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Sammanfattning	  
Målet med arbetet var att implementera grunden för en webbaserad editor till applikationen 
MMQ som saknar en editor för att skapa uppdrag. Genom att använda grundläggande koncept 
inom webb och lyssna till uppdragsgivarnas önskningar och förväntningar utvecklades en editor 
med grundläggande funktionalitet. Arbetet utvärderades därefter ur ett användbarhetsperspektiv 
med fokus på generell tillfredsställelse och igenkännlighet. Utvärderingen skedde med PSSUQ-
enkäten tillsammans med några egenkonstruerade frågor i intervjuformat som ställdes 
testdeltagarna.  
 
Resultaten visar att den generella uppfattningen av editorn är positiv och att editorn har flertalet 
bekanta element som gjorde testdeltagarna trygga vid användningen. Förbättringsförslag har 
tagits fram från de åsikter och förslag som testdeltagarna förde fram under intervjuerna. 
Förslagen går i linje med uppdragsgivarnas idéer om editorn och kommer ligga till grund för en 
vidareutveckling av editorn till applikationen MMQ.  
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Förord	  	  
Ett	   stort	   tack	   riktas	   till	   de	   som	   hjälpt	   mig	   framåt	   i	   detta	   arbete	   och	   hjälp	   mig	   att	   nå	   mitt	   slutmål.	  
Framförallt	  vill	  jag	  tacka	  mina	  handledare	  Erik	  och	  Anders	  som	  hjälpt	  mig	  under	  hela	  arbetets	  gång	  och	  
sett	  till	  att	  jag	  nått	  dit	  jag	  är	  idag	  med	  arbetet.	  Stödet	  hemifrån	  uppskattas	  och	  har	  fått	  mig	  att	  prestera	  
bättre	  genom	  arbetet,	   tack	  till	  er.	  Ett	  stort	  tack	  riktas	  även	  till	  alla	  som	  ställde	  upp	  som	  testdeltagare,	  
utan	  er	  hade	  jag	  inte	  nått	  till	  dessa	  resultat.	  Tack	  alla	  som	  hjälpte	  mig!	  	  
	  
	  
Linköping	  i	  september	  2016	  
	  
	  
Emilia	  Nilsson	  	  
	  
	  
 

	  



v 
 

Innehållsförteckning	  

	  
1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 6 

1.1 INTRODUKTION ........................................................................................................................................ 6 
1.2 MOTIVERING ........................................................................................................................................... 6 
1.3 SYFTE ...................................................................................................................................................... 6 
1.4 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................... 7 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................... 7 

2. BAKGRUND ................................................................................................................................................ 8 

3. TEORI .......................................................................................................................................................... 9 
3.1 TEKNIKER OCH KONCEPT FÖR IMPLEMENTATION ........................................................................................ 9 

HTML ........................................................................................................................................................... 9 
DOM ............................................................................................................................................................. 9 
CSS ............................................................................................................................................................... 9 
JavaScript ..................................................................................................................................................... 9 
jQuery ......................................................................................................................................................... 10 
API .............................................................................................................................................................. 10 
Google Maps .............................................................................................................................................. 10 

3.2 ANVÄNDBARHET ....................................................................................................................................... 11 
Interaktionsdesign ...................................................................................................................................... 11 
Användbarhet ............................................................................................................................................. 11 
Webbspecifik användbarhet ....................................................................................................................... 12 

3.3 UTVÄRDERINGSMETODER ......................................................................................................................... 13 
PSSUQ ........................................................................................................................................................ 13 
SUS ............................................................................................................................................................. 14 

4. METOD ...................................................................................................................................................... 15 
4.1 IMPLEMENTATION ...................................................................................................................................... 15 

Funktionalitet steg för steg ......................................................................................................................... 15 
4.2 UTVÄRDERING ........................................................................................................................................... 16 

Uppgift 1: Väl inne i editorn - skapa ett nytt uppdrag ............................................................................... 17 
Uppgift 2: Radera ett redan existerande uppdrag ..................................................................................... 17 
Uppgift 3: Använd knapparna utanför menyn ............................................................................................ 18 

5. RESULTAT ................................................................................................................................................ 20 
5.1 IMPLEMENTATION ...................................................................................................................................... 20 
5.2 UTVÄRDERING ........................................................................................................................................... 24 

6. DISKUSSION ............................................................................................................................................ 27 
6.1 RESULTAT .................................................................................................................................................. 27 

6.1.1 Implementation .................................................................................................................................. 27 
6.1.2 Utvärdering ....................................................................................................................................... 27 

6.2 METOD ....................................................................................................................................................... 29 
6.3 ARBETET UR ETT ETIK- OCH MORALPERSPEKTIV ....................................................................................... 30 

7. SLUTSATSER ........................................................................................................................................... 31 
7.1 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG ........................................................................................................................... 31 

8. REFERENSER .......................................................................................................................................... 34 

9. APPENDIX 1 ............................................................................................................................................. 36 

10. APPENDIX 2 ........................................................................................................................................... 36 

11. APPENDIX 3 ........................................................................................................................................... 39 

12. APPENDIX 4 ........................................................................................................................................... 40 



6 
 

1. Inledning	  
Nedan följer en kort introduktion till ämnet, motivering och syfte med arbetet, frågeställning 
och till sist de avgränsningar som gjorts.  
 

1.1 Introduktion	  	  
Kvalitet är en viktig aspekt vid mjukvaruutveckling där bland annat användarupplevelsen och 
användbarhet ligger i fokus. Det handlar om att användare ska tycka om applikationen, att den 
ska vara tillräckligt intuitiv och enkel för att de ska förstå hur de ska använda den och också 
känna sig nöjda efteråt (Winter, 2013). Uppfylls dessa aspekter är sannolikheten stor att 
användare väljer att komma tillbaka och använda applikationen igen istället för att gå till en 
annan aktör som erbjuder en liknande tjänst.  
 
Applikationen “Map Makers Quest” (i fortsättningen MMQ) är ett spel där användaren både 
får en rolig spelupplevelse men också lär sig lite om exempelvis geografi och/eller historia. 
Tanken är att användaren utför uppdrag på olika platser i världen med varierade längd och 
omfattning. Spelet bygger på kartor från karttjänsten Google Maps som användaren kan 
“förflytta sig” på. En världskarta utgör bakgrunden väl inne i spelet och användaren behöver 
bara leta efter ett uppdrag någonstans på världskartan och köra igång. En destination i ett 
uppdrag kan exempelvis vara ett namn på en stad i klartext som användaren ska “förflytta sig” 
till, en känd staty eller någon historisk händelse som ger användaren en koppling till en viss 
stad som denne sedan ska hitta på kartan så snabbt som möjligt. I dagsläget saknar MMQ en 
editor för att skapa egna uppdrag vilket är en viktig del av idén med applikationen.  
 
Fokus för den webbaserade editorn som ska implementeras till MMQ är användbarhet, att den 
ska vara enkel att använda och intuitiv. Editorn ska öppna upp möjligheten för alla användare 
som har applikationen att göra egna uppdrag till den. 
 

1.2 Motivering	  	  
Uppdragsgivarna vill att MMQ ska ha en användarvänlig editor där användare på ett enkelt 
sätt kan göra egna uppdrag till spelet. Tanken är att alla som har MMQ ska kunna skapa egna 
uppdrag och skicka till andra användare. Detta för att få användarna mer aktiva i 
applikationen men också för att bredda databasen med uppdrag. På så vis kommer 
applikationen hela tiden växa och kännas mer som en levande process.   
 

