad du har gjort”. En 
annan testdeltagare säger så här om feedbacken ”Det var också mycket snabb och reagerade 
snabbt när man tryckte och kom upp på en gång. Bra text, man ser vad man vill ha. Var man 
går och så. Det var tydligt.”. 

Control

Control handlar om att tydliggöra vem eller vad som har kontroll och det ligger oftast i 
händerna på användarna som måste inleda handlingarna (Benyon 2014). Utifrån 
observationerna så uppkom det inga problem där testdeltagaren inte visste vem som var i 
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kontroll eller väntade på systemet. Intervjuerna bekräftade det att samtliga testdeltagare tyckte
att de alltid var i kontroll av prototypen och förstod vad som hände hela tiden. En 
testdeltagare beskriver det som ”det kändes alltid som att det var jag som hade kommandot.”. 

Constraints

Constraints innebär att ge begränsningar för att se till att människor inte försöker utföra 
handlingar som är olämpliga (Benyon 2014).  Vissa testpersoner gjorde fel vid utförandet av 
uppgifterna men inget av misstagen kan räknas som olämpliga handlingar för designen i sig.  
Två testdeltagare gick inte genom mina favoriter för att hitta lag1 kommande matcher utan 
letade upp en kommande match i spelprogram vilket inte är nått fel utan bara ett annan sätt att
lösa uppgiften de fått. En testdeltagare klickade dubbelt i händelselistan(figur 13) vilket är en 
olämplig handling då det då lägger in två handlingar i liverapporteringen(figur 14). Det är 
något som användaren inte ska kunna göra. Det är en brist gällande designprincipen 
constraints. 

Familiarity 

Familiarity handlar om att använda symboler, ikoner och språk som den tänkta målgruppen 
kommer att känna igen (Benyon 2014). Målgruppen är som nämnt människor som är 
intresserade av amatörfotboll och vill följa en match eller liverapportera från sin egen match. 
Fyra av testdeltagarna säger alla att prototypen är bekant och liknar de appar de själva 
användare. De kände igen många av ikonerna därifrån och de tycker att prototypen fungerade 
på samma sätt också. En testdeltagare kände sig obekant med notifieringsikonen men då 
testdeltagaren inte har mycket tidigare erfarenhet utav livescore appar kan det resultatet bero 
på det. 

Men då testdeltagaren klarade alla uppgifter så är det lovande att även människor som inte är 
bekanta med liknande appar skulle kunna använda prototypen någorlunda effektivt. 

Navigation

Med navigation menar Benyon att man förser användaren med möjligheten att röra sig mellan
delar av systemet (Benyon 2014). Alla testdeltagare tyckte att de var en bra och enkel 
navigation. De upplevde den som att de var lätta hitta i den, tryggt att alltid kunna trycka på 
hemknappen,”tog mig precis vart ville att den skulle ta mig när jag tryckte på de olika 
menyvalen”. Inga problem med navigation uppgavs av testdeltagarna eller noterades i 
observationen. 

Flexibility

Betyder att man ska tillåta många olika sätt att göra saker för att tillmötesgå användare med 
olika nivå i erfarenhet och intresse i systemet (Benyon 2014). Det framkom inte några nya sätt
som användare skulle kunna lösa någon av uppgifterna. Under testerna så löste två 
testdeltagare testuppgift 5 på ett annat sätt än de andra testdeltagarna. De sökte upp lag1 på 
lag sidan istället för att gå genom mina favoriter för att komma till laget och dess kommande 
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matcher. 

En testdeltagare vill att man ska kunna ändra på utseendet på prototypen som användare. Det 
hör till den andra delen av flexibility som innebär att ge människor möjligheten att ändra hur 
systemet ser ut eller beter sig för att ge användare tillgång till att personifiera systemet 
(Benyon 2014).  

Recovery

Recovery innebär att möjliggöra återhämtning från handlingar, speciellt från misstag och fel, 
snabbt och effektivt (Benyon 2014). Det var bara en testdeltagare som gjorde ett fel vilket 
TP4 fixade snabbt. Felet var att testdeltagaren råkade lägga till två händelser istället för en 
men testdeltagaren kunde enkelt och snabbt ta bort felet. Testdeltagaren beskrev felet som att 
”de var bara att klicka o ta bort. Hade ju en stor soptunna att klicka på.”.   

Conviviality

Conviviality innebär att interaktiva system bör vara vänliga, artiga och generellt trevliga. 
Exempelvis bör inte otrevliga meddelanden finnas (Benyon 2014). Samtliga testdeltagare 
säger att de tycker att prototypen är tillmötesgående, trevlig, behaglig, enkel och/eller tydlig. 
Ingen av testdeltagarna uppger att prototypen på nått sätt är otrevlig eller liknade.

