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Sammanfattning 
I takt med att försäljningen av mobiltelefoner ökat världen över har nya krav och 
förhållningsätt för utvecklingen av gränssnitt förändrats. Forskare inom användbarhet 
och interaktionsdesign menar att en användar-centrerad (UCD) arbetsprocess samt ett 
responsivt gränssnitt utgör en god grund för att användbarhet i gränssnitt ska uppnås. 
DISE är ett Karlstadbaserat företag som är verksamma inom branschen digital 
skyltning för inter- och externkommunikation och deras produkt återfinns på 
exempelvis sjukhus, flygplatser, tunnelbanor, börshus och idrottsarenor världen över. 
Företaget har konstaterat att gränssnittet på den serverapplikation som används för att 
manipulera och göra inställningar i systemet idag inte uppfyller de krav och visioner 
företaget har på sin produkt, vilket troligtvis bottnar i en icke användar-centrerad 
arbetsprocess samt saknaden av ett responsivt gränssnitt. Tillsammans med min 
studiekamrat Roy Persson har jag tagit fram ett gränssnittsförslag i form av två 
stycken prototyper, en mobilprototyp och en prototyp för större skärmar, kallad 
desktopprototypen. Syftet med denna studie har varit att med hjälp av användartester 
och designprinciper utvärdera huruvida företagets förhoppningar om användbarhet 
och flexibilitet uppnåtts i desktopprototypen. Tveksamheter gällande urval av 
testpersoner och testupplägg har påverkat resultatets pålitlighet och det kan inte med 
säkerhet sägas att företagets krav har uppnåtts i desktopprototypen. På grund av att 
endast en iteration tester genomförts pekar resultatet dock på att användbarhet och 
flexibilitet kommer erhållas om företaget utgår från desktopprototypen vid det 
fortsatta arbetet med serverapplikationens gränssnitt. 
 
Nyckelord: DISE, serverapplikation, prototyp, informationsskärmar, användbarhet, 
användartester. 
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1. Inledning 
Statistik visar på att antalet sålda ”smartphones” ökat från cirka 122 miljoner enheter 
till drygt 1,2 miljarder sålda enheter världen över mellan 2007 – 2014 (Statista 
2015a). Prognoser visar att denna trend kommer hålla i sig och år 2018 förutspås cirka 
2,5 miljarder ”smartphoneanvändare” finnas världen över (Statista 2015b). Under 
2011 noterades även att antalet sålda smartphones för första gången översteg antalet 
sålda datorer i världen (Canalys 2012).  
En logisk utgång av denna markanta ökning är att användandet av webbsidor mer och 
mer övergår till att ske via webbläsaren i telefonen snarare än i webbläsaren på en 
dator. Wroblewski (2009) förstod att användandet av ”smartphones” skulle ta världen 
med storm och år 2009 skrev han för första gången om sin filosofi Mobile first. Kort 
sammanfattat innebär denna filosofi att gränssnittet först ska tas fram och anpassas till 
mobila enheter för att i nästa skede även anpassas till större enheter, t.ex datorer för 
att nå ut till konsumenter och öka tillgängligheten till webbsidan. Att skapa ett 
gränssnitt anpassat till flera olika enheter kallas numera ”responsiv webbdesign” och 
uttrycket myntades av Ethan Marcotte (Marcotte 2010). Brad Frost stämmer in i kören 
och menar att en sammanslagning av filosofin Mobile first och Responsive Web 
Design utgör en god grund för att uppnå bra användargränssnitt med god 
användbarhet på alla olika skärmstorlekar (Frost 2011). 
 
Vid alla typer av utveckling finns det olika kritiska framgångsfaktorer för att uppnå en 
användbar produkt och de kanske viktigaste är förståelsen för hur produkten kommer 
att användas/används, samt vilka den kommer att användas/används av. För att uppnå 
detta bör du som utvecklare skaffa dig kunskaper kring användandet av produkten och 
hur de faktiska slutanvändarna interagerar med produkten. Utvecklingen ska sedan 
sträva mot att tillfredsställa slutanvändaren och dennes behov. Denna process kallas 
UCD (User-Centered-Design) och beskrivs av Torabi et al. så här; ”User-Centered 
Design (UCD) is the process of designing a tool, such a website ́s or application ́s 
interface, from the perspective of how it will be understood and used by a human 
user”. (Torabi et al.  2012, s.3) 

Sammanfattningsvis bör alltså en webbsida vara anpassad till flera skärmstorlekar och 
designprocessen bör utgå ifrån slutanvändarens perspektiv och sträva mot att 
tillfredsställa dennes behov.  

1.1 Problembakgrund 
DISE1 är ett Karlstadbaserat företag som utvecklar och distribuerar mjukvara för 
digital skyltning och år 2005 utvecklades den första versionen. Det är en dynamisk 
och mångsidig mjukvara för digital skyltning som används för både intern- och extern 

                                                
1 DISE – Intelligent Digital Signage Software for Advanced Installations. https://www.dise.com/ 
(Hämtad: 2015-04-27). 
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kommunikation av företag, hotell, restauranger, universitet, butiker, sportarenor eller 
transportsektorn. Till denna mjukvara finns en så kallad serverapplikation från vilken 
du kan kontrollera ditt system, ändra inställningar eller justera det innehåll som ska 
visas på de digitala skyltarna exempelvis. 
 
Företaget anlitade för ett antal år sedan externhjälp för att vägleda och anpassa den 
fortsatta utvecklingen av gränssnittet på serverapplikationen. Detta samarbete 
resulterade i att företaget fick rekommendationen att designa sitt gränssnitt utifrån 
filosofin Mobile first (Wroblewski 2009). Dessvärre stannade utvecklingen av 
gränssnittet upp här vilket har lett till att serverapplikationen i dagsläget endast har ett 
gränssnitt anpassat för mobila enheter. Företaget har även nämnt att de inte har någon 
kännedom kring slutanvändare av sin produkt vilket föranleder oss att dra slutsatsen 
att UCD inte används under utvecklingsprocessen. Just nämnda fakta är troligtvis 
båda bidragande orsaker till att DISE nu anser att kvaliteten i dagens 
användargränssnitt inte uppfyller företagets visioner och krav som finns på produkten. 
Förhoppningarna hos företaget är nu att i framtiden tillhandahålla ett användarvänligt, 
flexibelt och responsivt gränssnitt i sin serverapplikation för att gå hand i hand med 
företagets identitet. För att uppnå detta har företaget kontaktat Karlstad Universitet 
vilken är anledningen till att jag tillsammans med min studiekamrat Roy Persson 
ägnat våra kandidatuppsatser åt att hjälpa företaget. 
 
Vi har därför tagit fram ett gränssnittsförslag med förhoppningarna att råda bot på 
företagets upplevda problem gällande responsivitet, flexibilitet och användbarhet i 
dagens gränssnitt på serverapplikationen. Detta har gjorts utan någon kännedom kring 
slutanvändaren. Då gränssnittet ska vara responsivt innebär det att två stycken 
prototyper tagits fram, en för mobila enheter och en variant för större skärmar. 
Prototypen avsedd för större skärmar benämns även i uppsatsen som 
Desktopprototypen medan den förstnämnda även benämns som Mobilprototypen. 
Denna studie behandlar arbetet med att utvärdera Desktopprototypen. 

1.2 Syfte 
Företagets önskemål kring ökad tillgänglighet löses genom att göra gränssnittet 
responsivt, dock kvarstår problemen kring användbarhet och flexibilitet i gränssnittet. 
Syftet med denna studie är därför att med hjälp av användartester och designprinciper 
utvärdera om företagets upplevda problem gällande användbarhet och flexibilitet 
eliminerats i desktopprototypen. Kan detta konstateras kommer rekommendationer, 
kring företagets fortsatta utveckling av serverapplikationens gränssnitt för större 
skärmar, kunna ges baserat på desktopprototypen. Indirekt utvärderas även metoderna 
som används under denna studie vilka således kan komma att bli en del av de 
rekommendationer som studien har som mål att mynna ut i.  
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1.2.1 Undersökningsfrågor 
 

1. Vilka slutsatser kan dras gällande användbarhet och flexibilitet i 
desktopprototypen sett till gjorda användartester och designprinciper? 

2. Vilka rekommendationer kan ges gällande företagets fortsatta utveckling av 
serverapplikationens gränssnitt för större skärmar? 

1.3 Målgrupp 
Studiens målgrupp är DISE och då främst de personer på företaget som är involverade 
i vidareutvecklingen av serverapplikationens gränssnitt. Dock kan studien vara av 
intresse för samtliga företag eller personer som i dagsläget saknar ett flexibelt och 
användarvänligt gränssnitt för större skärmar där liten kännedom kring sina 
slutanvändare finns.  

1.4 Avgränsning 
Serverapplikationen eller rättare sagt serverapplikationens gränssnitt är länken mellan 
system och människa. Eftersom det är ett komplext system med många olika 
funktioner och inställningar innebär det att gränssnittet måste tillhandahålla 
funktionalitet som gör det möjligt för användaren att justera alla dessa inställningar 
och funktioner. Funktionaliteten är fördelad på totalt sex stycken sidor i dagens 
gränssnitt, med varierande antal undersidor. I och med storleken på gränssnittet hade 
en tidskrävande process med att identifiera alla funktioner och inställningar i 
gränssnittet behövts för att lära sig dessa och skaffa sig en uppfattning och förståelse 
för hur dessa används. På grund av detta togs beslutet att avgränsa denna studie till att 
endast ta fram ett gränssnittsförslag över de två sidorna Dashboard2 och Players3 med 
tillhörande undersidor. Givetvis har resterande sidor funnits med i tankarna under 
arbetet och bedömningen har gjorts att det nya gränssnittet även går att applicera på 
dessa sidor.  
Då företaget nämnde att de under pågående arbete med gränssnittsförslaget själva 
börjat åtgärda delar som terminologi, ikoner samt färgschema i dagens gränssnitt på 
serverapplikationen togs beslutet att även dessa delar skulle uteslutas från vårt arbete 
med prototyperna. Fokus lades i stället på att strukturera och organisera funktioner 
och information i gränssnittet, samt hitta nya lösningar på hur navigation och 
presentation av information och funktioner kunde se ut. Då terminologi, färgschema 
och ikoner är en stor och viktig del i gränssnittsdesign går det givetvis inte utesluta 
dessa komponenter helt ur gränssnittsförslaget. Dessa delar har därför inte utelämnats 
ur arbetet i och med att det både förekommer ikoner, ord/text och färg i prototyperna. 
Dock har ingen tid ägnats åt att anpassa dessa utan allt som oftast har dessa saker 

                                                
2 Dashboard (se Bilaga 1 - Dashboard) är serverapplikationens tänkta startsida, i dagsläget 
innehållande två kritiska funktioner gällande fel i systemet samt funktionalitet för aktivera ändringar 
gjorda i systemet.  
3 Players (se Bilaga 1 - Players) är den sida i serverapplikationen där du kan överblicka de digitala 
skyltar som finns i systemet. Du kan härifrån navigera vidare in till enskilda skyltar, s.k. Player  (se 
Bilaga 1 - Player) samt göra vissa inställningar. 
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inhämtats från nuvarande gränssnitt i serverapplikationen för att överensstämma med 
företagets profil. Det omfattande arbetet med att ta fram gränssnittsförslaget med 
tillhörande prototyper låg till grund för att ta beslutet att avgränsa utvärderingen till 
att endast göra en iteration med tester. 

1.4.1 Konsekvenser av avgränsning 
De konsekvenser avgränsningarna lett till är att desktopprototypen är avgränsad till 
sidorna Dashboard och Players med tillhörande undersidor vilket således innebär att 
övriga sidor med tillhörande funktionalitet och information inte har testats under 
denna studie. Detta innebär med andra ord att användbarhet och flexibilitet inte kan 
bedömas på dessa sidor. Valet att inte lägga något fokus på terminologi, ikoner och 
färgschema i prototypen resulterade i att bedömningen av användbarheten i 
desktopprototypen försvårades då dessa delar spelar en viktig roll i huruvida ett 
gränssnitt är användbart eller ej. Användbarheten försökte därför analyseras utan 
hänsyn till dessa för att sedan vägas in i slutgiltiga bedömningen av prototypen med 
tanke på vad dessa delar kan bidra med vid fortsatt utveckling av desktopprototypen. 
Att använda endast en iteration med användartester får konsekvensen att de brister 
som identifieras inte kommer att åtgärdas och utvärderas på nytt under denna studie 
vilket innebär att fler möjliga brister kan komma att upptäckas i desktopprototypen i 
ett senare skede av utvecklingsfasen.  Totalt sett har avgränsningarna fått 
konsekvensen att användbarheten blivit mer svårbedömd vilket gjort att inga säkra 
data kan uppvisas för att intyga och garantera användbarheten i desktopprototypen.  

1.5 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts under denna studie är upprättade enligt 
vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). 
Utifrån dessa fyra krav har testdeltagarna innan testet blivit informerade om att deras 
medverkan i testet är valfritt, att de har rätt att avbryta testet när de vill, att de kommer 
förbli anonyma under hela studien samt att insamlad data inte kommer att användas 
vid avbrutet test. De har även fått lämna ett skriftligt godkännande (se Bilaga 2) på att 
ljudupptagning och skärminspelning tilläts under testsessionerna, samt att insamlad 
data får användas till denna studie.  
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2. Litteraturgenomgång 
Den valda litteraturen är hämtad från experter på användbarhet inom webbutveckling 
och litteraturen är fokuserad på begreppet användbarhet och hur designprinciper och 
användartester bidrar till att uppnå detta. Under kapitel 2.1 Användbarhet redogörs det 
för fem så kallade kvalitetskomponenter. Dessa kvalitetskomponenter används senare 
i uppsatsen för att analysera och bedöma om en godkänd nivå av användbarhet 
uppnåtts i desktopprototypen. Under kapitel 2.2 Designprinciper redovisas fem 
stycken designprinciper ur boken Don´t make me think (Krug 2006). Dessa 
designprinciper bidrar enligt Krug (2006) till ökad användbarhet i ett gränssnitt och 
har därför används under utvärdering av principefterlevnad för att identifiera brister i 
designen. Således kan även utvärdering enligt designprinciper användas för att 
utvärdera och bedöma användbarheten i desktopprototypen.  