1.3 Syfte	  
Syftet med arbetet är att visa ett exempel på hur en enkel och användarvänlig editor till MMQ 
skulle kunna implementeras och efteråt göra en utvärdering av arbetet. Detta för att ta reda på 
vilka förbättringar som kan göras till framtida version av editorn och identifiera eventuella 
problem som finns i versionen som utvecklas under arbetet. Samt att svara på nedanstående 
frågeställning.    
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1.4 Frågeställning	  	  
Det övergripande målet är att implementera en editor till applikationen “Map Makers Quest” 
(MMQ). Denna ska utvärderas med avseende på användarens upplevda tillfredsställelse med 
applikationsinteraktionen, som ett mått på applikationens användbarhet. Denna uppgift leder 
till följande frågeställning: 
 
Hur kan en användarvänlig editor implementeras till applikationen “Map Makers Quest” med 
avseende på upplevd tillfredsställelse?  
 

1.5 Avgränsningar	  
De begränsningar som finns för arbetet är bland annat att editorn måste baseras på och vara 
kompatibel med Google Maps API, eftersom applikationen MMQ i dagsläget är baserad på 
Google Maps kartor.  
 
Miljömässigt kommer programmet WebStorm användas vid utvecklingen av editorn på en 
dator med Windows. GitLab kommer användas för versionshantering av kod och testning av 
kod kommer kunna genomföras i två olika webbläsare, nämligen Chrome och Firefox. Utöver 
detta kommer en dator med OS X användas för att genomföra testerna till utvärderingsfasen.   
 
Testdeltagare för utvärderingen av editorn kommer att begränsas av arbetets tidsram och även 
av tillgången till deltagare som vill hjälpa till. Den begränsade tidsramen medför en risk att 
testdeltagarna inte får en stor demografisk spridning.  
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2. Bakgrund	  	  
Bakgrunden till arbetet är ett tidigare utfört examensarbete som implementerade grunden för 
applikationen MMQ. I det arbetet var målen att undersöka ifall det var lämpligt att utveckla 
och implementera spel med Google Maps som grund. En undersökning gjordes för att se hur 
dataanvändningen ändrades av olika kartor i Google Maps och en annan för att bestämma 
vilket alternativ som skulle vara mest lämpligt för att göra precisionsförflyttningar i Google 
Maps. Google Maps egen touch-interaktion visade sig få bäst respons från deltagarna i 
testerna och den normala karttypen visade sig vara mest effektiv. En grundläggande 
implementering av MMQ, med Google Maps kartor och en del spelkomponenter 
implementerades, se (Wall, 2015) för fullständig rapport av arbetet som skapade behovet av 
en webbaserad editor till MMQ. 
 
Nedan följer en beskrivning av applikationen för att bättre förstå kraven på editorn. MMQ 
bygger på en världskarta från karttjänsten Google Maps. På kartan finns det speciella 
uppdragsmarkörer som visar användaren vart de olika uppdragen finns utplacerade. För att 
starta ett uppdrag är det bara att klicka på en uppdragsmarkör och bekräfta start av uppdraget. 
Sedan dyker den första destinationen (i textform) upp i högra hörnet och användaren ska då ta 
sig till denna destination på världskartan genom att få centrum av skärmen att hamna i 
träffcirkeln för destinationen och på så vis ”ta den”. Väl framme vid destinationen dyker en 
liten informationsruta upp där det kan stå lite information om platsen eller liknande. När 
användaren läst klart och väljer att fortsätta uppdraget kommer namnet på nästa destination i 
ordningen visas i högra hörnet och detta upprepas tills den sista platsen på kartan är besökt. 
Spelet är tidsbaserat och så länge användaren spelar är klockan igång. När hela uppdraget är 
slutfört kan en avslutande text visas ifall skaparen av uppdraget har lagt till en sådan och 
sedan finns möjlighet att se en resultat-lista med användare och deras poäng.  
 
Andra val som ligger på skaparen av uppdraget är bland annat ifall det ska finnas ledtrådar till 
destinationerna istället för namnen i klartext. Det går nämligen att spela ett uppdrag med hjälp 
av ledtrådar som är olika viktade. Den första ledtråden är svårast men ger också mest poäng. 
Tanken med detta spelsätt är att ta så få ledtrådar som möjligt och ändå lyckas ta sig till 
destinationen. Detta kräver att skaparen har lagt in textuella ledtrådar vid skapandet av 
uppdraget.  
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3. Teori	  
Den första delen av teorin är grundläggande tekniker och koncept för implementation. Sedan 
följer de koncept som används inom användbarhet och till sist följer teori kring 
utvärderingsmetoder.  
 

3.1	  Tekniker	  och	  koncept	  för	  implementation	  
Nedan följer de koncept och tekniker som oftast används vid webbutveckling och som till stor 
del användes vid implementeringen av själva editorn till MMQ.  
 

HTML	  	  
HTML (på engelska hyper text markup language) är ett märkspråk som används för att skriva 
webbsidor med hypertext med hjälp av taggar. Det ger möjlighet att ge struktur på hemsidor 
och även till viss del bestämma hur de ska se ut. HTML används ofta tillsammans med CSS 
och JavaScript för att kunna ge mer möjlighet till design respektive funktionalitet för 
hemsidorna.  
 

DOM	  	  
DOM-modellen (på engelska document object model) gör det möjligt att representera och 
hantera objekt i bland annat HTML dokument. Objekten från dokumenten representeras med 
hjälp av en trädstruktur som kallas DOM-trädet. Noderna i trädet kan ha flera barn och alla 
noder utom rotnoden har föräldrar. Tack vare modellen är det väldigt enkelt att inspektera och 
navigera bland noderna i trädet, för att komma åt innehållet (Marini, 2002).  
 

CSS	  	  
CSS (på engelska cascading style sheets) är ett språk som används för att bestämma hur en 
hemsida ska se ut med avseende på bland annat textstorlek och typsnitt, färg på text och 
bakgrund - stilmallar helt enkelt. Det är ett verktyg för användaren som ska underlätta när det 
kommer till design av hemsidor och framförallt för att sätta en genomgående design på alla 
sidor som tillhör samma hemsida. CSS separerar informationen på hemsidor (HTML-delen) 
och stilen för hur denna ska visas (Blansit, 2008). 
 

JavaScript	  
JavaScript är ett dynamiskt scriptspråk som tolkas samtidigt som det körs, inte riktigt som 
vanlig kompilering som sker innan exekveringen. Interpretatorn brukar kallas för en 
JavaScript-motor och det är tack vare denna som Javascript fungerar så smidigt och kan köras 
på flera olika plattformar. De flesta webbläsarna idag har stöd för JavaScript och en 
JavaScript-motor.  
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JavaScript är den tredje komponenten som krävs för att göra kraftfulla hemsidor, tillsammans 
med HTML och CSS går det mesta att genomföra. JavaScript bidrar med den funktionella 
delen, hemsidans beteende, som komplement till de två redan nämnda delarna av 
webbprogrammering (Flanagan, 2011). Exempelvis om fälten i ett formulär ska skickas iväg 
eller om viss data ska visas beroende på vilken flik som är aktiv i menyn används JavaScript 
för att uppnå funktionaliteten.  
 

jQuery	  	  
JavaScript biblioteket jQuery är ett välanvänt bibliotek med funktionalitet för att bland annat 
navigering av HTML dokumentet, eventhantering och hantering av DOM-element. 
Biblioteket har en hel del funktionalitet som underlättar elementhantering, så som att leta efter 
ett visst element eller returnera sista barnet från ett DOM-träd.  
 

API	  	  
Ett API (på engelska application programming interface) är ett gränssnitt som möjliggör 
kommunikation med annan programvara. Ofta får ett API vara länken mellan applikationer 
och kod-bibliotek för att kunna återanvända redan inkapslad kod från biblioteket och på ett 
strukturerat sätt kommunicera mellan olika mjukvarudelar.   
 