Style 

Style innebär att designen bör vara stilren och attraktiv (Benyon 2014). En testdeltagare vill 
att man som användare ska kunna ställa in ett eget tema och färger på menyer och liknande. 
En annan testdeltagare säger tycker att det ser lite tråkigt ut och skulle behövas göra lite 
flashigare. Det visar att de inte upplever designen som attraktiv eller stilren. 
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7. Slutsatser
Slutsatserna för uppsatsen presenteras i detta kapitel och är baserade på den analys som 
genomfördes i analyskapitlet. Även författarens reflektioner kring fortsatt arbete presenteras.

7.1 UF1: Vilka problem upplever användarna i designen 
av prototypen?
Alla testdeltagare förutom en klickade på lag1s logga på startsidan och förväntade sig att få 
fram information om laget. En testdeltagare sa under intervju att ”jag har en app idag där man 
kommer till lagets sida när man klickar på deras logga” och en annan testdeltagare sa att de är 
en bra ide att göra så man kommer till lagets egna sida när man klickar på loggan. Det här 
problemet hör till användbarhetsattributet effeciancy då de påverkar användarna och deras 
möjlighet att snabbt kunna utföra sina mål i protoypen. 

En testdeltagare råkade dubbelklicka i händelselistan(figur 13) och fick ut två händelser på 
skärmen. Detta berör designprincipen constraints vilket innebär att ge begränsningar så 
människor inte försöker utföra handlingar som är olämpliga (Benyon 2014).  Och att tillåta en
input av två händelser samtidigt är en olämplig handling och ska inte vara möjligt för 
användaren att utföra. 

En testdeltagare uppfattade inte listan i mina favoriter som klickbar vilket är ett problem som 
berör designprincipen affordance. Testdeltagaren hittade listan men trodde inte att man kunde 
klicka på lag1 i listan vilket betyder att listan och innehållet i listan inte är designat på rätt 
sätt. Affordance handlar om att designa så att man tydligt ser vad det är (Benyon 2014).

Tre testdeltagare letade alla efter slutsignalen längst ned i händelselistan. På fråga om det vore
bättre att placera slutsignalen längst ner svarar en testdeltagare ”Ja det kanske det skulle vara, 
att starta match är högst upp och slutsignal är längst ner”. En annan testdeltagare säger ”Ja, 
det beror nog också på vilka appar man använt tidigare”. En tredje testdeltagare säger att ”Ja 
det är nog mer logiskt längst ner”. Det här problemet påverkar användarens förmåga att vara 
effektiv i prototypen då det användaren letar efter inte är där den förväntar sig. Det här en 
brist i användbarhetsattributet effectiveness. 

Då det tog lite tid för två testdeltagare att uppfatta hur man lägger till händelser i 
liverapporteringen(figur 12) så kan det finns en brist i designprincipen visibility som handlar 
om, att säkerställa att saker är synliga så att användare kan se vilka funktioner är tillgängliga 
och vad system för närvarande håller på med(Benyon 2014). Då både båda testdeltagare inte 
direkt uppfattade ikonerna på sidan snabbt så behövs det ändras eller förtydligas. 
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7.2 UF2: Vilka förändringar vill användarna se i designen 
av mobilapplikation som prototypen visar?
Tre testdeltagare säger alla att de önskar att funktionen med att klicka på lagets logga och att 
det tar användaren vidare till lagets sida ska läggas till i prototypen. Det är en funktion som 
skulle förbättra användarnas effektivitet vilket i sin tur eliminerar en brist som finns i  
användbarhetsattributet effectivness. 

Två testdeltagare tycker att designen är lite tråkig med bara vit bakgrund och skulle vilja 
ändra på det. En av testdeltagarna vill ha något som ”poppar” upp lite mer i designen vilket 
nog hör ihop med en annan testdeltagares önskan om att designen skulle göras lite flashigare. 
De här förändringarna hör till designprincipen style. Style innebär att designen bör vara stilren
och attraktiv (Benyon 2014).  

En testdeltagare vill även att användaren ska kunna ändra tema själv och välja färg på text och
bakgrund och liknande. Den här förändringen hör till designprincipen flexibility som här 
innebär att ge människor möjligheten att ändra hur systemet ser ut eller beter sig så att de kan 
personifiera systemet (Benyon 2014).

Tre testdeltagare hade inget som de vill ändra på i designen. 