2.1 Användbarhet 
Enligt ISO-normen 9241-11 definieras användbarhet så här ”Den grad i vilken 
användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål 
på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt” (Wikipedia 
2015). Ett konstaterande gällande definition är att det är sammanhanget och målet 
som är av störst betydelse för att avgöra om produkten upplevs användbar eller inte. 
Övriga tre nyckelord i definitionen går att ha med i ekvationen av användbarhet men 
går att tolka på flera sätt. Sammanhanget och målet går däremot direkt att koppla till 
om produkten gjort det den ska. 
 
Nielsen (2003a) beskriver att användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer 
huruvida ett gränssnitt är enkelt att använda, samtidigt menar Nielsen även att 
användbarhet hänvisar till metoder att använda under designprocessen. Vidare 
beskriver Nielsen (2003a) hur användbarhet kan kategoriseras in i fem så kallade 
kvalitetskomponenter, vilka alla bör övervägas under designprocessen. Dessa är 
Learnability, Efficiency, Memorability, Errors samt Satisfaction. Nedan listas dessa 
kvalitetskomponenter med en tillhörande frågeställning för varje komponent vilka 
avser att beskriva vad de olika komponenterna syftar till att bidra med.  
 
Learnability - Hur lätt är det för användaren att utföra grundläggande uppgifter första 
gången de kommer i kontakt med gränssnittet? 
Efficiency - När användaren har lärt sig gränssnittet, hur snabbt kan de utföra olika 
uppgifter? 
Memorability - När användaren återvänder till gränssnittet, är det då lätt att komma 
ihåg och återupprätta de kunskaper man fick från första mötet med gränssnittet? 
Errors - Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt 
återhämtar sig användarna från sina misstag? 
Satisfaction - Hur tillfredställande är det att jobba mot gränssnittet? 
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(Dessa frågor har i kapitel 4. Analys och resultat besvarats med hjälp av data från 
gjorda användartester för att utvärdera huruvida användbarhet uppnåtts i 
desktopprototypen.) 
 
Nielsen (2003a) menar även att det finns ett flertal andra kvalitetskomponenter för att 
uppfylla målet av hög användbarhet och nämner ”Utility” (nytta) som en sådan. Han 
menar att om systemet inte uppfyller någon nytta för användaren spelar det mindre 
eller snarare ingen roll att gränssnittet är användbart. Användaren kommer ändå inte 
vara nöjd med upplevelsen då systemet inte uppfyller den förväntade ”nyttan”. 
Nielsen redogör sedan för hur nytta (om systemet gör vad användaren vill) och 
användbarhet (om detta görs på ett enkelt och tillfredsställande sätt) bidrar till att 
systemet är användbart.  
 
Det finns flera metoder för att uppnå användbarhet och Nielsen lyfter användartester 
som den enklaste och mest användbara för att studera användbarhet (2003a). Steve 
Krug (2006) har skrivit boken Don´t make me think och menar att det även går att 
uppnå en högre användbarhet genom att använda sig av designprinciper under 
utvecklingsarbetet. Krug (2006) har summerat de fem viktigaste designprinciperna 
enligt honom och visar upp hur dessa kan användas för att förbättra de två tyngsta 
delarna i webbdesign, navigation och startsidan. 
 
Enligt Nielsen (2003a) och Krug (2006) kan användbarhet summeras som ett 
kvalitetsmått gällande huruvida en produkt tillfredsställer användaren vad det gäller 
funktion, effektivitet och enkelhet. För att uppnå och studera användbarhet finns flera 
olika metoder och verktyg att använda och användartester samt designprinciper är två 
framstående sådana.  

2.2 Designprinciper 
Det finns olika riktlinjer och metoder att använda sig av vid utvecklingen av en 
webbsida för att uppnå god användbarhet. Dessa riktlinjer kan vara av olika karaktär 
och de som ligger på en mer detaljerad nivå klassas som designregler medan mer 
abstrakta riktlinjer går under namnet designprinciper. En designprincip är mer 
generell i sin natur och går att tolkas. ”Keep it simple stupid” eller ”KISS” (Janssen, 
2010 - 2015) är exempelvis en riktlinje som går att tolka och anses därför som en 
princip. Mer specifika riktlinjer ses däremot som designregler, exempelvis: “Times 
new Roman ska användas som typsnitt över hela webbsidan”. 
 
Många av de riktlinjer som är framtagna är baserade på lärdomar utifrån psykologins 
värld och det mänskliga beteendet. Recognition rather than recall är en designprincip 
som är grundad utifrån teorier och kunskaper om minnet (Benyon 2010, s.340). 
Denna designprincip syftar till att du som designer bör underlätta för användaren 
genom att låta denne ”känna igen” saker och ting snarare än att ta för givet att 
användaren ”kommer ihåg”. 
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Miller and his magic number är även det en designprincip grundad från teorier och 
lärdomar kring minnet. Millers magic number syftar till att människans närminne är 
begränsat till att komma ihåg 7 +- 2 saker (Benyon 2010, s.337). Nyare studier visar 
dock på att denna siffra kan vara något lägre, cirka 4 +- 1 (Cowan 2002 refererad i 
Benyon 2010, s.338). Det väsentliga är dock att du som designer bör överväga detta i 
din design och inte lägga över ansvar på användaren och förvänta dig att användaren 
kommer ihåg (Benyon 2010). 

2.2.1 Designprinciper ur Don´t make me think! 
Krug (2006) har skrivit en bok om hans sätt att se på gränssnittsutveckling och hans 
lag Don´t make me think. Krug tar upp fem generella designprinciper vilka täcker in 
navigationen och startsidan på din sida, vilket han anser vara de två mest kritiska 
delarna för att webbsidan ska vara användbar. Boken är döpt efter författarens ”first 
law” vilken han beskriver som följande ”It means that as far as is humanly possible, 
when I look at a Web page it should be self-evident. Obvious. Self-explanatory.” 
(Krug 2006, s.11). Direkt översatt betyder det att, en webbsida ska, så långt som det 
är möjligt, vara självklar vad den handlar om. Eller åtminstone självförklarande.  
 
Vidare nämner Krug (2006) terminologi som exempel på saker som förvirrar och gör 
användaren konfunderad och därmed inte bidrar till en självklar webbsida. Författaren 
menar att terminologin utgör en grundläggande del i om något uppfattas som 
självklart eller inte. Det kan tyckas vara en självklarhet att man anpassar terminologin 
utefter vart länken kommer att ta dig. Detta är dock svårare än man tror och det finns 
stora skillnader mellan användarna vad som uppfattas som en logisk terminologi. 

Det har gjorts flera studier om hur vi beter oss och tittar på en webbsida. Nielsen 
(1997) konstaterar att vi inte ”läser” webbsidor, vi ”scannar” dem och när vi hittat 
något som påminner om det vi letar efter klickar vi oss vidare och fortsätter vårt 
scannande därefter. Gjorda användartester visar att 79% av testpersonerna scannar av 
varje ny sida som visas medan 16% av användarna läser ord för ord (Nielsen 1997). 
Varför är detta intressant då? Jo, för att du som utvecklare bör fundera över vad som 
faktiskt är syftet med din webbplats. Vad är målet med webbsidan och varför besöker 
användaren din sida? Se till att de väsentliga delarna på webbsidan uppmärksammas 
och gör det enklare för användaren att hitta det den söker efter när denne ”scannar” av 
sidan. Nielsen (2008) redovisar i sin artikel How little do people read? att en 
användare av websidan endast har tid att läsa 28% av de ord som finns på sidan innan 
användaren klickar sig vidare. Denna forskning styrker idén om att vi scannar av 
webbsidor snarare än att vi läser dem och att vi faktiskt bör designa våra gränssnitt 
utifrån denna vetskap. 
 
Så hur ska man gå tillväga för att fånga användaren om det nu konstaterats att en 
användare inte läser på sidan utan endast scannar av den i jakt på det den söker efter? 
Krug menar att du bör tänka på din webbsidan som en skylt längs med motorvägen. 
Designa den utefter att användaren endast hastar förbi i hög hastighet. Eller som Krug 
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uttrycker det“If your audience is going to act like you’re designing billboards, then 
design great billboards.“ (Krug 2006, s.29). 
 
Alltså, designa din webbsida som en stor reklamskylt eller anslagstavla. För att göra 
detta tar Krug (2006) upp fem designprinciper att tillämpa, vilka alla bidrar till 
minskad tankeverksamhet hos användaren; 

1.	  Skapa	  en	  tydlig	  visuell	  hierarkisk	  struktur	  på	  varje	  sida	  
Krug menar att en av de bästa lösningarna för att designa s.k. ”billboards” är att 
använda sig av en tydlig visuell hierarkisk struktur. För att skapa en sådan struktur på 
din sida måste ett grundläggande arbete med att sortera och kategorisera 
informationen du har att tillgå göras. Detta är viktigt då Krug menar att en visuell 
hierarkisk struktur har tre egenskaper;  
  

• Ju viktigare något är, desto mer framträdande är det. Som exempel tar 
Krug upp rubriker och menar att de viktigaste rubrikerna antingen är större, i 
distinkta färger, tilldelas mer skärmyta, placeras närmare toppen på sidan eller 
en kombination av dessa (Krug 2006, s.31).  
 

• Saker som är relaterade logiskt är också relaterade visuellt. Krug förklarar 
att genom att gruppera likartade saker under en rubrik, visa dem i liknande 
visuell stil eller att placera dem i ett tydligt avgränsat område förstärker 
känslan av att de är relaterade till varandra (Krug 2006, s.31). 
 

• Kapsla in innehåll visuellt för att visa vad som är en del av vad. Som 
exempel kan kategorier och underkategorier användas. Tänk dig att du är ute 
efter att köpa ett par byxor. Du kan sedan kapsla in mer specifikt vilken typ av 
byxa du vill ha. Genom att konstatera att du vill ha ett par jeans kan du nu 
utesluta alla andra typer av byxor, alltså de som inte finns i ”jeanskapseln”. 
Vidare kan du specificera eller kapsla in byxorna utefter färg och således 
utesluta de färger du inte är intresserade av. Genom att använda sig av en 
tydlig visuell inkapsling underlättar du för användaren att i ett tidigt stadie 
förstå vad den kan förvänta sig och vad som är en del av vad. 
    

Krug nämner även att en god visuell hierarkisk struktur organiserar och prioriterar 
webbsidans innehåll vilket gör att användaren nästan omedelbart kan förstå 
webbsidan och dess innehåll. 

2.	  Dra	  nytta	  av	  konventioner	  
Den andra designprincipen Krug (2006) tar upp är att dra nytta av konventioner. En 
konvention är något som är allmänt vedertaget, alltså något som accepteras och 
förstås av i detta fall användare av webbsidan. Krug menar att användning av 
webbkonventioner är något som är oerhört användbart och effektivt och förklarar att 
konventioner endast blir konventioner om de fungerar. Vidare påpekar han att vi inte 
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ska uppfinna hjulet på nytt när vi kan använda oss av konventioner som vi vet 
fungerar (Krug 2006, s.36).  
 
Som exempel förklarar Krug hur ikoner, så som kundvagnen, kommit att bli en 
konvention som numera fungerar att använda utan tillhörande text som 
”Shoppingcart” för att förtydliga. Ikonen är nu så pass vedertagen att användaren 
förstår innebörden av ikonen.   
 
Krug avslutar sedan med en rekommendation: ”Innovate when you know you have a 
better idea (and everyone you show it to says “Wow!”), but take advantage of 
conventions when you don’t.” (Krug 2006, s.36). Kort sagt, skapa nytt när du är säker 
på att du har en bättre lösning men använd dig av konventioner och dra nytta av dem 
om du inte har en bättre lösning på problemet.  

3.	  Dela	  upp	  sidor	  i	  tydligt	  definierade	  delar	  
Krugs tredje riktlinje är att dela upp sidan i tydligt definierade delar. Krug menar att 
en sida som är tydligt definierad i olika delar underlättar och gör det möjligt för 
användaren att ta snabba beslut om vilka delar på sidan användaren vill fokusera på. 
Detta leder till att användaren på ett enkelt, och för användaren säkert sätt, kan 
ignorera innehåll och information på webbsidan användaren inte är intresserad av 
(Krug 2006, s.37). 
Vidare lyfter Krug (2006) fram att flera eye-trackingtester visat på att användarna 
snabbt beslutar vilka delar på webbsidan som sannolikt har användbar information 
och ignorerar i stort sett resterande delar på webbsida. 

4.	  Gör	  det	  självklart	  vad	  som	  är	  klickbart	  på	  sidan	  
Nästkommande designprincip som presenteras handlar även det om att spara in på 
tankeverksamheten hos användaren. Författaren menar att gör det uppenbart för 
användaren vad som går att klicka på sidan. Han beskriver att genom designen på en 
knapp kan du underlätta förståelsen och skynda på användarens förståelse för 
elementet istället för att låta användaren undersöka om det faktiskt är en knapp. (Krug 
2006) 
Benyon skriver i sin bok ”designa knappen som en knapp, så att användaren förstår att 
den är ”klickbar”. ”(Benyon 2010, s.90) vilket styrker Krug´s (2006) teori. 

5.	  Minimera	  brus	  på	  sidan	  
Den femte och sista riktlinjen handlar om att minimera brus på webbsidan. Krug 
(2006) nämner visuellt brus är en av de stora fienderna för att uppnå enkla och 
tilltalande sidor och förklarar vidare att det finns två olika typer av brus Busy-ness och 
Background noise (bakgrundsbrus). 
 

• Busy-ness beskriver Krug att det handlar om att en webbsida innehåller för 
mycket delar som försöker vinna användarens uppmärksam vilket förvirrar 
användaren och ger webbsidan ett rörigt och störande utseende.  
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• Bakgrundsbrus är den andra typen av brus som förekommer på webbsidor. 
Till skillnad från Busy-ness förklarar Krug att bakgrundsbrus snarare beror på 
att det inte finns något självklart som ”poppar” på webbsidan. Han beskriver 
det så här; ”Some pages are like being at a cocktail party; no one source of 
noise is loud enough to be distracting by itself, but there are a lot of tiny bits 
of visual noise that wear us down.” (Krug 2006, s.38). 