Google	  Maps	  	  	  
Google Maps är en karttjänst som tillhandahålls av Google och som dessutom är standarden 
för kartor i Androidenheter. Google Maps har flera olika användbara API:er som var och ett 
tillför en viss funktionalitet och på så vis passar bättre för vissa typer av arbeten. Exempelvis 
finns Google Maps Android API v3, som är ett API som gör det möjligt att på ett enkelt sätt 
implementera Google Maps-komponenter till egna Androidapplikationer 
 (Google Developers, 2016b).   
 
Ett annat API är Google Maps JavaScript API som ger tillgång till de vanliga kartobjekten så 
som själva kartan, markörer (på engelska markers) och kartans zoomfunktion med tillhörande 
knappar (Google Developers, 2016a). API:et ger utvecklaren en bra grund för kartor där det 
finns stora möjligheter att lägga till egna funktioner och utveckla sitt eget koncept för webben. 
Biblioteket ”Google Places API JavaScript Library” innehåller bland annat följande 
funktionalitet; sökresultat baserat på användarens plats eller söksträngen, detaljer om platser 
och ”Place Autocomplete” som automatiskt fyller i sökrutan medan användaren skriver 
(Google Developers, 2016b). 
 
Google Maps API:er finns tillgängliga för bland annat Android, iOS och webbläsare. 
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3.2	  Användbarhet	  
Nedan följer olika begrepp, definitioner och områden inom användbarhet. 

Interaktionsdesign	  	  
Interaktiva produkter finns överallt omkring oss, mobiler, datorer, skrivare och kaffemaskiner. 
Produkter som kräver att en användare interagerar med dem. Målet med interaktionsdesign är 
att skapa produkter där positiva aspekter av användandet förstärks så som att det ska vara 
enkelt, trevligt och engagerande att använda dem och att de negativa aspekterna som 
frustration och irritation minimeras. Under utvecklingen av sådana produkter är 
slutanvändaren i fokus för designen. Enligt Preece et al. finns det fyra grundläggande 
aktiviteter; fastställning av krav, design av alternativ, skapande av prototyper och utvärdering, 
som är vitala för interaktionsdesign. Dessa aktiviteter bör ske i en iterativ process under hela 
utvecklingen. (Preece et al., 2015) 
 
När en produkt kommer ut i den verkliga världen och faktiskt används, då är det viktigt att 
den ger användaren en positiv användarupplevelse för att denne ska välja att använda 
produkten igen. Användarupplevelse är något som inte går att komma ifrån när det gäller 
interaktiva produkter med slutanvändare. Det är viktigt för alla typer av produkter, också när 
det gäller produkter för webben. (Garrett, 2010)  
 
Användare är en stor och viktigt del under utvecklingen av produkter. Fyra principer som kan 
vara bra att komma ihåg för att skapa en bra webbdialog är att sätta användaren i fokus, 
synliggöra de möjligheter och alternativ som finns för användaren, sträva efter en hemsida 
som är tydlig med vad som händer för att användaren ska förstå processen och att se till att 
sidan är hjälpsam och tydlig när misstag begåtts av användaren eller när andra fel i systemet 
har uppstått (Molich, 2002).    
 

Användbarhet	  	  
Användbarhet är ett begrepp som har flera olika definitioner. ISO 9241-11 (1998) definierar 
användbarhet på följande sätt, “The extent to which a product can be used by specified users 
to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context 
of use” (ISO 9241-11, 1998). Begreppet användbarhet består av flera olika komponenter, som 
enligt Nielsen (1994) kan sammanfattas till följande fem attribut för ett system: 
 

1. Lärbarhet (på engelska learnability), systemet ska vara enkelt att sätta sig in i och på 
så vis se till att användaren snabbt kan komma igång att använda det. 
 

2. Effektivitet (på engelska efficiency), användaren ska effektivt kunna använda 
systemet och uppnå hög produktivitet när inlärningsfasen är över.  

 
3. Minnesvärdhet (på engelska memorability), systemet ska vara enkelt att återvända till 

efter en tids frånvaro. 
 

4. Felfrekvens (på engelska errors), när fel uppstår ska vara enkelt att åtgärda dessa i 
systemet och en generellt låg felfrekvens ska eftersträvas. 
 

5. Tillfredställelse (på engelska satisfaction), systemet ska vara trevligt att använda och 
användare ska känna sig nöjda efter hantering av systemet.  
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Målet med utveckling där användbarhet fokuseras är ofta att uppnå produkter som är intuitiva, 
att användaren förstår vad som ska göras och hur det ska göras. Att detta ska ske effektivt och 
att användaren efteråt ska känna sig nöjd med systemet i helhet.  
 

Webbspecifik	  användbarhet	  	  
Navigationsbarhet och tillgänglighet har växt fram som två viktiga aspekter då det gäller 
användbarhet för webben (Grundevik, 2011). Navigationsbarhet innefattar bland annat tydlig 
struktur för information, lämplig återkoppling, genomgående tydlighet och effektiv 
navigering, med fokus på tidsåtgång och ansträngning som krävs för att slutföra en uppgift. 
Tillgänglighet handlar om att informationen ska vara tillgänglig för alla vid en viss tid och 
med vissa förutsättningar. Information ska presenteras på ett tydligt och enkelt sätt men också 
att det ska vara lätt att exempelvis navigera bland information på sidan och att det inte ska 
finnas någon teknisk barriär som förhindrar användningen. Användbarhet medför 
tillgänglighet men det gäller inte omvänt (Brajnik, 2000).   
 
Hemsidor oavsett om de är innehållsorienterade eller interaktiva webbprodukter kommer 
oftast utan manual, användaren har bara sig själv att gå till och därför är det viktigt med 
intuitiva sidor med tydlig återkoppling (Garrett, 2010).  
 
Enligt Molich (2002) anses följande fem mått viktiga för hemsidor:  
 

1. Inlärningstid, tiden som krävs för att genomföra vissa uppgifter med hjälp av sidan. 
 

2. Återinlärningstid, tiden som det tar en användare att utföra vissa uppgifter efter en 
tids frånvaro från sidan, eller tiden det tar för en användare som sällan besöker sidan 
att utföra vissa uppgifter. 

 
3. Effektivitet, tiden det tar för en användare att utföra vissa uppgifter med hjälp av 

sidan. Detta mått beror på bland annat felfrekvens och svarstider.  
 

4. Begriplighet, ett mått på hur väl sidan ger återkoppling och instruktioner. En viktig 
fråga är ifall användaren efteråt skulle kunna svara på frågor om hur sidan fungerar.  

 
5. Subjektiv tillfredställelse, den nöjdhet som användare av sidan uttrycker i 

exempelvis intervjuer eller enkäter efter användning.  
 
Dessa överensstämmer väldigt bra med de fem attribut som Nielsen (1994) sammanfattat som 
de viktiga komponenterna inom användbarhet generellt. 
 
En sida med element som användaren kan känna igen och på ett sätt känna sig bekant med 
eftersträvas. På så vis kan användaren hantera den nya sidan på samma sätt som den tidigare 
gjort med andra sidor och en del av lärande momentet försvinner. Att använda tidigare inlärd 
kunskap besparar både användaren och skaparen av sidan en del besvär (Molich, 2002).  
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3.3	  Utvärderingsmetoder	  
Utvärdering av användbarhet kan ske i många olika former; muntligt, skriftligt, med ett stort 
antal deltagare eller kanske få utvalda deltagare, via telefon eller personligen. Det är viktigt att 
välja en metod utifrån de förutsättningar som finns, exempelvis bör tidsram och resurser tas i 
beaktning. I en undersökning om utvärderingsmetoder specifikt för användbarhetstestning 
framkommer det att intervju, i det undersökta fallet, är den vanligaste metoden med ca 94 % 
(Almgren & Winbäck, 2015). Efter det ”tänka högt med användare”, olika sorters prototyper, 
observationer, konkurrensanalys och sedan kommer enkät på ca 58 %, tätt följt av heuristiker 
(Almgren & Winbäck, 2015). För användbarhetstestning verkar heuristiker, enkäter och 
intervjuer i olika former vara populära val för utvärdering.    
 