7.3 UF3: Vilka brister i användbarheten finns det i 
prototypen? 
Det finns brister i användbarheten gällande användbarhetsattributen efficiancy och 
effectivness. Även brister i designprinciperna visibility, affordance, constraints, flexibility and
style har framkommit. I tabellerna ned presenteras orsakerna till bristerna i användbarheten.

Tabell 1 Orsaker till brister i användbarheten gällande användbarhetsattribut 
Användbarhetsattribut Orsak/Orsaker
Efficiancy  Användare förväntade sig att kunna 

klicka på lagens loggor för att komma 
till deras informationssida.

 Användare tillåts kunna lägga in två 
händelser samtidigt i händelselistan 
(figur 13)

Effectivness  Användarna förväntades sig att  kunna 
klicka på loggan för att komma till 
lagets informationssida.

 TP3, TP5 och TP6 förväntade sig att 
hitta slutsignal längst ner i 
händelselistan.

 Listan i mina favoriter uppfattades inte 
av TP2 som klickbar.
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Tabell 2 orsaker till brister i användbarheten gällande designprinciper
Designprincip Orsak/Orsaker
Visibility  Innehållet i navigationsmenyn är för litet

då en testdeltagare missade mina 
favoriter. 

 Otydligt för två testdeltagare hur man 
startade en liverapportering. 

Affordance  En testdeltagare uppfattar inte listan i 
mina favoriter som klickbar.

Constraints  En testdeltagare dubbelklickar i 
händelselistan(figur 13) vilket leder till 
att dubbla händelser läggs till i 
liverapporteringen(figur 14).

Flexibility  En testdeltagare skulle vilja ändra färg 
och tema för att göra designen mer 
personlig.

Style  Två testdeltagare upplever designen som
tråkig då den bara är vit. Båda vill att 
designen ska vara flashigare.

7.4 Identifierade användbarhetsproblem
Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten i designen tillhörande 
mobilapplikationsidén för liverapportering av amatörfotbollsmatcher för att identifiera 
eventuella användbarhetsproblem. Användbarheten hos en produkt påverkas av olika faktorer 
och empirin har ställts emot designprinciper och användbarhetsattribut utifrån teorin under 
analysen med syftet att se om användbarhetsproblem kunde identifieras i den framtagna 
designen som hi-fi prototypen visar. Utifrån undersökningen som presenteras i denna uppsats 
har följande användbarhetsproblem identifierats i designen: 

Tabell 3 De identifierade användbarhetsproblem

Identifierade användbarhetsproblem
1. Användare förväntade sig att kunna klicka på lagets logga för att komma till det lagets 

informationssida. 
2. Användaren kan mata in två händelser samtidigt i händelselistan (figur 13).
3. Listan i mina favoriter uppfattas inte som klickbar (figur 9). 
4. Slutsignal i händelselistan tycker användarna ska vara längst ner i listan.
5. Designen på liverapportering sidan visar inte tydligt nog hur användaren kan ge input.    
6. Designen kan inte göras tillräckligt personlig för användare. 
7. Designen uppfattades som tråkig.

 

Användbarhetsproblemen som visas i tabell 12 är problem som påverkar användbarheten 
negativt i den framtagna designen som hi-fi prototypen visar. De har kopplingar till 
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användbarhetsattributen efficiency och effectiveness samt designprinciperna visibility,  
affordance, constraints, flexibility och style som förklarades i analyskapitlet. Slutsatserna 
påvisar att designen tillhörande mobilapplikationsidén för liverapportering av 
amatörfotbollsmatcher som hi-fi prototypen visar har problem gällande användbarheten på 
flera olika punkter som behöver korrigeras vid fortsatt utveckling för att öka designens 
användbarhet. 

7.5 Avslutande reflektioner
Efter denna undersökning har författaren fått fram att de testdeltagare som varit med i 
undersökningen är mycket intresserade av en liknande lösning som hi-fi prototypen. De 
önskemål som framkommit från testdeltagarna på vad de saknar i prototypen har de nämnt 
laguppställningar och målskyttar som något de vill ha med. Detta är svårt att få med på de sätt
som lösningen ser ut just nu och det skulle kräva att systemet behöver sammankopplas med 
det system som använts för att hantera laguppställningar hos till exempel de värmländska 
fotbollsförbundet. Eller eventuellt att man implementerar en funktion där man möjliggör detta
för användarna att fixa själva. Det är mycket mer jobb men om det implementeras blir det en 
mer robust och ordentlig lösning. 