Krug menar att det är vanligt förekommande under användartester att man blir 
uppmärksam på att brus ofta bidrar till användaren inte hittar det denne söker trots att 
det användaren söker finns rakt framför näsan. För att lösa detta problem menar Krug 
att det finns två saker att göra; 

• Ta bort onödigt innehåll på sidan, alltså reducera bruset. 
• Alternativt, ”skruva upp volymen på de saker användaren behöver se”. Alltså 

låta dessa saker ”poppa” i gränssnittet. .” (Krug 2006, s.156). 
 
Författaren nämner även att man bör utelämna onödiga ord på webbsidan. ”Get rid of 
half the words on each page, then get rid of half what´s left.” (Krug 2006, s.45). Detta 
citat är Krug´s third law och syftar till att det är möjligt att radera hälften av orden på 
en webbsida utan att innehållet påverkas vilket även det minskar bruset på webbsidan 
(Krug 2006). 

2.3 Användartester 
Testning genomförs för att kartlägga och hitta defekter i din produkt och Görling 
(2009) berättar att det finns en rad olika typer av tester för att kvalitetssäkra din 
produkt och nämner användbarhets-/ användartestning som ett exempel. Vidare 
beskriver Görling att användbarhetstestning genomförs för att undersöka hur svårt det 
är för användare att använda produkten och att syftet är att utreda om användarna 
förstår de instruktioner som ges i programmet och hur väl de lyckas utföra olika 
uppgifter (Görling 2009, s.161). Rubin och Chisnell (2008) beskriver mer ingående 
att användbarhetstestning går ut på att samla in data och identifierar brister för att 
kunna förbättra och förfina produkten innan lansering. Vidare menar Rubin och 
Chisnell att avsikten med användartester är att skapa produkter som är;  
 

- Användbara och skapar värde för användarna 
- Är lätta att lära sig 
- Hjälper användarna att effektivt och ändamålsenligt utföra det de vill 

göra 
- Är tillfredställande att använda (Rubin & Chisnell 2008, s.22) 

 
Görling berättar att det finns olika typer av tester för att kvalitetssäkra en produkt och 
vidare menar Rubin och Chisnell att det finns flera typer av användartester. Under 
denna studie har en hybrid mellan så kallat bedömnings- eller summativt användartest 
och undersökandetest genomförts.  
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Ett undersökande test genomförs tidigt i utvecklingsfasen och syftar till att kontrollera 
konceptet i designen. Det genereras vanligtvis kvalitativ data under dessa test. Vidare 
beskriver Rubin och Chisnell att ett sådant test även används då man är intresserad av 
hur användaren upplever produkten och menar att testet även kan ge svar på 
användar-orienterade frågor som exempelvis;  
 

- Vad har användarna för tankar och uppfattningar kring användandet av 
produkten? 

- Hur enkelt navigerar användaren i systemet? 
- Behöver användaren ha några förkunskaper innan användningen av 

produkten? 
- Vilka funktioner i produkten är enkla att använda och vilka funktioner 

kommer det krävas hjälp till att lösa? (Rubin & Chisnell 2008, s.30). 
 
Rubin och Chisnell förklarar att det är vanligt förekommande att testledare och 
testpersonen interagerar med varandra under testets gång då mycket av den 
information man vill samla in är av kognitiv karaktär, alltså vad testpersonen tänker 
och upplever. Rubin och Chisnell (2008) beskriver att testledaren kan genomföra en 
pågående intervju genom hela testet eller uppmana testpersonen att ”tänka högt” för 
att dela med sig av sina tankegångar under testet (Rubin & Chisnell 2008, s.31).  
 
Vid användartester för mjukvara används vanligtvis en prototyp eller ”mockup” med 
grundläggande layout och funktionalitet organiserat (Rubin & Chisnell 2008, s.30). 
Författarna beskriver att dessa prototyper kan innehålla olika ”bredd” och ”djup” och 
förklarar att du nödvändigtvis inte måste implementera all funktion i din prototyp;  

 

[…]if you want to see how the user responds to the organization of your pull-
down menus, you need only show the menus and one layer of options below. If 
the user proceeds deeper than the first layer, you might show a screen that reads, 
‘‘Not yet implemented,’’ or something similar[…] (Rubin & Chisnell 2008 
s.31). 

Denna variant låter alltså inte användaren gå in på djupet i prototypen utan tillåter 
endast användaren att utforska produkten på ytan, eller horisontalt som författarna 
beskriver det. Således finns det även prototyper som tillåter användaren att utforska 
prototypen på djupet, vertikalt. Författarna förklarar att det går att kombinera dessa 
två varianter i din prototyp där du låter användaren gå in på djupet (vertikalt) på vissa 
funktioner och horisontellt på andra delar (Rubin & Chisnell 2008, s.31). 

Ett bedömmnings- eller summativt användartest används tidigt eller mitt i 
utvecklingsfasen, vanligtvis efter att struktur, funktioner och grundläggande delar i 
produkten är fastställda och syftar till att utvärdera konceptet i produkten (Rubin & 
Chisnell 2008). Dessa test genererar vanligtvis kvantitativ data att analysera. Vidare 
förklarar författarna att sådana tester används för att kontrollera om användaren klarar 
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av att utföra realistiska uppgifter i systemet för att identifierar specifika brister i 
produkten (Rubin & Chisnell 2008, s.35). Vidare beskriver de att ett bedömmnings-/ 
summativt test kan ses som en blandning av ett undersökandetest och validitets-
/verifikationstest och menar att man kan se på testet som en insamling av information 
eller bevis. 
 
Som tidigare nämnt användes en hybrid mellan ett underökande- och ett summativt 
test. Detta eftersom de data som skulle samlas in syftade till att både vara av 
kvalitativ- och kvantitativkaraktär för att kunna besvara frågor gällande konceptet i 
gränssnittet och frågor rörande personliga åsikter kring upplevelsen. De kvantitativa 
data som samlades in avsåg att besvara mätbara bedömningsfrågor, så som antal 
felnavigeringar testpersonen gör, för att uppvisa hur väl testpersonerna klarade av att 
genomföra uppgifterna. 
Alltså var användartesterna av typen undersökandetest i den mån att vi ville 
undersöka om testpersonen förstod konceptet i gränssnittet men även samla in data 
rörande personliga åsikter kring gränssnittet. Å andra sidan var användartesterna av 
typen bedömnings- eller summativt test då kvalitativ data samlades in för att mäta och 
bedöma hur väl testdeltagarna klarade av att genomföra användningsfallen. 
 
Nielsen (2003b) hävdar att användartester är den enklaste metoden för att uppnå 
användbarhet i en produkt och han menar att detta går att genomföra enkelt genom tre 
steg; 1. Få tag i representativa testdeltagare. 2. Be deltagarna genomföra 
representativa uppgifter. 3. Observera testdeltagarna under testet.  
Rubin och Chisnell (2008) backar upp Nielsen (2003b) angående representativa 
testpersoner och uttrycker sig som följande;  
 

The selection and acquisition of participants whose background and abilities 
are representative of your product’s intended user is a crucial element of the 
testing process. After all, your test results will only be valid if the people 
who participate are typical users of the product, or as close to that criterion 
as possible. If you test with the ‘‘wrong’’ people, it does not matter how 
much effort you put into the rest of the test preparation. Your results will be 
questionable and of limited value. (Rubin & Chisnell 2008, s.115) 

 
Sammanfattat menar Rubin och Chisnell (2008) att det inte spelar någon roll hur 
mycket arbete du lägger ned på att förbereda användartesterna kommer resultatet ändå 
bli ifrågasatt om testpersoner som inte är representativa för produktens slutanvändare 
används under testerna. 
 
Gällande antalet deltagande personer nämner Nielsen (2000) att fem stycken till 
antalet är tillräckligt och att dessa fem testpersoner hittar upp till 80% av alla problem 
i produkten. Vidare förklarar Nielsen (2000) att mättnad gällande testpersoner nås vid 
femton stycken deltagare och att totalt 100% av alla problem identifieras. Dock menar 
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han att det är fullt tillräckligt att använda sig av fem testpersoner och att det är 
onödigt att använda femton stycken deltagare under ett och samma test. Nielsen 
(2000) rekommenderar istället att fördela dessa femton testpersoner över tre olika 
testtillfällen och förklarar vidare att användartester inte handlar om att dokumentera 
brister utan att förbättra användbarheten. Genom att fördela testdeltagarna i olika 
iterationer tillåts du att göra förbättringar samt åtgärda de brister som identifierades 
under första sessionen tester (Nielsen 2000).  Vidare skriver Nielsen (2000) att cirka 
85% av bristerna kommer att identifieras under första iterationen av tester och att 
merparten av de 15% som kvarstår kommer att identifieras under iteration två. Inför 
iteration tre menar Nielsen (2000) att cirka 2% av bristerna finns kvar att identifiera 
och att dessa kommer att upptäckas och således kommer 100% av bristerna vara 
identifierade efter iteration tre.  
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3. Metod 
Patel och Davidsson nämner i boken Forskningsmetodikens grunder (2014) att det är 
viktigt att uppnå en god validitet och en god reliabilitet med sin forskning. För att 
uppnå detta har en rad olika metoder och arbetssätt tillämpats. God validitet innebär 
att man kan påvisa att det vi avser att undersöka faktiskt undersöks. En god reliabilitet 
innebär i sin tur att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 
2014, s.102). I följande kapitel redovisas således de angreppssätt och metoder som 
använts genom studiens gång för att stärka reliabiliteten och validiteten i studien.  

3.1 Ansats 
Då avsikten med denna studie är att utvärdera och undersöka ett specifikt gränssnitt 
kan undersökningen preciseras som en fallstudie. Patel och Davidsson beskriver att en 
fallstudie kännetecknas av att undersökningen görs på en mindre avgränsad grupp 
(2014, s.56) och nämner att ett ”fall” exempelvis kan vara en individ, en grupp 
individer, en organisation eller en situation. Backman (2008) tillägger att en fallstudie 
kan ha flera avsikter och nämner beskrivande (deskriptiv), förklarande eller 
undersökande (explorativ) som sådana.  
Under studien har datainsamlingsmetoder av både kvalitativ- och kvantitativkaraktär 
använts. 
Patel och Davidsson (2014) förklarar att kvalitativ inriktad forskning innebär 
datainsamling av ”mjuk data” ofta insamlad genom tolkande analyser eller kvalitativa 
intervjuer. Kvantitativt inriktad forskning innebär mätningar vid datainsamlingen och 
använder statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Patel & Davidsson 2014, s.13). 
Studiens övergripande mål är att generera ett kvalitativt resultat vilket innebär att den 
vetenskapliga ansatsen för studien är av kvalitativkaraktär.  

3.2 Användartester 
Som Nielsen (2003a) och Krug (2006) nämnt är användartester en metod som 
används för att kvalitetssäkra användbarhet i en produkt. I kombination med egna 
erfarenheter och  sett till studiens syfte, definitionen av användbarhet samt Nielsens 
(2003a) och Krugs (2006) rekommendationer att genomföra användartester för att 
kvalitetssäkra din produkt föll det sig naturligt att denna metod kom att användas i 
studien. Under nästkommande rubriker redogörs det för vilka datainsamlingsmetoder 
som används under användartesterna. 

3.2.1 Datainsamlingsmetoder under användartester 
Under användartester är det viktigt och framför allt nödvändigt att ta hjälp av olika 
verktyg och metoder för att samla in de data som testet genererar. Rubin och Chisnell 
(2008) uppmanar dig som testdesigner/testledare att antingen ta hjälp av någon eller 
något för att underlätta och säkerställa att data samlas in på ett tillförlitligt och 
effektivt sätt under testets gång. 
För att göra detta finns det en mängd olika verktyg att ta hjälp av, allt från enkla 
Word-dokument till avancerade system. Vidare menar Rubin och Chisnell (2008) att 
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du behöver överväga frågor som; Vilken typ av data kommer ge dig svar på de 
problem du vill lösa? Hur ska data analyseras? Vem ska samla in data? innan det 
beslutas vilka metoder och verktyg som ska användas. Vidare förklarar Rubin och 
Chisnell (2008) att det finns två sorters data att samla vilka dem namnger 
performance data (kvantitativ data) och preference data (kvalitativ data). Data som 
tidsåtgång, antal gjorda fel etc. kategoriseras som kvantitativ data medan data som 
berör åsikter och känslor från testpersonen klassas som kvalitativ data (Rubin & 
Chisnell 2008. S.166). Kvalitativ data samlas vanligtvis in genom muntliga eller 
skriftliga frågeformulär eller diskussion efter avslutat test. Författarna menar att dessa 
typer av data kan analyseras både kvalitativt och kvantitativt.   

3.2.1.1 Enkät/frågeformulär 
Rubin och Chisnell beskriver att det huvudsakliga målet med ett skriftligt 
frågeformulär efter ett test är att samla in information, kvalitativ data, från 
användarna för att få en tydligare och bättre förståelse för din produkts styrkor och 
svagheter (Rubin & Chisnell 2008, s.192). Vidare menar de även att frågeformulär 
används för att samla in generell data från alla testpersoner, samtidigt som de 
benämner vikten av att frågeformuläret är det exakt samma för alla testpersoner för att 
inte påverka validitet och reliabiliteten i studien vilket även Trost (2007, s.64) 
understryker.  Rubin och Chisnell lyfter även fram viktiga delar att tänka på när ett 
frågeformulär ska komponeras vilka kan summeras i följande punkter; 
 

• Basera frågorna i formuläret utifrån undersökningsfrågorna i din testplan. 
• Fråga efter sådant som inte kan observeras under testet, exempelvis åsikter 

och tankar kring designen. 
• Var tydlig med vad du frågar efter 
• Försök att hålla det kort (inte för många frågor) 

 
Rubin och Chisnell (2008) menar även att frågorna bör vara enkla att svara på och 
med fördel bör så kallade stängda frågor användas vilka kan besvaras med hjälp av 
checkboxar, skalor, sant-eller-falsk påståenden eller korta ”fill-ins” (testpersonen får 
skriva vad den vill dock begränsas utrymmet vilket denne har att skriva på vilket gör 
att testpersonen måste prioritera och välja ut de viktigaste denne vill dela med sig av) 
(Rubin & Chisnell 2008). Trost (2007) menar att öppna frågor bör undvikas i en enkät 
då olika beteenden så som; ovana att skriva och svårigheter med att stava etc. hos 
testpersonen kan bidra till minskad svarsfrekvens.  
 