Olika utvärderingsmetoder kan utföras antingen kvalitativt eller kvantitativt. Ofta talas om 
post-task och post-study vilket innebär efter avslutad uppgift respektive efter en serie av 
avslutade uppgifter. 	  
 
PSSUQ och SUS är två post-study metoder som ger ett mått på användbarhet genom att låta 
deltagare först lösa en del uppgifter och sedan svara på standardiserades enkätfrågor (Lewis, 
2002), (Bangor et al. 2008). Detta ger ett resultat av systemet i helhet även om testet bara 
innehåller en del uppgifter. 
 

PSSUQ	  	  	  	  
PSSUQ (på engelska Post Study System Usability Questionnaire) är ett instrument som kan 
användas för att bedöma användares upplevda tillfredsställelse med ett datorsystem. Det är ett 
instrument som använder sig av 19 objekt (på engelska items) för att göra en korrekt 
bedömning (Lewis, 2002). Dessa items berör fem viktiga egenskaper för ett användbart 
system. Nämligen att snabbt kunna slutföra ett arbete, lätt att förstå/lära sig, dokumentation av 
hög kvalitet och tillgängligt online, tillräckligt funktionellt och snabbt förvärv av 
produktivitet.  
 
Med items menas ett påstående där användaren ger sitt svar på en skala, i detta fall en skala 
med sju olika nivåer. PSSUQ ger ett sammansatt mått som baseras på svaren av dessa items, 
en Likert scale. (Lewis, 2002) 
 
Den tidigare versionen av PSSUQ bestod av 18 items (Lewis, 1992) och var grunden till 
PSSUQ som den ser ut idag. Item 8 är det objekt som lades till senast för att utöka den äldre 
versionen av PSSUQ (Lewis, 2002). 
 
Ett annat instrument, CSUQ (på engelska Computer System Usability Questionnaire) följde 
utvecklingen av och liknade PSSUQ, och hade som främsta syfte att kunna mailas ut för att 
samla in nödvändig data för en regelrätt faktoranalys. Data som samlats in med PSSUQ mötte 
inte alla krav och därför behövdes detta instrument. Båda metodernas items jämförs och 
diskuteras i (Lewis, 1995). Resultatet av att deras items liknar varandra vilket leder till att 
deras faktorstruktur liknar varandra också. Deras tre viktiga faktorer delas in på följande sätt; 
systemets användbarhet (på engelska System Usefulness, SysUse), informationskvalitet (på 
engelska Information Quality, InfoQual) och gränssnittskvalitet (på engelska Interface 
Quality, IntQual) (Lewis, 2002). 
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PSSUQ-enkäten med 19 items finns som appendix, se appendix 1. Enligt (Lewis, 2002) går 
det att dela in den i fyra olika kategorier på följande sätt:  
 

1. Generellt, item 1 till 19 
2. Systemets användbarhet (System Usefulness), item 1 till 8 
3. Informationskvalitet (Information Quality), item 9 till 15 
4. Gränssnittskvalitet (Interface Quality), item 16 till 18 

 
Där dessa fyra grupper då får varsitt resultat beroende på medelvärdet av svaren. Den första 
syftar till hela systemet med en mer generell approach. Den andra gruppen utvärderar om 
systemet är enkelt att använda och lära sig, samt om det går att effektivt utföra uppgifter via 
systemet. Informationskvalitet handlar om återkopplingen från systemet, felmeddelanden och 
information om lösningar till problem, och även dokumentation och liknande hjälp. Den sista 
gruppen syftar till hur behagligt systemet var att använda och ifall systemet hade all den 
funktionalitet som användaren förväntade sig.  
 

SUS	  	  
SUS (på engelska System Usability Scale) är en skala med 10 som mäter användbarhet, precis 
som PSSUQ. Den var tänkt att vara ett snabbt sätt att mäta användarvänlighet på olika 
produkter (Bangor et al., 2008).  
 
Varje påstående i SUS har en skala med fem nivåer där användaren får ge sitt svar. Hälften av 
påståendena är negativt ställda och hälften är positivt ställda vilket gör att en måste invertera 
vart annat svar. Alla svar summeras sedan till ett resultat som multipliceras med 2,5 för att få 
en mer lättläst resultatskala mellan 0 och 100 istället för en skala mellan 0 och 40 (Brooke, 
1996). En SUS-poäng på över 68 anses vara över medel och allting under 68 poäng anses vara 
under medel (Usability.gov, 2016). Normalisering beskrivs som det bästa sättet att tolka 
resultaten från en SUS-undersökning (Usability.gov, 2016).   
 
Precis som PSSUQ använder SUS en Likert scale för att få ett sammansatt mått på den 
upplevda användbarheten av ett system.     
 
En skillnad mellan de två metoderna PSSUQ och SUS är att det i SUS inte går att lämna 
blanka svar, utan alla påståenden måste få ett svar för att en poäng ska kunna räknas ut. En 
annan väldigt tydlig skillnad mellan dem är att i PSSUQ så är alla påståenden positivt ställda 
medan påståendena i SUS växlar mellan positivt och negativt. Enligt Sauro, & Lewis (2011) 
så ska det dock inte spela någon roll hur påståendena är ställda.  
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4. Metod	  	  
Metoden delas in i två delar, implementation och utvärdering.  
 

4.1	  Implementation	  	  
För att implementera den webbaserade editorn användes till stor del koncepten som 
förklarades i teoridelen ovan.  
 
Editorn skrevs i JavaScript eftersom uppdragsgivarna ansåg att det var det bästa alternativet 
för den här typen av webbaserat arbete och att det gav bra förutsättningar för att kunna 
realisera den önskade funktionaliteten som eftersträvades. JQuery användes som ett 
komplement till JavaScript, bland annat för att underlätta sökning av element i DOM-trädet.  
 
För att kunna skapa en design för editorn togs en del grundläggande funktionalitetskrav fram 
för att veta vad som behövde finnas, med tanke på funktionalitet. Exempel på detta var 
menyer, knappar, informationsrutor och olika textfält. Eftersom användbarhet var ett 
fokusområde så fanns aspekter så som igenkännlighet, navigationsbarhet, lärbarhet och 
effektivitet med i designplanen för editorn. Ett övergripande mål med designfasen var att 
skapa en editor med hög igenkännlighetsfaktor så att personer som tidigare använt ett Google 
Maps gränssnitt skulle känna igen sig och ha en kortare inlärningstid. Igenkännlighet som 
egenskap för editorn var en önskan från uppdragsgivarna.  
 
Exempel på designval som inspirerades från Google Maps var menyknappen och sökfältet i 
övre vänstra hörnet och zoomknapparna i nedre högra hörnet. Även menyerna i fråga om 
storlek och placering inspirerades av Google Maps design.  
 
Den grafiska delen implementerades med hjälp av HTML och CSS, designen var en 
kombination av egna idéer och uppdragsgivarnas önskningar kring funktionalitet och 
utseende. En stilren design med tydlig funktionalitet och fokus på igenkännlighet 
eftersträvades. Diskreta färger valdes till editorns utformning, så som vitt och olika nyanser av 
grått. Detta för att hålla designen stilren och enkel. Funktionalitet prioriterades och därför blev 
den grafiska designen anpassad efter editorns funktionella krav. Genom att minimera antal 
klick för att utföra uppgifter och genom att göra en tydlig design försökte ett effektivt 
gränssnitt att uppnås.   
 
Alla grafiska delar av editorn skulle också kopplas ihop med underliggande funktionalitet. 
Exempelvis se till att alla knappar aktiverades och faktiskt gjorde det som förväntades, att rätt 
vyer visades och hantera inmatningar från användare. Självklart ingick testning av 
funktionalitet i jämna steg med utvecklingen och varje liten del testades när den 
implementerats, produkten i helhet testades i takt med att ny mer omfattande funktionalitet 
lades till.  
 