Ett annan håll man kan gå för att få in dessa önskemål vore att göra om lösningen som gör att 
den är riktad mot ett lag enbart. Om det bara är ett lag som använder appen kan man vara mer 
tillåtande med vilka funktioner man implementerar. Det kan till exempel vara ett sätt för 
användarna att lägga in matcher och laguppställningar själva. Det gör dock systemet mindre 
användbart för en större grupp människor men uppfyller förväntningarna mer för den mindre 
grupp som använder systemet. 

Designmässigt rekommenderas det att i nästa varv av designen användas en tab bar för att 
navigera sig mellan dagens matcher, spelprogram och mina favoriter. Detta skulle göra 
designen mer öppen då den nuvarande lösningen kan upplevas som stängd då mycket av 
funktionaliten ligger bakom en meny. Testdeltagarna hade inga svårigheter att förstå hur 
navigationen fungerade under testerna men detta skulle möjligtvis göra att prototypen upplevs
som mindre tråkig.

Något som kan reflekteras över är att testuppgifterna kan ha varit för lätta då det var få  
testdeltagare som misslyckades på någon testuppgift. I de här användartesterna så gjordes 
testuppgifterna i den ordning som är naturligt för hur en användare kommer att använda 
prototypen. Det hade möjligtvis varit bättre att kanske kasta om testuppgifterna för att utmana 
testdeltagarna mer. Då det till och med är en testdeltagare som tycker att vissa uppgifter var 
barnsäkra så skulle testuppgifterna varit mer utmanande för testdeltagarna. 

Efter datainsamlingen så sköts arbetet upp i lite mer än en vecka på grund av sjukdom vilket 
kan ha påverkas kvalitén på resultat och analyskapitlen i uppsatsarbetet. Då arbetet inte 
gjordes medan allt var färskt i minnet så kan detaljer ha glömts bort och på så sätt försämrat 
resultatet.    
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Vid fortsatt utveckling behöver de identifierade användbarhetsproblemen åtgärdas. Genom att
bjuda in människor inom mobilapplikationens målgrupp, alltså de potentiella slutanvändarna, 
och utgå ifrån den framtagna hi-fi prototypen skulle nya krav kunna genereras utifrån de 
potentiella slutanvändarnas åsikter och idéer gällande funktionalitet. Författarens 
rekommendation är att göra en kravinsamling från målgruppen nu när ett grundläggande 
koncept är klargjort och med hjälp av de potentiella slutanvändarna samla in de krav som inte 
kom med i designen i det första varvet i designprocessen. I denna process bör även lösningar 
på de identifierade användbarhetsproblemen diskuteras för att få bort de problem som redan 
hittats. 
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Bilaga 1 Informationsbrev

Informationsbrev 
 
Studien är ett examensarbete på grundnivå inom programmet webb och multimedia på 
Karlstads universitet. Denna studie genomförs för att utvärdera användbarheten i en prototyp 
av en mobilapplikation. Mobilapplikationen är en liverapporteringsapplikation där du som 
användare har möjligheten att antingen följa eller liverapportera din förenings matcher.  
 
Du som testdeltagare i den här studien kommer att få svara på en enkät, testa prototypen och 
delta i en intervju. Applikationen är inte färdigutvecklad och jag behöver din hjälp för att hitta
brister eller utvecklingsmöjligheter för att kunna göra applikationen bättre.  Du kommer att 
först få besvara en enkät om din användning av smartphones och om hur du idag får 
information från amatörfotbollsmatcher. Du kommer att utföra nio testuppgifter i prototypen 
där du får testa på de funktioner som finns i prototypen. Efter testerna följer en intervju där du
får dela med dig om de tankar och uppfattningar som kom fram när du testade prototypen. 
Kom ihåg att det är prototypen som testas och inte du som person. 
 
Genom enkätsvar, min observation och ljudinspelning för att dokumentera intervjusvar 
kommer data att samlas in och analyseras för att sedan redovisas i en c-uppsats jag skriver. 
 
Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt 
frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 
påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 
del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 
bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads 
universitets studieregister för att sedan förstöras.
  
Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 
samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även 
rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och 
det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Kontaktuppgifter:  
Daniel Gunnarsson, Student, danigunn100@student.kau.se  
Peter Bellström, Universitetslektor, Peter.bellstrom@kau.se. 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett

Samtyckesblankett

Samtycke till att delta i studien: Användartester, intervju samt observation för utvärdering av 
en mobilapplikationsprototyp  
Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl.  
Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och
lämnad information.
  