Det föll sig som ett naturligt val att använda enkäter i samband med användartesterna 
för att erhålla ytterligare bredd och djup i undersökningen. Enkäterna tillät oss samla 
in både kvalitativ och kvantitativ data som i kombination med testpersonernas 
prestationer från användartesterna gav oss möjligheten att analysera resultatet på fler 
sätt och därmed öka trovärdigheten i studien. Exempelvis gav enkät 1 (se Bilaga 3) 
möjlighet att väga in sysselsättning och erfarenhet som parametrar vilket är av stor 
vikt när det gäller användbarhet. Likaså tillförde enkät 2 (se Bilaga 4) kvalitativ data 
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med viktiga aspekter gällande personliga åsikter vilka är av en betydande del vid 
exempelvis bedömning av prototypernas användbarhet. Det användes två stycken 
enkäter i samband med användartesterna, en innan testet och en efter genomfört test. 
Nedan beskrivs dessa enkäters syfte. 

3.2.1.1.1 Enkät 1 
Enkät 1 (se Bilaga 4) syftade till att samla in data kring testpersonens karaktär. Svaren 
från enkät 1 har främst används för att kunna visa upp ett brett urval av testpersoner 
för att öka trovärdigheten i studien. Genom enkätsvaren gavs det även möjlighet att 
väga in testpersonens egenskaper och förkunskaper och om detta påverkat deras 
prestation under testerna. Frågorna i enkät 1 var av strukturerad typ vilket innebär att 
testpersonens svarsutrymme begränsades (Patel & Davidsson 2014). Strukturerade 
frågor genererar kvantitativ data vilket bidrar till att analys ter sig enklare gentemot 
ostrukturerade frågor som ger data av mer kvalitativ karaktär (Rubin & Chisnell 
2008). 

3.2.1.1.2 Enkät 2 
Efter avslutat test erhöll testpersonen enkät 2 (se Bilaga 4). Enkät 2 avsåg att samla in 
data angående testpersonens personliga åsikter och uppfattningar av de prototyper 
som används under användartesterna. Således var frågorna på enkät 2 av en öppnare 
karaktär vilket genererar kvalitativ data och ger testpersonen ett större svarsutrymme 
än i enkät 1 (Patel & Davidsson 2014). De två avslutande frågorna på enkät 2 var 
standardiserade frågor av typen gradering, där testpersonen ombads att betygsätta just 
använda prototyper på en graderingsskala mellan 1 och 5. Dessa frågor ger svar som 
är enkla att mäta och generalisera (Patel & Davidsson 2014). 

3.2.1.2 Observation 
Patel och Davidsson (2014) beskriver att observationer är användbara för att samla in 
data rörande beteenden och skeenden. Vidare poängterar författarna att beteenden i 
dessa sammanhang rör sig om såväl fysiska handlingar som känslouttryck och verbala 
yttringar (Patel & Davidsson 2014, s.91). Författarna nämner även att 
observationsmetoden med fördel används då den är relativt oberoende av 
testpersonens vilja att lämna information av olika anledningar och förklarar att 
metoden kräver ytterst lite av testpersonerna. De upplyser även om att en observation 
måste vara systematiskt planerad och att informationen måste registreras systematiskt 
(Patel & Davidsson. 2014 s.91). Rubin och Chisnell (2008) menar att det krävs ett 
antal tillgängliga observatörer under testsessionen för att genomföra goda 
observationer. På grund av just nämnda egenskaper rörande observationsmetoden togs 
beslutet att använda skärminspelning samt ljudupptagning under testsessionerna, till 
detta användes mjukvaran Quicktime4. Det bör tilläggas att detta gjordes med 
testpersonens godkännande (se Bilaga 2). Skärminspelning och ljudupptagning 
möjliggjorde att observation kunde göras i efterhand och risken att förlora viktiga data 
eliminerades. Observation av testsessionerna kunde således göras i etapper samt att 
                                                
4 QuickTime. https://support.apple.com/en-us/HT201066 (Hämtad: 2015-05-02) 
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dokumentation förenklades. Det gavs även möjligheten att spola tillbaka till kritiska 
moment i testsessionerna samt att det medförde att testsessioner enkelt kunde 
jämföras med varandra för att exempelvis identifiera om liknande beteenden 
upptäcktes hos testdeltagarna. Då testpersonen ombads att ”tänka högt” under 
testsessionen bidrog ljudupptagningen till att dokumentera exempelvis frustration 
genom verbala yttringar, samt möjlighet att få en djupare förståelse för hur 
testpersonen upplevt testet och prototypen. 
 
Genom att utföra observationen efter testsessionen via skärminspelningar och 
ljudupptagningar föll viss data bort, så som fysiska beteenden och yttringar från 
testpersonen. Dock togs beslutet att data som denna inte hade tillräcklig betydelse för 
att påverka studiens trovärdighet utan verbala yttringar och beteenden på skärmen 
täckte de observationer som behövde göras.  
 
Ytterligare en fördel skärminspelning medförde var att inga observatörer behövde 
närvara under testsessionerna vilket bidrar till minskad påfrestning för testpersonen 
samt att testsessionen blir mer likt ett användarscenario som utspelar sig i ett naturligt 
sammanhang (Rubin & Chisnell 2008) 

3.2.2 Testmiljö 
Den testmiljö som användes under användartesterna var uppsatt enligt ”Simple singel-
room setup” vilken Rubin och Chisnell beskriver som den enklaste och mest 
lättillgängliga både vad det gäller resurser och yta som behövs (2008. S.101). 
Författarna beskriver vidare att rummet med fördel är placerat tyst och avskilt. Inne i 
rummet finns testledaren placerad i 45 graders vinkel snett bakom testpersonen och 
att observatörer sitter placerade längst bak i rummet rakt bakom testpersonen; se figur 
1.  
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Figur 1. Illustration av testmiljön ”Simple single-room setup”, vilken var den uppsättning av testmiljö som 
användes under användartesterna. Källa: Egenproducerad. 

 
Valet att använda denna typ av testmiljö beror främst på att det inte krävdes några 
avancerade verktyg för att genomföra testerna utan att enda kravet var att lokalen 
tillhandahöll ett bord att placera dator på samt plats för testpersonen och testledare. 
Vidare lämpade sig denna typ av testmiljö sig väl då testledarens placering gör att 
denne har en bra blick över testet och testpersonen, vilket även Rubin och Chisnell 
påpekar (2008. S.102). 

3.2.3 Urval av testpersoner 
Nielsen (2003) nämner att det första steget när det kommer till rekrytering av 
testpersoner är att hitta testpersoner som är representativa för slutanvändaren av 
produkten. Då DISE har liten kännedom om slutanvändarna av deras produkt fanns 
det således inga krav på testpersonerna utöver att de skulle vara i arbetsför ålder (18 - 
67år). Sett till att produkten som företaget tillhandahåller återfinns runt hela jordklotet 
och att enda karaktärsdraget på testpersoner var att de skulle vara i arbetsför ålder 
innebär det att i stort sett vem som helst i världen inom åldersspannet kan klassas som 
en representativ deltagare för studien. Patel och Davidsson (2014) förklarar att om 
hela populationen inte kan undersökas måste ett så kallat slumpmässigt urval göras 
vilket innebär att en miniatyr av populationen skapas och som således skall vara 
representativ för hela populationen. Detta resulterade i att ett så kallat 
bekvämlighetsurval gällande testpersoner kom att göras. Dock sattes vissa 
restriktioner upp gällande urvalet då avsikten var att erhålla testpersoner med 
varierande karaktär gällande ålder, datorvana och sysselsättning för att visa på ett 
brett urval av testpersoner som är representativa för populationen.  
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Totalt rekryterades åtta testpersoner varav en pilottestare. Således kom sju stycken 
testpersoner att delta i undersökningen. Sju testpersoner menar Nielsen (2000) 
upptäcker cirka 90% av förekommande användbarhetsbrister. Två av testpersonerna 
visade sig dock ha undermåliga engelskkunskaper vilket resulterade i misslyckade 
tester och således ett bortfall på två testpersoner. 
Slutgiltigt resultat baseras därmed på erhållen data från kvarvarande fem testpersoner 
vilket enligt Nielsen (2000) har kapacitet att identifiera cirka 80% av bristerna. I 
tabell 1 redovisas de slutgiltiga testpersoner. 
 

Tabell 1. Tabellen redovisar slutgiltiga testpersoner med tillhörande egenskaper och karaktärsdrag insamlade från 
enkät 1 (se bilaga 3). Tabellen är framtagen i samarbete med Persson (Underutgivning) och kan således 
förekomma i dennes uppsats också. 

Testperson 
(TP) 

Kön Ålder Sysselsättning Antal timmar spenderade 
på internet via dator/dag: 

TP1 Man 18 - 30 Webbutvecklare mer än 5h 

TP2 Kvinna 18 - 30 Ekonom mer än 5h 

TP3 Kvinna 18 - 30 Student 1 - 3h 

TP4 Man 31 - 40 Arbetslös 1 - 3h 

TP5 Kvinna 51 - 67 Lärare 1 - 3h 

 

3.2.4 Frågor att besvara under användartesterna 
Under kapitel 2.1 Användbarhet redogjordes för Nielsens (2003) syn på användbarhet 
och hur användbarhet kunde kategoriseras in i olika så kallade kvalitetskomponenter. 
Dessa fem kvalitetskomponenter är det som i denna studie har fått ligga till grund för 
att avgöra huruvida användbarhet uppnåtts i desktopprototypen eller inte. Under 
förberedelserna av användartesterna togs en rad frågor (se. 3.2.4.1 Frågor för 
användartester) fram gällande användbarhet som testerna avsåg att besvara.  Svaren 
på dessa frågor har sedan fått avgöra huruvida Nielsens (2003) fem 
kvalitetskomponenter är uppfyllda i desktopprototypen. Frågorna är av både 
kvalitativ- och kvantitativkaraktär och berör bland annat delar som navigation, 
koncept, användarupplevelse, tid det tar att genomföra testet samt antal fel som görs. 
För att generera data till dessa frågor användes enkät 2 (se. Bilaga 4) samt att fyra 
stycken så kallade användningsfall sattes upp (se. 3.2.4.2 Användningsfall). Dessa 
användningsfall är de uppgifter som testpersonen sedan kom att genomföra på 
prototyperna under sin testsession. Användningsfallen komponerades på sådant sätt 
att testpersonen fick röra sig både vertikalt och horisontellt i prototypen för att 
generera så mycket data som möjligt. I tabell 2 och tabell 3 redogörs för vilka 
användningsfall och enkätfrågor som besvarar de olika frågorna för användartesterna. 
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3.2.4.1 Frågor för användartester (AF) 
Följande frågor användes för att erhålla data för att bedöma om Nielsens (2003) fem 
kvalitetskomponenter är uppfyllda och därmed avgöra huruvida användbarheten i 
desktopprototypen anses vara godkänd eller ej. 
 
AF1 - Förstår användaren hur denne navigerar i applikationen?  
AF2 - Förstår användaren vart denne utför specifika uppgifter/hittar specifik data? 
AF3 - Vilka uppgifter har användaren störst problem med att lösa?  
AF4 - Förstår användaren konceptet i applikationen/sidan? 
AF5 - Vilka är de vanligast förekommande problem användaren stöter på? 
AF6 - Hur accepterades användarupplevelsen på de olika versionerna? 
AF7 – Hur lång tid tar det för testpersonen att genomföra användningsfallen? 
AF8 – Hur många gånger navigerar testpersonen fel under testsessionen? 

3.2.4.2 Användningsfall (A) 
Följande användningsfall användes under användartesterna för att generera data att 
besvara användartestfrågorna (se 3.2.4.1 Frågor för användartester) med. 
 

A1 - Ta reda på vilken typ av Licens spelare 7 har. 
A2 - Det finns 3 stycken gjorda ändringar på spelare och spellistor i systemet. 
För att dessa ska aktiveras krävs det att de publiceras. Din uppgift är att 
aktivera dessa ändringar. 
A3 – Spelare 7 behöver byta spellista. Din uppgift är att hitta och visa vart 
denna inställning görs. 
A4 - Under testets gång har någon lyckats radera en inställning på Player 12. 
Tidigare var Player 12´s skärm inställd på att vara av märket LG, nu är dock 
denna inställning raderad. Din uppgift är att återställa denna inställning till 
märket LG.  

3.2.4.3 Enkätfrågor (E) 
Följande enkätfrågor (E) användes för att generera data att besvara 
användartestfrågorna (se Frågor för användartester) med. Enkätfråga 5 redovisas inte 
då den endast berör mobilprototypen och är med andra ord inte relevant för denna 
studie. 
 

E1 - Var det någon uppgift du upplevde som svår att lösa?  
E2 - Vad fyller sidan ”Dashboard” för funktion i applikationen? 
E3 - Vad fyller sidan ”Players” för funktion i applikationen? 
E4 - Vad fyller sidan ”Player” för funktion i applikationen? 
E6 - Betygsätt desktopprototypen och motivera ditt val. 
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Tabell 2.  Tabellen visar sambandet mellan vilka Användningsfall (A) som besvarar vilka Användartestfrågor 
(AF). 

 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 

A1 X X X X X  X X 

A2 X X X X X  X X 

A3 X X X X X  X X 

A4 X X X X X  X X 

 
 
 
Tabell 3. Tabellen visar sambandet mellan vilka Enkätfrågor (E) som besvarar vilka Användartestfrågor (AF). 

 

 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 

E1   X      

E2 X X  X     

E3 X X  X     

E4 X X  X     

E6      X   

3.2.4.4 Mix av testpersoner (TP) 
Som tidigare nämnt togs det fram två stycken prototyper, en för mobila enheter samt 
en för större skärmar. Då det varit ett nära samarbete med Persson (Under utgivning) 
och under studiens gång genomfördes användartesterna gemensamt vilket innebar att 
testdeltagarna kom att testa båda prototyperna under samma testsession. Då 
prototyperna skiljer sig åt gällande skärmyta är det även skillnader på designen vilket 
föranleder att samma användningsfall kom att genomföras på båda prototyperna. I 
detta fall bör dock beaktas huruvida detta möjliggör att testdeltagarna lär sig 
gränssnittet vilket föranleder att de personer som genomför testerna på 
mobilprototypen först således kan komma att prestera bättre än övriga testpersoner på 
desktopprototypen. För att minska möjligheten till att testpersonen ska ha möjlighet 
att ”lära sig” har ordningen på de uppgifter som användaren genomfört under 
testsessionen slumpats fram. I tabell 4 redovisas hur ordningen av testpersoner, 
användningsfall och prototyper såg ut under testerna.  
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Tabell 4. Tabell över vilken prototyp testpersonerna inledde användartestet på, samt vilken ordning 
användningsfallen genomfördes. Tabellen är framtagen i samarbete med Persson (Underutgivning) och kan således 
förekomma i dennes uppsats också. 