Funktionalitet	  steg	  för	  steg	  
Det första steget var att importera och visa kartan som skulle vara bakgrunden för hela 
editorn. Efter det implementerades funktionalitet för att kunna placera och radera olika 
kartobjekt så som markörer, cirklar och informationsrutor. Centrering av kartan hanterades 
efter detta för att kunna centrera kartan kring markörer. Knappar och sökfält placerades på 
kartan tillsammans med tooltips för att tydliggöra deras funktionalitet.  



16 
 

 
Flera olika menyer skapades, en på höger sida och resterande på vänster sida. Först kunde 
dessa menyer vara öppna samtidigt men detta förminskade kartan så mycket att det togs ett 
beslut att endast en meny skulle kunna vara aktiv åt gången, för att kartan skulle få tillräckligt 
med utrymme och inte upplevas intryckt. En knapp för att backa tillbaka till en tidigare meny 
och en annan knapp för att stänga ner menyerna lades sedan till. Inmatningsfält, checkboxar, 
knappar, listor och textfält placerades i menyerna utefter de krav som löpande togs fram 
tillsammans med uppdragsgivarna.  
 
Olika kartobjekt samt information som en användare själv skulle kunna lägga till behövde 
kunna sparas och kopplas ihop. Olika typer av uppdragsobjekt med diverse olika parametrar 
specificerades tillsammans med vektorer för att kunna spara dem lokalt. Funktionalitet för att 
kunna ta bort dessa objekt implementerades också.  
 
Implementeringen skedde i samråd med uppdragsgivarna som kontinuerligt uppdaterades om 
framsteg och nya designdetaljer samt ny funktionalitet.    
 

4.2	  Utvärdering	  
Efter att en editor implementerats till MMQ påbörjades utvärderingsfasen av arbetet. Med den 
tidsram som fanns för detta arbete valdes en enkätbaserad utvärdering som skulle ske 
personligen. För att komplettera det ganska strikta enkätformatet hölls mindre intervjuer där 
testdeltagarna hade möjlighet att lyfta fram aspekter som varit bra eller dåliga kring testet och 
systemet, samt svara på fem egenkonstruerade frågor. Tanken med att ha en kombination av 
enkät och intervju var att kunna följa en strikt enkät men samtidigt få med lite mer frihet där 
testdeltagarnas egna åsikter och kommentarer kunde få utrymme. Valet av just intervju 
kommer från resultaten från studien som Almgren och Winbäck (2015) genomförde där 
intervju visade sig vara det vanligaste alternativet för att utvärdera användbarhet. Enligt 
Nielsen (1994) så är intervjuer och enkäter bra alternativ för att se hur användare faktiskt 
använder systemet och för att få fram testdeltagares åsikter om specifika delar av systemet.  
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I samråd med uppdragsgivaren valdes PSSUQ som enkätutvärderingsmetod då den är väldigt 
grundlig och beprövad men också för att den bland annat inte har som krav att deltagarna 
måste svara på alla frågor utan att ett resultat kan beräknas i alla fall. I flera tidigare studier 
där PSSUQ och SUS jämförts har det visats sig att resultaten för dem inte skiljer sig speciellt 
mycket (Lidström, 2013), (Jansson, 2013). Detta och den tidigare nämnda anledningen med 
frihet att välja att svara på alla frågor resulterade i att PSSUQ valdes som utvärderingsmetod.   
 
För att följa PSSUQ-metoden skulle några uppgifter specificeras där testdeltagare skulle få 
testa systemet och viss funktionalitet. Enligt Nielsen (1994) bör uppgifter väljas som är 
representativa för hur en vanlig användare skulle använda systemet när det väl skulle vara i 
drift. Testningen bör innehålla uppgifter som testar de viktigaste delarna av 
användargränssnittet (Nielsen, 1994). Att specificera uppgifterna var det första som gjordes i 
denna fas. Nedan följer de tre uppgifter som tillsammans bildar ett test för deltagarna som 
skulle utvärdera editorn till MMQ. 
 

Uppgift	  1:	  Väl	  inne	  i	  editorn	  -‐	  skapa	  ett	  nytt	  uppdrag	  	  
Som testperson ska du skapa ett nytt uppdrag till editorn. Nedan kommer en del steg som ska 
utföras, men det kommer finnas ytterligare fält som inte nämns, dessa kan du helt enkelt 
lämna tomma eller fylla i som du vill. Likaså kan det finnas knappar som kanske inte kommer 
att användas i testet. Kom ihåg att du kan använda kartan och objekt på kartan medan du är 
inne i menyerna och arbetar.  
  

• Välj att skapa ett nytt uppdrag via menyn 
• Namnge uppdraget med valfritt namn och sätt ut en route markör (uppdragsmarkör), 

flytta markören dit du vill ha den i fall den hamnade fel på kartan 
• Fyll i en peppande text som kommer visas efter uppdraget är slutfört 
• Klicka på ”Markers” för att komma vidare när du är nöjd med detta steg  
• Sätt ut tre stycken vanliga markörer på kartan. För varje markör ska du sedan:  

o Markera en plats i listan av markörer och välj ett ”Google namn” 
o Lägg till lite information om platsen 
o Upprepa för alla tre markörer.  

 
• Markera den översta platsen i listan och ta bort den, så att uppdraget bara har två 

vanliga markörer totalt + en startmarkör 
• Spara nu uppdraget  

 

Uppgift	  2:	  Radera	  ett	  redan	  existerande	  uppdrag	  
Som testperson ska du nu bort ett redan inlagt uppdrag.   
 
• Gå till listan med alla sparade uppdrag  
• Välj uppdraget med namn ”Remove Me” som ska raderas  
• Radera markerat uppdrag  
• Ta dig tillbaka till startsidan  
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Uppgift	  3:	  Använd	  knapparna	  utanför	  menyn	  
Som testperson ska du nu söka efter specifika platser och använda knappar utanför menyn 
med olika funktionalitet som fungerar som snabbalternativ.  
 

• Zooma in kartan två gånger  
• Sök efter ”Sandviken, Sweden” 
• Lägg till en markör mitt i Sandviken  
• Sök efter ”Paris, France” 
• Ta dig tillbaka till Linköping på något sätt  

 
Under testerna skulle dessa uppgifter genomföras av deltagarna och efter det skulle de fylla i 
PSSUQ-enkäten, se appendix 1 hämtade från (Lewis, 2002). Sista delen av ett test var en 
intervju där de fem frågorna skulle ställas till deltagarna. De fem frågorna finns i sin helhet i 
appendix 2. De demografiska frågorna som ställdes om deltagarna var vad deras ålder var och 
om de ansåg sig själv ha en teknisk bakgrund eller inte. De sista tre frågorna hade som syfte 
att se ifall personen tyckte att något var bekant med editorn, få fram vad som var svårast med 
att genomföra uppgifterna och ifall instruktionerna påverkade till vilken grad personen kunde 
utföra uppgifterna. Frågorna konstruerades för att utvärdera användbarheten, då med fokus på 
framförallt igenkännlighet men också för att öppna upp ett samtal om förbättringsmöjligheter 
och verkligen få fram deltagarnas åsikter i frågan.  
 