................................................ 
Underskrift  
................................................ ........................................................................ 
Namnförtydligande Ort och datum  
 
Kontaktuppgifter:  
Daniel Gunnarsson, student, danigunn100@student.kau.se  
Peter Bellström, Universitetslektor, Peter.bellstrom@kau.se 
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Bilaga 3 Enkät Bakgrund 

Den här enkäten hör till min kandidatuppsats inom ämnet Informatik på Karlstads universitet. 
Syfte 
Den här enkäten är till för att samla in bakgrundsinformation om dig som deltar och få fram 
din erfarenhet med liverapportering från amatörfotbollsmatcher.  
1. Ålder 
______ 
2. I vilken benämning är du aktiv som i en förening idag? Välj en eller flera.

 Spelare   Ledare  Supporter ❏ ❏ ❏
3. Hur ofta använder du en app på din smartphone? 

 Flera gånger om dagen ❏
 En gång om dagen ❏
 Mellan två till sex gånger i veckan ❏
 En gång i veckan ❏
 Använder inte appar varje vecka ❏

4. Vilken typ av mobil använder du idag?
 Android❏
 Iphone ❏
 Windows phone ❏
 Annat ❏

5. Har du använt en app för att se liveresultat från fotbollsmatcher?
 Ja ❏
 Nej  ❏

6. Om du har liverapporterat från amatörfotbollsmatcher tidigare vilken av dessa appar har du 
använt?

 Facebook ❏
 Instagram ❏
 Twitter ❏
 Annat ❏
 Har ej liverapporterat ❏

7. Har du följt en liverapportering från en amatörfotbollsmatch?(på t.ex någon av tidigare 
nämnda appar)

 Ja ❏
 Nej ❏
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Bilaga 4 Testuppgifterna

Testuppgifter  

1. Hitta information om Lag1 ❏
2. Lägg till Lag1 som favorit ❏
3. Hitta och slå på notiser ❏
4. Hitta dina favoriter ❏
5. Hitta ett av dina favoritlags kommande matcher❏
6. Välj en av Lag1s matcher och starta en ❏

liverapportering på den matchen. 
6.1. Matcher startar. ❏
6.2. Hemmalaget gör mål. ❏
6.3. Hemmalaget får ett gult kort. ❏
6.4. Bortalaget får gult kort ❏
6.5. Du inser att bortalaget inte fick ett gult ❏

kort. 
6.6. Domaren blåste slutsignalen. ❏

7. Gå tillbaka till startsidan och välj att följa en ❏
match. 

8. Välj att bli notifierad om matchen ❏
9. Klicka på testa notiser och titta på notisen som ❏

kommer upp. 
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Bilaga 5 Intervjuguide

Intervjuguide
 

1. Hur tycker du att det gick?  
2. 2. Hur kändes det att använda prototypen? 

 - Var den lättlärd? 
 - Lätt att använda?, Hur? 
 - Kunde du utföra dina uppgifter snabbt och effektivt i appen? 
 - Stöds av observationen. – följdfrågor blir i beroende med vad som besvaras i frågan 
ovanför. 

3. Hur gick det att lösa de 9 uppgifterna?  - Var det någon av uppgifterna som var svår att
lösa?  

4. Hur upplevde du appen?Hur det kändes det att använda appen? 
 Hur var den att använda? behaglig?, krånglig?, bekant?
 Var du nöjd med hur appen kändes? 

 
5. Hur stor fokus känner du att du behöver lägga ner på applikationen när du använder 

den?(cognitive load) 
- T.ex skulle du kunna använda appen samtidigt som du är ute och går eller liknande?

6. 6. Var det någonting i prototypen som gjorde dig förvirrad?  
- Ja, vad och eventuell orsak? 
- Se över observationer  

  
7. Var text,knappar, ikoner osv synliga och tydliga. 

- Var det något som var otydligt? 
- Observationer kan komplettera detta om testdeltagaren inte kommer på nått men 
observationen har fångat upp nått. 
- Förslag på förbättring?

8. Hur var det att navigera i appen? 
- Var navigationen tydlig? Var den lätt att hitta? 
- Var du alltid med på vad som hände fick du den feedback som du förvänta dig? - 
Kände du någon gång att du inte var i kontroll av vad som hände i appen?  

9. Hur upplevde du applikationen? 
- Vad tycker du om utseendet på applikationen? Färger?, ikoner? texter? osv 
- Upplevdes kommunikationen som applikationen återgav som trevlig eller kan den 
förbättras? 

10. Observationer att fråga om som inte tagits upp tidigare.  
11. Om en app skulle programmeras som ser ut som prototypen gör, skulle du använda 

den?  
- Ja, när skulle du använda den? 
- Nej, Vad beror det på?

12. Vad skulle du ändra i prototypen om du fick chansen?  
13. Har du andra åsikter du skulle vilja ta upp gällande prototypen? 
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