 

Testperson (TP) Start Desktop Mobil 

TP1 Desktop Uppgifter 
slumpade 

Uppgifter 
slumpade 

TP2 Mobil - - 

TP3 Desktop - - 

TP4 Mobil - - 

TP5 Desktop - - 

 

3.2.5 Testsessionernas upplägg 
Testsessionerna inleddes med en kort introduktion (se Bilaga 5) om testet för 
testpersonen, där det redogjordes för testets syfte och testpersonens roll i detta. Efter 
detta fick testpersonen skriva på ett medgivande (se Bilaga 2) som tillät oss att göra 
skärminspelning samt ljudupptagning under testsessionen, samt att insamlad data kom 
att användas i denna undersökning.  
Vidare erhöll testpersonen enkät 1 (se Bilaga 3) som avsåg att samla in data gällande 
testpersonens karaktär innan själva testet startade. Efter avslutat test erhöll 
testpersonen enkät 2 (se Bilaga 4) vilken bestod av frågor avsedda att ge svar på 
personliga åsikter och uppfattningar om prototyperna.  

3.3 Utvärdering av principefterlevnad  
Under Litteraturgenomgången redogjordes för en rad så kallade designprinciper (se 
kapitel 2.2 Designprinciper) presenterade av Krug (2006). Författaren menar att 
designprinciper tillämpas under designprocessen och underlättar arbetet med att 
uppnå god användbarhet i gränssnittet. De designprinciper som redogjorts för under 
litteraturgenomgången är: 
 
1. Skapa en tydlig visuell hierarkisk struktur på varje sida,  
2. Dra nytta av konventioner, 
3. Dela upp sidor i tydligt definierade delar,  
4. Gör det självklart vad som är klickbart på sidan,  
5. Minimera brus på sidan.  
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Dessa fem designprinciper har skrivits om till sex stycken utvärderingsfrågor (UF) 
vilka har använts för att granska och analysera om desktopprototypens design 
uppfyller dessa principer. Ytterligare en fråga har adderats för att analysera och 
utvärdera flexibiliteten i desktopprototypen. Följande frågor har används vid 
granskning av gränssnittet: 

3.3.1 Utvärderingsfrågor (UF) 
UF1 - Är det en tydlig hierarkisk struktur i gränssnittet? 
UF2 - Är sidorna tydligt uppdelade i olika sektioner? 
UF3 - Används konventioner i gränssnittet? 
UF4 - Är det uppenbart vad som är klickbart i gränssnittet? 
UF5 - Finns det onödiga element som ökar bruset i gränssnittet? 
UF6 - Går det att halvera mängden text i gränssnittet för att minska bruset på sidan? 
UF7 - Anses flexibiliteten i gränssnittet vara god? 
 
Denna utvärdering kan ses som en form av expertutvärdering vilket enligt Rubin och 
Chisnell (2008) innebär att en expert inom användbarhet eller specialist på mänskliga 
faktorer granskar och utvärderar systemet. ”The specialist performs his or her review 
according to accepted usability principles (heuristics) from the body of research, 
human factors literature, and previous professional experience.” (Rubin & Chisnell. 
2008. S.19).  
 
Att klassa författaren av denna uppsats som expert inom användbarhet eller specialist 
på mänskliga faktorer vore direkt felaktigt. Dock har viss kunskap inom användbarhet 
och interaktionsdesign erhållits via erfarenheter och studier. Detta i kombination med 
designprinciper utvalda av en expert inom området motiverar att klassa denna 
utvärdering som i alla fall en typ av expertutvärdering.  
 
Nielsen (1995) påpekar att en expertutvärdering genererar fler funna brister desto fler 
experter som granskar systemet. I samband med detta uppvisar författaren en kurva 
över funna brister sett till antalet experter vilken visar att en expert finner ca 35% av 
problemen. Kurvan visar på en kraftig ökning över antalet funna fel om antalet 
experter ökar och mättnad uppstår vid 15 deltagande experter då 90% av alla fel 
identifieras. Sett till redovisad data kan valet av att genomföra expertutvärdering med 
endast en ”expert” kritiseras, dock bör det övervägas att expertutvärderingen endast 
används som ett komplement till användartesterna och de brister som identifieras 
under utvärderingen ses som bonus. Det kan även motiveras genom att lyfta fram att 
Nielsens kurva (1995) visar på att en expert har kapacitet att identifiera cirka en 
tredjedel av bristerna medan att helt utesluta expertutvärdering logiskt nog resulterar i 
noll funna brister.   
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4. Resultat & Analys 
I följande kapitel presenteras och analyseras de data undersökningen genererat. Under 
4.1 Metodanalys diskuteras vissa metodval vilka kom att bli avgörande för studiens 
trovärdighet. Under 4.2 Användartester redovisas och analyseras resultatet från 
användartester. Resultatet baseras på data från skärminspelningar, ljudupptagningar 
samt enkät 1 och 2. Först presenteras och analyseras data som svarar på 
användartestfrågorna AF7 och AF8 (se Frågor för användartester s.26). Vidare följer 
en presentation och analys av resterande användartestfrågor AF1 – AF6. Det 
presenterade resultatet av användartestfrågorna (AF) används sedan för att besvara 
och analysera huruvida Nielsens (2003) fem kvalitetskomponenter vilka presenterades 
i kapitel 2.1 Användbarhet på sida 5.  Under 4.3 Utvärdering av principefterlevnad 
presenteras och analyseras resultatet från denna utvärdering genom att besvara 
utvärderingsfrågorna (UF) vilka presenterades i kapitel 3.3 Utvärdering av 
principefterlevnad på sida 22. I slutet av återfinns en summering och analys av det 
totala resultatet från både användartester och utvärdering enligt design principer. 

4.1 Metodanalys 
Då syftet med denna studie är att utvärdera huruvida företagets upplevda problem 
gällande användbarhet och flexibilitet lyckats elimineras i desktopprototypen var valet 
att använda användartester en logisk följd. Att utvärdera flexibiliteten i ett gränssnitt 
får ses något besvärligare då det egentligen endast är kreativiteten hos utvecklaren av 
gränssnittet som sätter gränserna för detta. För att utvärdera flexibiliteten valdes 
metoden expertutvärdering, då en expert inom interaktionsdesign och användbarhet 
bör ha förståelse för hur gränssnittet kan förändras och vad som bör tänkas på för att 
inte påverka användbarheten i gränssnittet.  
Trots att metodvalen enligt min åsikt varit dem rätta måste viss kritik lyftas upp kring 
dessa beslut under tillämpningen av dessa metoder för att öka transparensen i denna 
studie.  
 
Som Rubin och Chisnell (2008) nämner gäller det att rekrytera representativa 
testpersoner för ändamålet vilket betyder att slutanvändare eller åtminstone 
testpersoner med liknande karaktärsdrag som slutanvändarna bör rekryteras till 
testerna. Detta har under studien varit svårt att genomföra på grund av storleken och 
bredden på populationen. Det urval av testpersoner som gjorts kan därför vara av 
icke-representativkaraktär sett till de ”okända” karaktärsdrag en faktisk slutanvändare 
har vilket således innebär att de data och input som testerna genererar möjligen är 
missvisande sett till vilka krav och behov som finns på produkten.  Vidare går det 
även att diskutera kring urvalet av testpersoner låter oss generalisera resultatet ut över 
populationen. Detta på grund av att det finns vissa tveksamheter gällande om våra 
testpersoner faktiskt är en representativ miniatyr av populationen vilket Patel och 
Davidsson (2014) förklarar att den måste vara för att kunna generalisera resultatet. 
Denna tveksamhet grundar sig i om fem svenska medborgare är representativa för 
populationen vilken i stort sett är ”hela världen”. 
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Trots att det har gjorts en mix av personer, användningsfall och vilken prototyp 
testpersonen inledde sitt test på (se tabell 4 på sida 22) finns fortfarande viss 
problematik att ta hänsyn till när resultatet från testerna skall analyseras. Denna 
problematik rör det faktum att det inte går att garantera om testpersonerna som 
startade på mobilprototyperna lär sig gränssnittet eller om de memorerar hur 
användningsfallen ska lösas under deras vistelse i mobilprototypen. Detta innebär 
alltså att testperson 2 och 4 kan komma att lösa användningsfallen på 
desktopprototypen genom att memorera de steg som krävs för att lösa uppgiften under 
deras testsession på mobilprototypen. Detta dilemma är svårt att ta reda på då enda 
möjligheten är att fråga testpersonerna om de memorerat stegen eller faktiskt löste 
uppgifterna på grund av prototypernas utformning. En sådan fråga är dock aningen 
känslig att ställa då den kan anses vara stötande i den meningen att frågan kritiserar 
testpersonens personliga färdigheter och kunskaper. För att undvika detta borde olika 
användningsfall upprättats för de olika prototyperna. Ytterligare problematik kring 
valet av att använda oss av samma testpersoner och samma användningsfall för både 
mobilprototypen och desktopprototypen är att det faktiskt inte går att veta exakt vad 
som påverkat och inspirerat testpersonernas åsikter som samlades in via enkät 2 efter 
att de utfört användningsfallen på båda prototyperna. Det mest troliga är att 
testpersonernas svar baseras på den totala upplevelsen från båda prototyperna. Med 
andra ord måste Perssons (under utgivning) utvärdering vägas in i resultatet och 
analysen för att göra en korrekt bedömning av desktopprototypen. 
 
Viss kritik och diskussion rörande utvärdering enligt designprinciper har lyfts upp 
tidigare i uppsatsen (se 3.3 utvärdering av principefterlevnad) dock kvarstår vissa 
frågetecken runt valet av denna metod. Som nämnt kan denna utvärdering ses som en 
typ av expertutvärdering. Benyon (2010) menar dock att en expertutvärdering av en 
egen produkt endast får förekomma om inga andra alternativ finns att tillgå, då det är 
ytterst svårt att ignorera hur systemet fungerar, ikoners betydelse, menynamn och så 
vidare under utvärderingen.  Rubin och Chisnell (2008) diskuterar att det i stort sett är 
en omöjlighet att vara objektiv när det kommer till att komponera ett 
användbarhetstest för en egen produkt vilket alltså enligt Benyon (2010) även gäller 
för expertutvärdering. Rubin och Chisnell (2008) jämför situationen med att utvärdera 
sina egna barn vilket är en omöjlighet enligt dem. Med detta sagt bör därför valet av 
denna metod ifrågasättas men som redovisats tidigare är en expertutvärdering bättre 
än noll och alltså ökar chansen att identifiera brister i prototypen med 100% genom 
att använda denna metod. Samtidigt skriver Benyon (2010) att en utvärdering av en 
egen produkt kan förekomma även fast det inte är att föredra. Sett till detta får 
resultaten från utvärderingen av principefterlevnad anses något svagare i den 
bemärkelsen att det med stor sannolikhet kunnat identifierats ytterligare brister i 
prototypen om någon annan genomfört utvärderingen.  
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4.2 Användartester 
Under inledande del av detta kapitel presenteras och analyseras användartestfrågorna 
AF7 och AF8 (se Frågor för användartester (AF) s.26) utifrån enkät 1 (se Bilaga 3) 
och användartester. Ett sammanställt resultat presenteras i tabell 5 följt av en analys 
av detta resultat. Vidare besvaras och analyserar resterande användartestfrågor (AF1 – 
AF6). 

 
Tabell 5. Tabellen redovisar relevant data från enkät 1 (se bilaga 3) samt sammanställt resultat på 
användartestfrågorna AF7 och AF8 (se Frågor för användartester (AF) s.26). Dessa testdeltagare är samma som i 
Roy Perssons uppsats (under utgivning). 

 
Test-
person 
(TP) 

Felnavigeringar
/ Testsession: 

Tid/Test-
session: 

Startad
e på: 

Timmar på 
internet via 
dator/dag: 

Sysselsättning: 

TP1 3 st 2.5 min Desktop Mer än 5h Webbutvecklare 
TP2 1 st 4.5 min Mobil Mer än 5h Ekonom 
TP3 +40 st 13 min Desktop 1 – 3h Student 
TP4 6 st 5.5 min Mobil 1 – 3h Arbetslös 
TP5 13 st 10 min Desktop 1 – 3h Lärare 

 
 
Testperson 1 presterade bäst under användartesterna och genomförde samtliga fyra 
användningsfall på total cirka 2,5 minut med tre felnavigeringar. 
Testperson 2 och 4 presterade även dem mycket väl under testerna och genomförde 
dem på 4,5 minut med 1 felnavigering respektive 5,5 minut med sex felnavigeringar. 
Dock bör tilläggas att dessa två testpersoner startade testsessionen på mobilprototypen 
vilket således innebär att de kan ha lagt på minnet hur dessa användningsfall skulle 
lösas. Testperson 3 genomförde sitt test på totalt 13 minuter med över 40 
felnavigeringar vilket inte kan klassas som ett gott resultat sett till antalet fel som 
görs. Under observationerna av ljudupptagningar och skärminspelningar 
uppmärksammas testpersonernas olika beteenden vilket måste vägas in i detta resultat 
då testperson 1, 2, 4 och 5 arbetar mer metodiskt och läser/scannar av sidan och 
överväger vilka alternativ de vill klicka på medan testperson 3 använder sig av 
principen ”trail and error” tills denne hittar rätt. Vidare bör noteras att testperson 3 
upplevs mer stressad under testet än övriga testpersoner och tar inte till sig 
informationen på sidan på samma sätt. Detta visar sig främst när testperson 3 vid 
användningsfall 4 navigerat rätt men återigen börjar ”testa” sig fram och väljer att 
navigera bort från korrekt sida i prototypen trots att svaret fanns precis framför näsan. 
Om testperson 3 inte stressat vid denna del i testet hade uppgiften troligtvis lösts 
vilket inneburit att mer än hälften av felnavigeringarna under testet försvunnit och den 
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totala tiden för testet landat på cirka 9,5 minut. Testperson 5 genomförde sitt test på 
cirka 10 minuter med 13 felnavigeringar vilket också får anses som ett godkänt 
resultat.  
 