Vid varje testtillfälle deltog en testdeltagare och genomförde ett test i helhet. Nedan är en 
beskrivning av ett sådant tillfälle: 
 
Deltagaren fick en förklaring av testet i helhet och även en kort introduktion av applikationen 
MMQ för att på en grundläggande nivå för att förstå i vilket sammanhang uppgifterna 
fungerar i. Det betonades att testet var frivilligt och att deltagaren när som helst fick lov att 
avbryta testet. Upplägget på testet i helhet förklarades och efter det följde en beskrivning av 
MMQ, både spelidén och lite hur applikationen fungerar. En förklaring av syftet med editorn 
förklarades sedan. Efter det förklarades språkskillnaderna, nämligen att editorn och 
applikationen är på engelska medan testet är skrivet på svenska förutom den standardiserade 
PSSUQ-enkäten som också den är på engelska. I och med detta förtydligades även att route 
och uppdrag är samma sak. Den sista detaljen som nämndes var att det i denna version av 
editorn inte fanns funktionalitet för att använda ett gps-baserat home, utan att det i dagsläget 
var inställt så att Linköping är startpunkten.  
 
När deltagaren godkänt allt ovan och gett klartecken på att starta testet kunde ett papper med 
de tre uppgifterna delas ut och en laptop med applikationen MMQ startad lånas ut. Personen 
fick sedan utföra uppgifterna efter bästa förmåga. En papperskopia av frågorna från PSSUQ 
(se appendix 1) delades sedan ut för att deltagaren skulle kunna fylla i sina svar. Sedan 
ställdes de egenkonstruerade frågorna (se appendix 2), till deltagaren och hade även möjlighet 
att komma med egna åsikter och förslag. Detta återupprepades för alla deltagare vid olika 
testtillfällen.  
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Analysen av svaren skedde när alla svar inhämtats från testdeltagarna. Poängen för varje item 
beräknades per person. De fyra olika grupperna som Lewis (2002) delar in enkäten i 
(Generellt, Systemets användbarhet, Informationskvalitet och Gränssnittskvalitet) skulle 
också beräknas. Resultaten av dessa beräkningar redovisas i resultatkapitlet. Svaren från de 
fem frågorna skulle tillsammans med egna åsikter från testdeltagarna analyseras och ligga till 
grund för förbättringsförslagen till kommande version, tillsammans med önskningar på 
systemet från uppdragsgivarna. En lista sammanställdes med förbättringsförslag som 
redovisas i slutsatskapitlet.    
 
Alla testdeltagare hade en ålder inom intervallet 20 - 30 år, och 5 av 6 deltagare ansåg sig ha 
en teknisk bakgrund. Potentiella deltagare tillfrågades utifrån kontakter via universitet och de 
som valde att delta gjorde detta på sin fritid.  

 	  



20 
 

5. Resultat	  	  
Resultatet delas in i två delar precis som metoden. Först redovisas resultaten från 
implementeringen och det faktiska resultatet i form av bilder på webbeditorn. Efter det följer 
resultaten av utvärderingsfasen av arbetet.   
 

5.1	  Implementation	  
Resultatet av implementationsdelen är en webbaserad editor med grundläggande 
funktionalitet. Den har ett användargränssnitt som liknar Google Maps API med karta som 
bakgrund, en sökruta i övre vänstra hörnet tillsammans med knapp för att öppna en meny. I 
nedre högra hörnet finns två knappar för att hantera zoom av kartan, se figur 1. Som i Google 
Maps kan användaren förflytta sig genom att ”ta tag och dra i kartan”.  
 

 
Figur 1. Startsidan i editorn. 
 
Vänsterklick på kartan sätter ut en markör med en träffcirkel runt på platsen. Högerklick på en 
markör raderar den och vänsterklick på en markör visar en liten informationsruta med namnet 
på platsen, enligt Google. Bredvid sökrutan finns det en knapp som adderar en markör i 
mitten av kartan. Den sista detaljen som finns på startsidan är placerad i övre högra hörnet och 
är en home-knapp som förflyttar kartan till en startpunkt som i dagsläget är inställd på 
Linköping.   
 
Menyknappen leder till en startmeny där den övergripande funktionaliteten går att komma åt, 
se figur 2. Följande val kan göras i den menyn:  
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Make new route - skapa ett nytt uppdrag 
Clear all – ta bort allt från kartan  
All routes – visa en lista med alla sparade uppdrag  
Edit routes – modifiera redan existerande uppdrag  
Find routes – sök efter ett uppdrag 
Tutorial – en guide för editorn som ska hjälpa nya användare  
Help – samlad hjälpinformation med sökfunktionalitet 
 
De fyra sistnämnda har ingen bakomliggande funktionalitet i nuläget utan ska implementeras i 
framtiden, i dagsläget visar de bara upp ett felmeddelande. ”Mappy Editor” är namnet på 
editorn i nuläget, det kan komma att ändras i ett senare skede.  
 

 
Figur 2. Startmeny på vänster sida.  
 
I figur 3 visas uppdragsmenyn som visas då en användare valt att skapa ett nytt uppdrag från 
startmenyn. Det finns möjlighet att fylla i ett uppdragsnamn, sätta en zoomnivå för hela 
uppdraget, placera ut en uppdragsmarkör och skriva ett avslutande textmeddelande som visas 
när ett helt uppdrag är slutfört. Knappen Markers öppnar markörmenyn och stänger 
uppdragsmenyn.  
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Figur 3. Uppdragsmeny på vänster sida med ett uppdragsnamn ”My Route” och en 
uppdragsmarkör utplacerad på kartan. 
 
I markörmenyn, se figur 4, går det att lägga till markörer med en knapp, ta bort en markör, 
sätta zoomnivå för en markör, ändra ordningen på markörer i listan för alla markörer ifall 
”random order of markers” inte är förkryssad, annars hamnar markörerna bara i den ordning 
som en användare lägger till dem. När en markör är markerad i listan går det att bestämma 
vilken nivå av Google namn som markören ska ha, skriva en liten informations text samt en 
beskrivning eller flertalet beskrivningar som då kallas ledtrådar. Ledtrådar går att lägga till 
eller ta bort med hjälp av plus- och minusknapparna på högersidan. Namnet på en markör 
visas under listan när en markör är markerad. Högst upp i denna meny visas uppdragsnamnet 
om ett sådant är valt, annars är det tomt. Längst ner på markörmenyn finns en spara 
uppdraget-knapp som sparar ett helt uppdrag och all information, men som kräver att det finns 
en uppdragsmarkör och ett uppdragsnamn.  
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Figur 4. Markörmeny på höger sida med uppdragsnamn och utplacerade markörer. 
 
I figur 5 visas menyn med alla sparade uppdrag. Om ett uppdrag markeras i listan kan 
användaren antingen välja att editera/ändra det med ”E-knappen” eller ta bort det med ”R-
knappen”, uppdragsnamnet visas under listan. Funktionalitet för att modifiera ett redan 
existerande uppdrag är inte implementerat i dagsläget. 
 

 
Figur 5. Meny för alla sparade uppdrag på vänster sida. 
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På alla menyer som visas på vänster sidan av skärmen finns en ”<<-knapp” som visar den 
förra menyn eller om användaren är i startmenyn så stängs menyn helt enkelt. På 
markörmenyn finns denna knapp i nedre vänstra hörnet. Gemensamt för alla menyer är dock 
den grå ”x-knappen” som är placerad i övre högra hörnet, den stänger alla öppna menyer och 
återgår till startsidan där kartan är fullskalig över hela skärmen.   
 

5.2	  Utvärdering	  	  
Utvärderingen resulterade i flera konkreta förslag på förbättringar, dessa finns i kapitlet med 
slutsatser. Utvärderingen gav ett ganska varierat resultat vad gäller frågorna från PSSUQ-
enkäten där de olika testpersonerna fick betygssätta de nitton olika frågorna. En del av 
frågorna fick N/A som svar av olika anledningar och av olika testpersoner, se tabell 1. Alla 
deltagare svarade N/A på fråga nummer nio som behandlar felhantering och felmeddelanden 
med motiveringen att ”det inte fanns några felmeddelanden”. Ett flertal av testdeltagarna 
tyckte inte att de kunde svara på frågorna som handlade om information/dokumentation av 
systemet eftersom de tyckte att det saknades helt. Detta berörde frågorna 11-15 där flera 
svarade N/A på några av frågorna, exakt vilka frågor varierade mellan deltagarna men 
motiveringen att de upplevde att det saknades information/dokumentation var densamma.  
 