I snitt tog det 1,75 minut med cirka 3,15 stycken felnavigeringar att lösa varje 
användningsfall. Om testperson 3 inte stressat under användningsfall 4 och därmed 
löst uppgiften betydligt snabbare hade dessa siffror hamnat på cirka 1,6 minut med 2 
stycken felnavigeringar per användningsfall vilket får ses som ett mycket bra resultat. 
Då 3 av 5 testpersoner startade testsessionen med att genomföra användningsfallen på 
desktopprototypen och därmed inte hade några förkunskaper kring hur dessa uppgifter 
skulle lösas stärks resultatet från användartesterna och motiverar att det totala 
resultatet får anses som bra. Dock bör det tilläggas att testperson 1 utmärker sig 
genom att prestera bäst sett till att testpersonen startade testsessionen på 
desktopprototypen, har endast 3 felnavigeringar och löste de fyra användningsfallen 
på cirka 2,5 minut. Att testperson 3 och 5 vilka även dem startade på 
desktopprototypen behöver betydligt längre tid till att lösa användningsfallen och att 
dem navigerar fel fler gånger än övriga testpersoner tyder dock på att det finns vissa 
problem gällande användbarheten i gränssnittet. Testpersons 1 resultat påverkas 
troligtvis av dennes sysselsättning som webbutvecklare och total tid som spenderas på 
internet dagligen vilket pekar på att denne har större erfarenhet av liknande gränssnitt 
och därmed presterar bättre än övriga testpersoner. Testperson 3 och 5 är student 
respektive lärare och spenderar mellan 1 – 3 timmar på internet via dator per dag 
vilket är cirka hälften så mycket som testperson 1. Antalet spenderade timmar på 
internet i kombination med deras sysselsättningar innebär med stor sannolikhet 
mindre erfarenhet av liknande gränssnitt, vilket kan vara en förklaring till testperson 3 
och 5 resultat gentemot testperson 1. Om resultaten från testperson 2 och 4 jämförs 
med testperson 3 och 5 blir det tydligt att de testpersoner som börjat testsessionen på 
mobilprototypen löser användningsfallen betydligt enklare än de som möter 
uppgifterna för första gången vilket är logiskt sett till att de genomfört 
användningsfallen på mobilprototypen först. Detta måste givetvis vägas i analysen av 
detta resultat och återigen uppkommer problematiken kring att avgöra om testperson 2 
och 4 faktiskt löst uppgifterna med hjälp av gränssnittet eller genom att memorera 
tillvägagångssättet. Data som visar på att de faktiskt inte löst uppgifterna genom att 
memorerat tillvägagångssättet är att testperson 1 löser sina fyra uppgifter nästan 
dubbelt så snabbt som testperson 2 och 4. Om testperson 2 och 4 memorerat 
tillvägagångsättet bör de enligt min åsikt löst uppgifterna under liknande tidsåtgång 
som testperson 1. Vidare bör även antalet felnavigeringar uppmärksammas och då 
främst testperson 4 som trots att denne inledde testet på mobilprototypen gör 6 
stycken felnavigeringar under testet på desktopprototypen. Med det sagt går det ändå 
inte konstatera huruvida testpersonerna memorerat tillvägagångsättet eller löser 
uppgifterna med hjälp av gränssnittet. 
 
Det som inte framgår av dessa redovisade data men har uppmärksammats via 
skärminspelningarna är att flera av de felnavigeringar som görs beror på att all 
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funktionalitet från serverapplikationen inte är implementerad i prototypen. Vid 
upprepade gånger försöker testpersonerna göra en så kallad ”quick edit” (se Bilaga) 
vid byte av spellista vilket är ett beteende som fungerar i serverapplikationen men inte 
är implementerad i prototypen, således kan dessa uppgifter klassas som lösta vid 
tidigare skeenden än vad insamlad data faktiskt visar på.  

4.2.1 Användartestfrågor (AF1 – AF6) 
Nedan redovisas svar på de användartestfrågor som introducerades under 3.2.4 Frågor 
att besvara under användartesterna. Svaren baseras på analyser och tolkningar av 
erhållen data från skärminspelningar, ljudupptagningar, enkät 2 samt redovisat 
resultat och analys av AF7 och AF8. (I Bilaga 6 presenteras samtliga svar från enkät 
2). 
 
AF1 - Förstår användaren hur denne navigerar i applikationen?  
Ja. Sett till de skärminspelningar som gjorts har testdeltagarna förstått hur 
navigationen på sidan fungerar, dels vad det gäller meny men även övriga element 
som ingår i navigationen, så som bilderna på sidan Players (se figur 6). 
 
AF2 - Förstår användaren vart denne utför specifika uppgifter/hittar specifik 
data? 
Ja. Viss tveksamhet till detta svar finns dock då problematiken huruvida testperson 2 
och 4 faktiskt förstått gränssnittet eller memorerat hur användningsfallen ska lösas. 
Men då samtliga testpersoner genomfört användningsfallen med lyckat resultat dras 
slutsatsen att testdeltagarna förstått detta. Tiden det tog att finna efterfrågad 
information/funktion varierade mellan testdeltagarna vilket möjligen kan förklaras 
med varierad datorvana, sysselsättning samt olika beteenden på webben och även 
vilken prototyp testpersonen inledde testet på. Testperson 1 presterade bäst vilket med 
stor sannolikhet beror på dennes sysselsättning och antalet timmar som spenderas på 
internet dagligen.  
 
AF3 - Vilka uppgifter har användaren störst problem med att lösa?  
Enligt observation och granskning av användartesterna upplevdes användningsfall 4 
(se 3.2.4.2 Användningsfall s.26) som det mest problematiska. Detta intygas även då 3 
av 5 testpersoner angett detta användningsfall som svar på fråga 1 på enkät 2 (se 
bilaga 4). Kommentarer som lämnades var bland annat, ”Ja A4, det var en lång fråga 
vilket gjorde att det var svårt att komma ihåg vart i appen man borde gått.[…]” och ” 
Ja, Frågan där man skulle ändra märket till LG var lite svår att hitta vart den 
funktionen var.”. 
Redan innan testsessionerna genomförts fanns vetskapen hos testledaren och 
testdesignern att denna uppgift var mer komplicerad än övriga användningsfall och 
resultatet var därför aningen väntat. Användningsfall 4 var komplext på så sätt att 
uppgiften var svår att formulera för att få testpersonen att förstå innebörden av 
uppgiften samtidigt som det inte ville lämnas ut för mycket information till 
användaren och därmed bidra till att uppgiften löses enklare. Enligt företaget görs 
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denna inställning sällan av en ”vanlig” användare utan allt som oftast är det 
administratörer eller tekniker i systemet som genomför detta vilka har mer kunskap 
kring systemets uppbyggnad och funktion. Samtidigt är detta en funktion/inställning 
som endast görs vid ett fåtal tillfällen och alltså inte brukas på daglig basis. Att denna 
uppgift är av svårare karaktär är inget som bör ses som något användbarhetsproblem 
som påverkar slutresultatet utan snarare ge mer tyngd och påvisa att helt nya 
användare i systemet faktiskt klarar av att lösa även denna uppgift.  
 
AF4 - Förstår användaren konceptet i applikationen/sidan? 
Erhållna svar från enkät 2 tyder på att samtliga testpersoner förstått konceptet i 
serverapplikationen. På de enkätfrågor där testpersonen ombads att förklarar olika 
sidors funktioner svarade samtliga deltagare med beskrivningar som tolkas som att de 
förstått dessa sidors koncept och därmed hela serverapplikationens koncept. Nedan 
följer ett utdrag av erhållna kommentarer på de frågor som berörde konceptet (i 
Bilaga 6 återfinns samtliga kommentarer); 
 
Vad fyller sidan ”Dashboard” för funktion i applikationen? 

- ”En startsida med övergripande info”  
- ”Ger en överskådlig bild om det uppstått något fel och vilka players som 

är igång och opublicerade händelser. Helt enkelt en överblick.” 
Vad fyller sidan ”Players” för funktion i applikationen? 

- Listar alla anslutna spelare och därifrån kan man se vad som spelas och 
göra inställningar på vald spelare. 

- En överskådligbild av alla skärmar i miniatyr där man kan göra snabba 
ändringar. 

Vad fyller sidan ”Player” för funktion applikationen? 
- Där kan man ändra alla enskilda skärmar, man kan ändra spellista, ja 

man kan styra hela skärmen med andra ord. Man kan bestämma vad som 
visas och när. 

- Visar all information och inställningar för varje enskild player. 
  

Utöver enkätsvaren visar även skärminspelningarna på att testpersonerna förstått 
konceptet då de visar att de förstår navigation, information och funktioner i 
serverapplikationen.  
 
AF5 - Vilka är de vanligast förekommande problem användaren stöter på? 
Det identifieringar som gjorts gällande vanligt förekommande problem är tekniska 
brister i desktopprototypen. De tekniska bristerna i prototypen beror på att de verktyg 
som används inte tillhandahöll funktion för exempelvis ”autoscroll” vilket gjorde 
användaren konfunderad. Exempelvis uppstod frustration hos vissa testpersoner då de 
inte förstod varför det inte hände något på skärmytan när de klickade på specifika 
element. När användaren klickade på Player7 öppnas en större ruta under bilden 
vilken möjliggör vidare navigering, radering av spelare, snabbinställningar samt 
presenterar ytterligare information om spelaren. Prototypen designades så att endast 
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Player 7 och 18 gick att öppna på detta viset. Detta resulterade i att dessa ”rutor” 
öppnades antingen i nedre kanten av skärmen (se figur 2) eller utanför skärm-ytan. Ett 
önskat beteende skulle att den öppnade ”rutan” automatiskt visas centralt på skärmen 
vilket illustreras i figur 3. Detta hade gått att lösa om prototypverktyget tillhandahållit 
verktyg för autoscroll.   
 

 
Figur 2. Skärmdump som visar hur ”rutan” som tillåter vidare navigation och inställningar av spelare 7 öppnas i 
nedre kanten av skärmen vilket vissa testpersoner hade svårt att uppfatta. 

 
 

 
Figur 3. Skärmdump som visar hur det önskade beteendet i prototypen skulle se ut vilket hade åstadkommits om 
autoscroll funnits tillgängligt i prototypverktyget.  
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De tekniska problemen i prototypen anses inte vara något som påverkar den 
slutgiltiga bedömningen av användartesterna då testpersonerna löste uppgifterna trots 
felaktigt beteende i prototypen. Detta problem skulle inte ha uppstå i ett verkligt 
system eller om en så kallad hi-fi prototyp använts under testerna. 
 
AF6 - Hur accepterades användarupplevelsen på de olika versionerna? 
Utifrån ljudupptagning och skräminspelning upplevs det som att testdeltagarna 
accepterar användarupplevelsen. Viss stress och frustration noterades under vissa 
testsessioner vilket jag bedömer som fullt naturligt. Denna stress och frustration 
upplevs främst bero på de tekniska bristerna i prototypen vilka nämndes i föregående 
fråga. Trots detta tyder erhållna svar från enkät 2 fråga 6 (se Bilaga 4) på att den 
totala användarupplevelsen var god då 4 av 5 testpersoner gett desktopprototypen näst 
högsta betyg, en 4:a, samt att kvarvarande testperson gav högsta betyg, en 5:a.  
 

4.2.2 Kvalitetskomponenter 
Nedan följer en analys och redogörelse för om svaren på användartestfrågorna (AF) 
kan besvara om gränssnittsprototypen uppnått en godkänd nivå av användbarhet 
enligt Nielsens (2003) fem kvalitetskomponenter. För att bedöma om användbarheten 
är godkänd graderas svaren enligt en femgradig skala (1:Mycket dålig, 2:Dålig, 3:OK, 
4:Bra, 5:Mycket bra) och om snittbetyget graderas till tre eller mer anses 
användbarheten uppnå ett godkänt betyg. 
 
Learnability: Hur lätt är det för användaren att utföra grundläggande uppgifter 
första gången de kommer i kontakt med gränssnittet? Sett till antalet 
felnavigeringar samt tidsåtgången som krävs för användarna att genomföra 
användningsfallen är lärbarheten (Learnability) i gränssnittet godkänd. I denna 
beräkning måste även systemets komplexitet vägas in. Då användaren inte haft någon 
förkunskap kring detta och därmed inte kan haft någon tydlig bild över vad 
användningsfallen rent tekniskt innebar och därmed endast kunnat lösa 
användningsfallen baserat på innehållet i gränssnittet. Vid bedömningen av denna 
fråga gör sig återigen problematiken kring huruvida testperson 2 och 4 resultat är 
tillförlitligt. Min bedömning är trots detta att lärbarheten är god med tanke på 
systemets komplexitet och att testpersonerna inte hade några förkunskaper om 
systemet innan testerna. 
Gradering: 3  
 
Efficiency - När användaren har lärt sig gränssnittet, hur snabbt kan de utföra 
olika uppgifter? Omfattningen samt ordningen och komplexiteten i de olika 
användningsfallen som testdeltagarna utfört gör det svårt att ge något exakt svar på 
frågan. Det uppfattas dock som att användningsfallen utförs snabbare och enklare ju 
fler användningsfall som gjorts. Tydligast visas detta då testpersonerna genomfört 
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användningsfallen på mobilprototypen först, då testpersonernas spenderade tid 
nästintill är hälften så mycket som för de som startade på desktopprototypen. Det 
finns dock osäkerhet kring dessa data och att med säkerhet säga att användaren lärt 
sig gränssnittet vore direkt felaktigt då de testpersoner som genomfört 
användningsfallen på mobilprototypen först kan ha lärt sig tillvägagångssättet för att 
lösa uppgiften snarare än att de har lärt sig gränssnittet. Gradering: 3 
Memorability: När användaren återvänder till gränssnittet, är det då lätt att 
komma ihåg och återupprätta de kunskaper man fick från första mötet med 
gränssnittet? Det har inte genomförts några användartester där testdeltagarna fått 
återvända till samma gränssnitt och frågan kan således inte besvaras på ett korrekt 
sätt. Dock fick testdeltagarna genomföra användningsfallen på både prototypen för 
mobila enheter samt desktopprototypen och sett till testperson 2 och 4 är gränssnittet 
enkelt att återvända till då dessa två testpersoner genomförde användningsfallen på 
mobilprototypen först och att de spenderade i stort sett hälften så mycket tid på att 
genomföra användningsfallen som de testpersoner som startade på desktopprototypen 
gjorde. Det har tidigare diskuterats kring dessa datas pålitlighet vilket bringar 
osäkerhet i bedömningen och motiverar att gradera svaret på denna fråga till en trea. 
Gradering: 3 
 