Tabell 1. Resultat från PSSUQ-enkäten där alla testpersoner har namngivits från P1 till P6, 
deltagarnas ålder och bakgrund visas även. Skalan går från 1 till 7, där 1 är det bästa tänkbara 
resultatet och 7 det sämsta tänkbara.  
 
PSSUQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 
1 2 2 1 2 3 2 
2 2 2 1 1 2 2 
3 5 2 1 1 3 1 
4 4 1 1 1 1 1 
5 5 1 1 1 3 1 
6 4 2 1 1 4 2 
7 1 2 1 1 2 1 
8 1 2 2 N/A 1 1 
9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
10 5 2 N/A N/A 2 1 
11 3 N/A 2 1 N/A 3 
12 5 2 2 1 N/A N/A 
13 N/A 2 2 1 N/A 4 
14 N/A 2 2 1 N/A N/A 
15 N/A 2 1 1 N/A 2 
16 2 2 1 2 2 2 
17 2 2 1 2 3 2 
18 4 3 1 N/A 5 4 
19 3 1 1 2 3 2 
  

      Ålder 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 
Teknisk Ja Ja Nej Ja Ja Ja 
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Av kommentarer att döma tyckte majoriteten av deltagarna att funktionalitet saknades och att 
det inte var en färdig produkt som de testade. Många poängterade att vissa knappar inte gjorde 
något förutom att visa ett ”TODO-meddelande” om att det ska implementeras i framtiden. 
Många deltagare saknade även någon slags hjälp eller introduktion i början för att få 
vägledning.  
 
Under själva testerna var det många deltagare som av misstag råkade placera ut markörer på 
kartan medan de utforskade gränssnittet. Några av dem som gjorde det kommenterade efteråt 
att de inte hade förväntat sig att göra det och att det inte var tydligt att det skulle hända ifall de 
klickade någonstans på kartan. Andra som valde att följa testet i detalj och inte på egen hand 
utforska editorn något hade inte detta problem men kunde kommentera att de blev förvånade 
när de väl klickade på kartan. De flesta av testdeltagarna förväntade sig någon typ av ”action” 
när de tryckte på kartan och kände ingen förvåning kring grafisk markörplacering på kartan. 
Clear all som funktion användes av en deltagare för att ta bort objekt på kartan. 
 
Ett fåtal testdeltagare saknade funktionalitet vid högerklick på kartan, de hade förväntat sig en 
liten meny med olika alternativ eller liknande. En av dessa lyckades använda högerklick för 
att ta bort en markör.  
 
Flertalet av deltagarna valde inte att använda plus-knappen i tredje uppgiften för att sätta ut en 
markör, de flesta använde det grafiska sättet att placera ut dem. Ungefär hälften av 
testdeltagarna använde en knapp för att placera ut en markör, andra hälften använde bara det 
grafiska sättet och klickade på kartan.  
 
Majoriteten av deltagarna hittade zoomknapparna nere i högra hörnet och använde dessa för 
att zooma kartan, resterande använde styrplattan på laptopen. En kommentar från en 
testdeltagare var att zoom-knapparna alltid borde synas på kartan och inte i markörmenyn då 
det skulle vara tydligare för den typen av funktionalitet.  
 
På frågan om något med editorn var bekant sedan tidigare svarade alla testdeltagare att meny-
knappen var bekant och att de visste att det var en meny bara genom att de kände igen 
utseendet för knappen. Likaså nämndes sökfältet som att det var ett bekant element. Att 
editorn liknade Google Maps, både till utseende men också viss funktionalitet nämnde alla 
deltagare. Tre deltagare sa även specifikt att zoomknapparna nere till höger var igenkännliga 
medan de andra bara övergripande nämnde att utseendet i helhet påminde dem om Google 
Maps, vilket då inkluderade zoomfunktionaliteten.  
 
En majoritet av deltagarna var överens om att alla knappar borde ha tydliga och lättförståeliga 
symboler istället för de temporära bokstäverna som finns i dagsläget. Motiveringen var att det 
var otydligt med bokstäver och att igenkännliga symboler hade varit tydligare. Även om 
deltagarna hittade knapparna och använde dem så var de flesta överens om att de skulle varit 
lättare ifall de varit tydligare, med kända symboler.   
 
Ingen av testdeltagarna förde fram att de hade haft problem med att utföra uppgifterna på 
grund av utformningen av/språket i uppgifterna. Några kommenterade dock att de inte förstod 
skillnaden på en route-markör och en vanlig markör. Dessa förde även fram åsikter kring valet 
av namnet route och menade att det inte var tydligt att en route var samma sak som ett 
uppdrag.  
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Beräkningen av PSSUQ-svaren var den sista delen av utvärderingsfasen och gav följande 
resultat. Först redovisas alla testdeltagares individuella resultat, se tabell 2. Efter det en tabell 
med alla testdeltagares medel i förhållande till bästa och sämsta tänkbara resultat, se tabell 3. 
Skalan går från bästa tänkbara resultat 1,0 till 7,0 som är det sämsta tänkbara resultatet. Låga 
resultat är bättre än höga resultat och medel är 4,0 på skalan. Beräkningarna är 
medelvärdesberäkningar där alla svar summerats och dividerats i antal besvarade frågor för att 
beräkna per deltagare. För att få fram medel av alla testdeltagare summerades deras 
individuella medel och dividerades med antal deltagare.  
 
Tabell 2. Alla individuella resultat per deltagare som namngivits P1 till P6, samt medel av 
alla deltagare tillsammans. 
 
Deltagare	   P1	   P2	   P3	   P4	   P5	   P6	   Alla	  	  
Generellt	   3,20	   1,88	   1,29	   1,27	   2,62	   1,94	   2,03	  
SysUse	   3,00	   1,75	   1,13	   1,00	   2,38	   1,38	   1,77	  
InfoQual	   4,33	   2,00	   1,80	   1,00	   2,00	   2,50	   2,27	  
InterQual	   2,67	   2,33	   1,00	   2,00	   3,33	   2,67	   2,33	  
 
 
Tabell 3. Resultaten från kolumn ”Alla” från Tabell 2, i sammanhang till bästa och sämsta 
tänkbara resultat. 
 
Bästa	  tänkbara	   Resultaten	   Sämsta	  tänkbara	  
1,0	   1,77	  -‐	  2,33	   7,0	  
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6. Diskussion	  
Nedan följer diskussion kring resultat och metoden samt en del om arbetet ur ett etik- och 
moralperspektiv.  
 

6.1	  Resultat	  
Diskussionen för resultatet är uppdelad i två delar, implementation och utvärdering.  
 

6.1.1	  Implementation	  
Resultatet blev en produkt av flertalet diskussionstillfällen som skett tillsammans med 
uppdragsgivarna och som följt den gemensamma målbilden. Editorn har grundläggande 
funktionalitet och fungerar som en grund till kommande arbete. Vilket också var tanken med 
arbetet, att skapa en grund. Editorn uppfyller ännu inte alla förväntningar från 
uppdragsgivarna utan behöver vidareutvecklas och förbättras. Att döma av den återkoppling 
som gjorts från testdeltagarna så finns stor potential till förbättring av editorn. Flera konkreta 
förslag har inhämtats och summerats kapitlet med slutsatser. Dessa kommer förhoppningsvis 
förenkla vidareutveckling av editorn och se till att samma misstag inte återupprepas. 
 