 
Errors: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt 
återhämtar sig användarna från sina misstag? Sammanlagt görs det enligt min 
åsikt för många fel (felnavigeringar) för att uppnå ett godkänt betyg men sett till att 
testperson 3 stod för cirka 2/3 av dessa fel bör det inte påverka resultatet på denna 
fråga i för stor grad. Flertalet av testperson 3 fel kan förklaras genom dennes stressiga 
beteende och ”trail and error” -metod som användes under testsessionen.  Det 
förekommer vissa fel som är av mer kritisk karaktär då testperson 3 undersöker flera 
avancerade inställningar vilka i ett verkligt system kunnat orsaka problem. Dock är 
dessa inställningar troligtvis inte tillgängliga för alla användare i ett verkligt system 
utan det krävs viss teknisk kompetens och kunnighet i systemet för att ha tillgång till 
dessa. Därmed anses felen som görs under testerna inte vara av allvarlig karaktär då 
det främst rör sig om felnavigeringar i den mån att testpersonen exempelvis väljer fel 
menyval eller klickar på fel ”settingsknapp” för att lösa användningsfallen. Sett till de 
fel som görs så återhämtar sig testdeltagarna enkelt från sina misstag då de snabbt 
korrigerar sina fel-beslut med undantag för testperson 3 vilken upplevs mer och mer 
stressad för varje misstag som görs.  
Gradering: 2 
 
 
Satisfaction: Hur tillfredsställande är det att jobba mot gränssnittet? Trots att 
frustration och stress uppmärksammades under testerna och att vetskapen om att 
prototypen innehöll en del tekniska brister bedöms gränssnittet uppnå en godkänd 
nivå gällande hur tillfredställande det är att arbeta emot. Detta motiveras genom att 4 
av 5 testpersoner gett prototypen näst högsta betyg samt att kvarvarande testperson 
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gett högsta betyg. Att gränssnittsprototypen erhåller detta höga betyg trots att fokus 
inte legat på att göra en snygg design vad det gäller färg, form, terminologi och ikoner 
samt att tänkta animeringar inte implementerats i prototypen på grund av valt 
prototypverktyg måste även det ses som en styrka och motivera ett högt betyg då 
utvecklingspotentialen i gränssnittet är stor. 
Gradering: 4 
 
 
Sett till den gradering som gjorts gällande till vilken grad de olika 
kvalitetskomponenterna är tillfredsställda i desktopprototypen bedöms 
användbarheten uppnå en godkänd nivå utifrån användartesterna då snittbetyget 
uppgick till 3 med följande fördelning;  
 
Learnability:   2 
Efficiency:   3 
Memorability:   3 
Errors:   3 
Satisfaction:   4 
Snittbetyg:  3 
 
Under denna gradering har många så kallade ”mjuka data” vägts in som exempelvis 
utvecklingspotential, trovärdighet i testperson 2 och 4 resultat, avsaknaden av 
anpassade ikoner, korrekt och anpassad terminologi, att det endast gjort en iteration 
med tester och så vidare. Utan att ta hänsyn till detta hade den totala graderingen 
möjligtvis resulterat i ett lägre betyg och därmed en icke-godkänd nivå. Dock anses 
dessa delar vara av så stor vikt och vetskapen om att de kommer att implementeras 
vid en eventuell fortsatt utveckling av desktopprototypen gör att en bedömning utan 
dessa anses vara orättvis. 
 

4.3 Utvärdering av principefterlevnad 
Nedan redovisas de resultat utvärderingen av principefterlevnad genererade. Resultat 
och analys presenteras genom att besvara utvärderingsfrågorna (UF) som 
introducerades i kapitel 3.3 Utvärdering av principefterlevnad. Vid identifierade 
brister redovisas ett lösningsförslag för den aktuella designbristen. I vissa fall används 
bilder för att förtydliga det identifierade problemet eller förklara egenskaper i 
gränssnittet.  
 
1. Är det en tydlig hierarkisk struktur i gränssnittet? 
Ja, sett till enkelheten i gränssnittsprototypen finns det trots allt en tydlig hierarkisk 
struktur. På sidan Dashboard är exempelvis de två mest kritiska funktionerna och 
informationen högst upp på sidan samt att typsnittet är kraftigt förstorat för att dra 
uppmärksamheten åt sig (se Bilaga 1 - Dashboard).   
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På sidan Players återfinns en horisontell linje överst på sidan vilket bidrar till en 
hierarkisk struktur på sidan, så alla players återfinns under denna linje. På liknande 
sätt används den horisontella linjen på sidorna för enskilda players. Linjen återfinns 
högt upp på sidan och inställningar som berör hela spelaren både hård och mjukvara 
återfinns över linjen för att förstärka känslan av att inställningen gäller hela spelaren. 
Under linjen återfinns information och inställningar för den enskilda spelaren vilket 
förtydligas genom att placeras under linjen. 
 
2. Är sidorna tydligt uppdelade i olika sektioner? 
Ja, sidorna är indelade i tydliga sektioner vilket främst förtydligas genom den svarta 
”ramen” som återfinns på sidan. Förbättringar går att göra genom att förslagsvis flytta 
aktuell sidas titel från sidhuvudet till det faktiska innehållet på aktuell sida (se figur 4 
för exempel). 
 

 
Figur 4. Figuren visar hur sidans Titel kan omplaceras för att tydligare påvisa tydliga sektioner på sidorna. 

 
Dashboard består av olika sektioner beroende på önskat innehåll vilket leder till att 
Dashboard är tydligt uppdelad i olika sektioner. Sidan Players består endast av en 
sektion vilken illustreras genom en horisontell linje högst upp på sidan (se Figur 5) 
vilken skapar en avgränsning för sektionen. På sidorna för enskilda ”players” finns 
fyra olika sektioner vilka delar upp funktioner och information efter vilken del av 
spelaren det berör, vilket även det leder till tydliga sektioner på sidan. En horisontell 
linje (se Figur 5) överst på sidan avgränsar även den enskilda ”playern” till en egen 
sektion, innehållandes flera sektioner.   
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Figur 5. Skärmdump av sidorna Players (se. Bilaga 1) och Player (se. Bilaga 1). Områdena markerat med rött visar 
den horisontella linje vilken bidrar till att tydligare dela upp sidorna i olika sektioner. 

3. Används konventioner i gränssnittet? 
Ja, det återfinns en rad konventioner i gränssnittet, bland annat vedertagna ikoner och 
att meny är placerad till vänster. Som nämndes i kapitel 1.4 Avgränsning har det inte 
varit något fokus på ikoner, terminologi och färgschema under arbetet med 
prototyperna, dock har framför allt användandet av ikoner bidragit starkt till att det 
förekommer konventioner i gränssnittet och att arbeta mer med dessa konventioner 
kommer med säkerhet att öka användbarheten i gränssnittet. Att bilderna (se figur 6) 
som representerar anslutna ”players” på sidan Players är klickbara är även det en 
konvention som återfinns i gränssnittet. Denna typ av navigering används flitigt över 
hela webben vilket troligtvis är en bidragande orsak till att det även fungerar i 
desktopprototypens gränssnitt.   

 

 
Figur 6. Skärmdump över sidan Players. Det rödmarkerade området visar de klickbara bilderna som används för 
att presentera enskilda players i systemet.   

 
 

4. Är det uppenbart vad som är klickbart i gränssnittet? 
Överlag är det tydligt vad som är klickbart i gränssnittet. Vid en direkt anblick visar 
inte bilderna som representerar olika ”players” på sidan Players att de är klickbara (se 
figur 6). Dock är detta en konvention som föregående fråga tog upp och är därmed ett 
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vanligt förekommande beteende över hela webben. Användaren av gränssnittet har 
därmed med stor sannolikhet förståelse för att bilderna är klickbara och således anses 
det vara tydligt vad som är klickbart eller inte i gränssnittet. 
 
 
 
 
5. Finns det onödigt brus i gränssnittet? 
Ja, det förekommer brus på webbsidan, om än lite sådant. Mycket av det brus som 
återfinns beror på att estetiken på elementen inte är genomarbetade då fokus legat på 
att skapa en tydlig och enkelt struktur i gränssnittet och presentera innehållet på ett 
enkelt och logiskt sätt för användaren. Exempelvis bidrar tabellerna (se figur 7) som 
information presenteras i till ökat brus vilket enkelt går att lösa genom att ta bort 
linjerna vilket illustreras i figur 8. 

 

 
Figur 7. Skärmdump från desktopprototypen vilken visar exempel på de tabeller som bidrar till ökat brus i 
gränssnittet. 

 
 

 
Figur 8.  Skärmdump som visar hur man kan reducera bruset i gränssnittet genom att ta bort linjerna i de tabeller 
som används i desktopprototypen.  

 
6. Går det att halvera mängden text i gränssnittet? 
Nej, då serverapplikationen i dagsläget endast innehåller relevant information och text 
går det troligtvis inte att minska mängden text. Detta är heller inget en extern person 
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kan avgöra då det endast är företaget och dess slutanvändare av produkten som kan 
avgöra vilken information som måste återfinnas alternativt kan tas bort ur gränssnittet. 
Därför får det anses att textmängden i gränssnittet inte går att göra något åt i dagsläget 
och håller en bra nivå. 

 
7. Anses flexibiliteten i gränssnittet vara god? 
Ja. Flexibiliteten anses vara god då jag ser stora möjligheter till att implementera nya 
funktioner, addera ytterligare element, anpassa efter olika användare, omorganisera 
funktioner, addera fler menyval och så vidare. Detta är möjligt enligt mig på grund av 
de tydligt avgränsade områden som finns samt att sidorna Dashboard och Player är 
uppbyggda genom olika boxar (se bilaga 1). 
Dessa boxar gör det enkelt att lägga till ytterligare funktioner eller information i 
gränssnittet, antingen genom att fylla på redan befintliga boxar med information eller 
koppla den nya funktionen/inställningen till den avgränsade boxen. Användandet av 
boxarna gör det även enkelt att anpassa gränssnittet utefter användaren genom att 
exempelvis dölja de boxar som ej behöver vara tillgängliga för den specifika 
användaren. Det finns även mycket outnyttjad skärmyta i desktopprototypen i 
dagsläget vilket gör det möjligt att addera ytterligare element i gränssnittet utefter 
behov. 
 

4.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Bedömningen görs att användbarhet och flexibilitet i desktopprototypen är god sett till 
resultatet från utvärderingen av principefterlevnad där få identifierade brister 
upptäckts vilket tyder på att designprinciperna är uppfyllda i prototypen. Då Krug 
(2006) menar att dessa designprinciper ska bidra till ett användbart gränssnitt görs 
således bedömningen att användbarheten i desktopprototypen är godkänd. Att 
konstatera om en godkänd flexibilitet i prototypen uppnåtts är som nämnt mer 
komplext då det mesta här beror på kreativiteten hos den person som vidareutvecklar 
gränssnittet. Min bedömning är dock att flexibiliteten i gränssnittet upplevs som god 
sett till redovisade data utifrån utvärdering av principefterlevnad.  
 
Att bedöma att användbarheten i desktopprototypen är god enbart baserat på resultatet 
från användartesterna kan inte göras på grund av brister gällande urval av testpersoner 
samt den upprepade problematiken angående huruvida testperson 2 och 4 resultat är 
pålitliga. Dock bedöms användbarheten utifrån användartesterna uppnå en godkänd 
nivå enligt den gradering (se sida 33) som gjorts gällande huruvida Nielsens (2003) 
fem kvalitetskomponenter bedöms vara uppfyllda i desktopprototypen. I denna 
bedömning måste även systemets komplexitet samt att testpersonernas inte haft några 
förkunskaper om systemet innan genomförandet av testerna vägas in. Då 
desktopprototypen endast är en ”del” i ett responsivt gränssnitt och att Persson (Under 
utgivning) gjort bedömningen att användbarheten varit god i mobilprototypen får även 
det övervägas i min bedömning då desktopprototypen är en expanderad version av 
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mobilprototypen. Utöver detta måste även en viss inlärningsperiod accepteras vid 
denna typ av system och applikationer.  
 
Genom att väga in resultatet både från skrivbordsutvärderingen av hur väl designen 
följde ett antal väsentliga designprinciper och från användartesterna gör jag 
bedömningen att användbarheten och flexibiliteten i gränssnittet upplevs som bra och 
således bör rekommendationer baserade på dessa resultat kunna ges till företaget. 
Slutligen måste även det faktum att användartester och utvärdering av 
principefterlevnad är gjorda på prototyper och alltså inte på en färdig produkt 
uppmärksammas i denna analys. Att uppnå så pass goda betyg utifrån erhållna svar 
från enkät 2 och att användbarheten kan tillviss mån bekräftas i ett så pass tidigt stadie 
gör att desktopprototypen får ses som en god grund att bygga vidare på. Under kapitel 
3.2.3 Urval av testpersoner tas det även upp att användartester uppnår en mättnad vid 
15 testpersoner och att dessa med fördel fördelas ut över flera olika testsessioner för 
att ges möjligheten att åtgärda brister i mellan testsessionerna. Således kan de 
genomförda testera under denna studie ses som den första iterationen av tester och att 
funna brister nu kan åtgärdas för att sedan genomföra ytterligare en session av tester. 
Med detta sagt innebär det att det finns mycket kvar att jobba på gällande gränssnittet 
men att desktopprototypen utgör en god grund för företaget att jobba vidare ifrån. 
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5. Slutsatser 
I följande kapitel presenteras de slutsatser studien resulterat i. Slutsatserna presenteras 
genom att besvara de undersökningsfrågor som presenterades inledningsvis i 
uppsatsen. 
 
1. Vilka slutsatser kan dras gällande användbarhet och flexibilitet i 
desktopprototypen sett till gjorda användartester och utvärdering av 
principefterlevnad? 
 
Resultatet från den principbaserade utvärderingen vittnar om att desktopprototypen är 
designad på ett bra sätt sett till Krugs (2006) designprinciper vilket således innebär att 
viss användbarhet och flexibilitet bör vara uppnådd i desktopprototypen. Det görs 
dock vissa identifieringar av brister i prototypen men dessa är av mindre kritisk 
karaktär samt att de är enkla att åtgärda vilket utvärderingen av principefterlevnad 
visat på. Således motiveras slutsatsen att användbarheten är god att döma av denna 
skrivbordsutvärderingen enligt ett antal väsentliga designprinciper.  

 
Att konstatera att användbarheten är god utifrån de genomförda användartesterna vore 
direkt felaktigt då vissa tveksamheter gällande testpersonerna och testernas upplägg 
vilket påverkat resultatets pålitlighet. Det finns dock tydliga indikationer på att 
användaren förstår desktopprototypen och den bedöms, om än med viss tveksamhet, 
ha en godkänd nivå av användbarhet sett till testerna.  
 
Således kan slutsatserna dras att användbarhet och flexibilitet i desktopprototypen är 
god sett till det summerade resultatet utifrån användartester och utvärdering av 
principefterlevnad, samt att Persson (Under utgivning) konstaterat att användbarheten 
är god även i mobilprototypen. Då användartesterna och utvärdering av 
principefterlevnad är gjorda relativt tidigt i utvecklingsfasen av prototyperna dras 
även slutsatsen att ett fortsatt arbete med desktopprototypen kommer öka 
användbarheten och flexibiliteten i gränssnittet. Dock kan inga garantier lämnas 
angående användbarheten utan att nya användartester genomförs som konfirmerar att 
detta verkligen uppnåtts i desktopprototypen.    
 
2. Vilka rekommendationer kan ges gällande företagets fortsatta utveckling av 
serverapplikationens gränssnitt för större skärmar? 
 
Målet med denna studie var att kunna generera mer precisa designrekommendationer 
till företaget baserat på desktopprototypens design med data från användartester och 
utvärdering enligt designprinciper som styrker dessa rekommendationer. Detta mål 
fick dock tidigt i arbetet ändras till att handla om mer generella rekommendationer på 
grund av de avgränsningar som gjorts samt att utfallet av användartesterna blev ett 
annat då det inte finns några garantier på att användbarheten i desktopprototypen är 
hundraprocentig. Detta har lett till att de rekommendationer som ges är på en mer 
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generell nivå som snarare rör arbetssätt och metoder än specifika designlösningar och 
som redan innan studien bekräftats vara användbara vid gränssnittsutveckling.  
 
Baserat på redovisad litteratur och teori i kombination med lärdomar från denna 
undersökning ges därför rekommendationerna till företaget att deras fortsatta 
utveckling av gränssnittet bör vara användar-centrerad (UCD). Ett sådant arbetssätt 
tillåter företaget att anpassa och forma serverapplikationen utefter slutanvändaren och 
på så sätt göra produkten mer tillfredsställande att jobba emot. Utvärdering av 
principefterlevnad verifierar även att Krugs (2006) designprinciper (se 2.2.1 
Designprinciper ur Don´t make me think) med fördel kan användas för att uppnå ett 
användbart gränssnitt och rekommendationen om att tillämpa dessa under det fortsatta 
arbetet är given. Vidare bör omfattande användartester med verkliga slutanvändare av 
produkten genomföras för att med säkerhet konstatera att det är tillfredställande att 
arbeta med företagets produkt.  
 
Trots osäkerheten i användartestens resultat har det under denna studie konfirmerats 
att testpersonerna förstått konceptet i desktopprototypen samt att betygsättningen från 
testpersonerna tyder på att gränssnittet är tillfredställande att jobba mot. Således ges 
rekommendationerna att fortsätta på detta spår och använda desktopprototypens 
designs som utgångspunkt vid den fortsatta utvecklingen. Företaget efterfrågade en 
flexibilitet i gränssnittet vilket utvärdering av principefterlevnad visar på att det finns 
i prototypen, vilket innebär att företaget kan göra flera egna anpassningar med tidens 
gång för att forma sin produkt efter deras visioner.  

5.1 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Denna studie har som nämnt inte varit användar-centrerad utan all information och 
kunskap om serverapplikationen har inhämtats från företaget. Som jag skrev under 
kapitel 4.1 Metodanalys bör man inte utvärdera en egen produkt. Rubin och Chisnell 
(2008) diskuterade att det i stort sett är en omöjlighet att vara objektiv i en sådan 
situation och jämför det med att utvärdera sina egna barn vilket är en omöjlighet 
enligt dem. Detta nämner jag för jag anser detta vara av intresse då man kan dra 
paralleller mellan detta och att insamlingen av information endast erhållits från 
företaget. Trots att företaget i grund och botten kritiserat sin egen produkt och anlitat 
extern hjälp för att nå en förbättring och bör på så viss inte kritiseras för att vara 
oärliga i sin bedömning av produkten. Dock ser jag ett intresse i att i framtiden göra 
en övergripande survey-undersökning av företagets faktiska slutanvändare där syftet 
med studien avser att ta reda på vad som faktiskt efterfrågas i den serverapplikation 
företaget distribuerar och utvecklar. Jag ser det som intressant då företaget i dagsläget 
teoretiskt sett kan utveckla funktionalitet i sin produkt som faktiskt inte efterfrågas av 
slutanvändarna. En sådan survey-undersökning skulle kunna ge företaget feedback på 
vad som faktiskt uppskattas i produkten idag, vad som saknas och framförallt vad som 
kan förbättras. Efter en sådan studie bör sedan en användar-centrerad designprocess 
tas vid för att åstadkomma den bästa produkten på marknaden och stärka företagets 
position och varumärke. 	  
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Bilaga 1   
 
Dashboard 
 
Dashboard är serverapplikationens tänkta startsida vilken tillhandahåller övergripande 
information om systemet, funktion för att publicera gjorda ändringar i systemet. 
Skärmdumpen innehåller endast påhittad information men upplägget på sidan är 
korrekt men illustrerar endast hur Dashboard kan byggas upp med hjälp utav olika 
“boxar”. Genom en sådan lösning tillåts företaget att expandera Dashboard med 
ytterligare “boxar” och funktioner samt anpassning av gränssnittet utefter användare 
förenklas. 
 
 

 
 
  



 

Players 
 
Players är den sida i serverapplikationen där samtliga anslutna spelare i systemet 
visas. På Players kan du göra vissa inställningar, så som lägga till/ta bort spelare. 
Sidans huvudsakliga uppgift är dock att ge en övergripande bild av alla spelare samt 
sköta navigering vidare till sidan för enskilda spelare (Player). Varje ”fönster” (ruta 
med kryss i) på sidan Players illustrerar en enskild spelare och tillhandahåller namn, 
status samt en aktuell en skärmdump av vad som nyligen visats på spelaren (digitala 
skylten). Vid klick på ett ”fönster” visas ytterligare information om vald spelare samt 
att möjlighet till ”snabbinställningar” och navigation vidare in till spelaren visas (se 
nästkommande sida).   
 
 

 
 



 

  



 

 
Player 
Player är den sida i serverapplikationen där enskilda spelare visas. Sidan är uppdelad i 
flera ”boxar” kategoriserade efter hård och mjukvara bland annat. När en inställning 
görs glider ett fönster in från högra kanten på skärmen, där tillgängliga inställningar 
visas (se nästa sida).   
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
  



 

Bilaga 2 
(Framtagen i samarbete med Persson (under utgivning) och kan således förekomma även i dennes 
uppsats) 
 
 
Skriftligt medgivande.  
 

Detta användartest är en del av vårt examensarbete och syftet med detta test 

är att utvärdera användbarheten på två olika gränssnittsprototyper. Under 

testet kommer skärminspelning och ljudupptagning att förekomma. Utöver en 

testledare kommer även en observatör vara närvarande. 
 

Du kommer självklart att vara anonym och kan komma att omnämnas i vår 

uppsats med ett fiktivt namn. Du har rätten att när som helst avbryta och inte 

slutföra testet. Vid avbrutet test kommer inte någon insamlad data från ditt 

test att användas.  
 

Genom att skriva under detta medgivande tillåter du att vi använder den data 

som vi samlar in under testet till vår undersökning samt att resultatet av testet 

kommer att användas i vårt examensarbete. 
 
 
 
 
 

 
 
Underskrift      Datum 
 
____________________________  ______________________ 
 
 

 
  



 

Bilaga 3  
 
(Framtagen i samarbete med Persson (under utgivning) och kan således förekomma även i dennes 
uppsats) 
 
 

Enkät	  1	  
 
Kön: Man Kvinna Annat 
 
Ålder: 18 – 30 31-40 41-50 51 - 67 
 
Sysselsättning: 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Hur många timmar om dagen spenderar du på Internet med en dator?  
(Ringa in ditt svar) 
 
0 – 1h 1 – 3h 3 – 5h Mer än 5h 
 
Hur många timmar om dagen spenderar du på Internet på en smart-phone? 
(Ringa in ditt svar) 
 
 
0 – 1h 1 – 3h 3 – 5h Mer än 5h 
 
  



 

Bilaga 4  
 
(Framtagen i samarbete med Persson (under utgivning) och kan således förekomma även i dennes 
uppsats) 
 
 

Enkät	  2	  
 

1. Var det någon uppgift du upplevde som svår att lösa?  
(Ringa in ditt svar) 
 
Ja Nej 

 
Om Ja, ange vilken uppgift samt beskriv vad som upplevdes 
problematiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Vad fyller sidan ”Dashboard” för funktion i applikationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vad fyller sidan ”Players” för funktion i applikationen? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  

4. Vad fyller sidan ”Player” för funktion applikationen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. Betygsätt mobilprototypen och motivera ditt val. (Ringa in ditt svar 1 = 
uselt - 5 = Jättebra) 
 

 
1 2 3 4 5 
     
 

Motivering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Betygsätt desktopprototypen och motivera ditt val. (Ringa in ditt svar 1 
= uselt - 5 = Jättebra) 
 

 
1 2 3 4 5 
 
 

Motivering: 
 
 

 



 

Bilaga 5   
 
(Framtagen i samarbete med Persson (under utgivning) och kan således förekomma även i dennes 
uppsats) 
 

Introduktion för testdeltagarna 
• Detta är ett test av två prototyper, en desktop version och en mobil 

version. 
• Testet är uppdelat i tre delar 

o 1. Enkät om dina Internetvanor, ålder och yrke. 
o 2. Huvudtestet är uppdelat i två olika delar. En mobil version och 

en desktop version. Du kommer att testa båda delarna. 
o 3. En avslutande enkät med frågor som handlar om din upplevelse 

av prototyperna 
• Under huvudtestet kommer två testledare att närvara för att observera och 

hjälpa dig om det skulle behövas. 
• Vi testar inte dig utan prototyperna Har du svårt att lösa en uppgift så är 

det prototypen som är svår, och inte du som gör fel. 
• Ta den tid du behöver, känn igen stress även om det skulle ta lång tid.  
• Du är fri att avbryta när som helst. Och du kommer att vara helt anonym. 
• Har du frågor under testet kan du alltid ställa dem till testledaren. 

  



 

Bilaga 6 
 
(Sammanställt i samarbete med Persson (under utgivning) och kan således förekomma även i dennes 
uppsats) 
 

Summering av erhållna svar från enkät 2 
 
 
Fråga 1. Var det någon uppgift du upplevde som svår att lösa?  
 
TP1: Ja, Ändra till LG var lättare på mobil och blev lite förvirrad när jag inte hittade 
på desktop. 
 
TP2 : Ja  A4, det var en lång fråga vilket gjorde att det var svårt att komma ihåg vart i 
appen man borde gått. 
På player 12 i mobilen var det svårt att hitta settings för screen, då det inte syns när 
man kommer in på playern och i första anblick förstår man inte att man kan scrolla 
ned för att hitta ytterligare settings. Blev förvirrande med två settings knappar under 
en player. 
 
TP3: Ja, Frågan där man skulle ändra märket till LG var lite svår att hitta vart den 
funktionen var. 
 
TP4: Nej 
 
TP5: Ja, Eftersom det var första frågan, så visste jag inte riktigt hur navigationen 
fungerade. 

 

Fråga 2. Vad fyller sidan ”Dashboard” för funktion i applikationen?  

TP1: En sammanfattning av spelare, fel , funktionalitet som kan vara bra att ha nära 
till hands. 

TP2: En framsida med aktuell sammanfattande/översiktlig info med aktiva program. 
 
TP3: Ger en överskådlig bild om det uppstått något fel och vilka players som är igång 
och opublicerade händelser. Helt enkelt en överblick. 
 
TP4: En startsida med övergripande info 

TP5: Att ge överskådlig information. 

 

Fråga 3. Vad fyller sidan ”Players” för funktion i applikationen? 

TP1: Listar alla anslutna spelare och därifrån kan man se vad som spelas och göra 
inställningar på vald spelare. 



 

TP2: Där finns alla players samlade med funktioner m.m.  

TP3: En överskådligbild av alla skärmar i miniatyr där man kan göra snabba 
ändringar. 

TP4: Där finns alla spelare, som en meny, ungefär eller lista 

TP5: Att hitta rätt spelare och dess inställningar. 

 

Fråga 4. Vad fyller sidan ”Player” för funktion applikationen?  

TP1: Enskild sida för enskild player och dess inställningar och info. 

TP2: visar all information och inställningar för varje enskild player. 
 
TP3: Där kan man ändra alla enskilda skärmar, man kan ändra spellista, ja man kan 
styra hela skärmen med andra ord. Man kan bestämma vad som visas och när. 

TP4: Där kan man se detaljer och ändra inställningar för varje spelare, ,t.ex vilken 
skärm man har  

TP5: Att visa en spelares inställningar och hur man ändrar olika inställningar. 

 

Fråga 6. Betygsätt desktopprototypen och motivera ditt val.  

1 = Uselt 2=Dålig 3=okej 4= bra - 5 = Utmärkt 

TP1: 4/5 Samma som ovan men kändes som det var några för många 
“settings”knappar som rörde till det lite för mig. 

TP2: 4/5 Tydlig dashboard med bra och lättöverskådlig design. 

TP3: 4/5 Bra, och samma här, överskådlig bild. Lite svårt att hitta märket eller ändra 
märket, annars tydligt. 

TP4: 4/5 Bra och tydlig, lätt att hitta var man skulle klicka, såg ut lite som nya 
windows 

TP5: 5/5 Datorprototypen var tydligare med sin meny i marginalen. Den blir tydligare 
eftersom den är synlig. 
 