Editorns utseende är inspirerat från Google Maps och har flertalet igenkänningsbara detaljer 
därifrån, som meny-knappen och sökfältet vilket testdeltagarna lyfte fram. Att ta inspiration 
från Google Maps var ett medvetet val som gjordes i samråd med uppdragsgivarna för att få 
effekten av att användare skulle känna sig bekanta med editorn redan från start. Detta för att 
minska sin inlärningstid som är en viktig aspekt av användbarhet (Nielsen 1994). Det var 
tydligt att denna ansträngning märktes och flertalet av testdeltagarna nämnde likheterna med 
Google Maps och hur enkelt det var att använda editorn. Eftersom igenkännlighet 
eftersträvades upplevs detta som väldigt positiv respons från deltagarna.  
 
 

6.1.2	  Utvärdering	  
Resultaten från PSSUQ-frågorna visar en god generell bild av editorn.  
 
I tabell 3 visas resultaten i jämförelse med bästa och sämsta tänkbara resultat vilket visar vart 
resultaten befinner sig i förhållande till nämnda referenspunkter, i form av bästa och sämsta 
tänkbara resultat. Rent generellt är det ett bra resultat. Den generella tillfredställelsen med 
systemet verkar vara hög bland testdeltagarna, sett till resultaten. Alla sammanslagna resultat 
från alla testdeltagare tillsammans är under 4,0 som är medel. Ett enskilt resultat från en 
deltagare sticker ut och är högre än medel. Detta gäller den tredje gruppen, Information 
Quality där resultatet för en deltagare blev 4,33, se tabell 2. Deltagaren upplevde att 
information för editorn saknades och att det inte var tydligt när det blev fel och vad som 
förväntades. Andra deltagare nämnde även detta men valde ändå att betygsätta annorlunda. I 
teorikapitlet belyses vikten av att sträva efter en hemsida med navigationsbarhet och 
tillgänglighet, där det handlar om att information ska vara tydlig och anpassad för att 
underlätta för användarna. Den andra aspekten att en hemsida ska vara enkel och effektiv att 
navigera uppfylls bättre av editorn, att döma av svaren på de första frågorna av PSSUQ. Att 
systemet var lätt att lära sig och behagligt att använda var testdeltagarna överens om och alla 
svarade väldigt positivt på frågorna kring just det.  
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Flera deltagare valde som tidigare nämnt att svara N/A på diverse olika frågor. Alla svarade 
N/A på frågan om felhantering och felmeddelanden men i övrigt var det varierande vilka 
frågor som fick det som svar. Detta beror troligtvis på att de gick på vad de själva upplevde att 
de kunde testa. Deltagarna gavs frihet i tolkning av PSSUQ-frågorna så det varierade 
resultatet från deltagarna är inte förvånande. Felhantering och felmeddelanden är kanske inte 
så relevanta för detta arbete förutom i form av att editorn generellt bör ge mer återkoppling till 
användare för att förtydliga vad som händer.  
 
Ett exempel på funktionalitet som implementerades för att förhindra misstag från användare är 
att uppdrag inte kan sparas ifall användaren inte har skrivit in ett uppdragsnamn och placerat 
ut en uppdragsmarkör. Dessa två delar är nödvändiga för ett uppdrag och därför finns en spärr 
så att uppdrag utan två delar inte kan sparas. Om en användare försöker spara utan de två 
delarna visas ett meddelande som säger att uppdragsnamn och uppdragsmarkör krävs för att 
spara. Mer sådan återkoppling hade kanske varit önskvärt. Enligt Molich (2002) är 
begriplighet en av de fem viktiga aspekterna vid utveckling av hemsidor. Med begriplighet 
menas tydliga instruktioner och återkoppling till användare.      
 
Många av de kommentarer och åsikter kring förbättring som framkom under själva testfasen 
stämmer väl överens med den bild som uppdragsgivarna har av en nästa version av editorn. 
Speciellt när det gäller en tutorial som introducerar användare och förklarar funktionalitet och 
olika val som kan göras. Detta för att användarna ska bli effektiva i sin användning av editorn 
och minska sin inlärningstid. Detta stöds av både Molich (2002) och Nielsen (1994) som 
anser att dessa är viktiga delar att förbättra.  
 
En stark åsikt som lyftes var att route inte var ett lämpligt namn för uppdrag. Antagligen 
förväntades uppdrag översättas till mission, som en deltagare nämnde som förslag, vilket hade 
varit en mer rak översättning. Valet att ha kvar route som namn för uppdrag och följa 
standarden som bestämts i examensarbetet för applikationen MMQ visade sig ha övervägande 
nackdelar. Det skapade mest förvirring i kommunikationen angående arbetet och främst för 
testdeltagare som inte alls tyckte att det var ett passande namn och blev förvirrade vad en 
route-markör var för något.  
 
Att flertalet testdeltagare kommenterade att det kändes som att de inte testade en färdig 
produkt och saknade funktionalitet var inte förvånande. Det finns flertalet knappar som vid 
klick bara visar ett ”TODO-meddelande” vilket ger ett tydligt intryck av att det inte är en 
slutgiltig version. Därför är de höga resultaten av fråga 18 från PSSUQ-enkäten heller inte 
förvånande eftersom den specifikt frågar om all funktionalitet som förväntades fanns.   
 
Det går även att diskutera gruppen av testdeltagare som användes i utvärderingsfasen och hur 
representativa de är. Alla deltagarna låg inom samma ålders intervall, 20 – 30 år och som 
nämnts tidigare ansåg sig 5 av 6 deltagare ha en teknisk bakgrund. Det hade självklart varit 
intressant att se skillnaden i svar och kommentarer kring editorn i en mer blandad grupp av 
testdeltagare. Främst åldersmässig skillnad hade kanske kunnat visa på mer variation och en 
annan typ av återkoppling.  
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6.2	  Metod	  
Uppdragsgivarna var intresserade av att få en slutprodukt, en webbaserad editor till 
applikationen MMQ. Den skulle utvärderas antingen tekniskt, med fokus på exempelvis tid 
eller prestanda, eller med fokus på användarvänlighet. Det sistnämnda alternativet valdes för 
arbetet. Det blev rätt naturligt att dela in metoden i två delar, nämligen implementation och 
utvärdering eftersom det var de två faserna som efterfrågades av uppdragsgivarna och som ger 
resultat till vidareutveckling av editorn. Att bara implementera utan att utvärdera ger ingen 
riktigt grund till det fortsatta arbetet och inte heller återkoppling på det redan utförda arbetet.  
 
Valet av utvärderingsmetod baserades mest på aspekter som tidsram och resurser, i form av 
tillgång till villiga testdeltagare. Valet föll på enkätutvärdering tillsammans med 
kompletterande egenformulerade frågor som ställdes i intervjuformat. Detta bedömdes ta 
rimligt mycket tid av tidsramen för hela arbetet och inte vara så krävande för personer som 
gick med på att delta i utvärderingsfasen. I studien som Almgren och Winbäck (2015) utförde 
visade resultatet att intervju var den vanligaste metoden och att enkäter var relativt populärt 
som metod. Tillsammans bildar de en bra kombination. Användbarhet som begrepp visade sig 
vara ganska brett och innehålla flera delar (Nielsen, 1994), (Molich, 2002). För detta arbete 
fokuserades generell tillfredsställelse och igenkännlighet eftersom det är svårt att hantera hela 
området av användbarhet.  
 
Andra utvärderingsmetoder hade kunnat användas, exempelvis längre intervjuer för att få 
fram mer specifika svar och åsikter över hela processen. Ett större antal testdeltagare hade 
troligtvis gett fler olika åsikter och även mer tyngd i svaren som ett större antal ger kontra ett 
mindre antal. Att utvecklaren inte hade varit testledare hade kanske också kunnat påverka 
resultaten av utvärderingen då det skulle kunna vara en faktor som påverkar deltagares svar, åt 
båda hållen.  
 
Att använda testdeltagare tidigare i arbetet hade kanske varit fördelaktigt för att få lite 
fingervisningar för vad som är viktigt att fokusera på. Ramen för detta arbete gjorde dock att 
detta inte kunde prioriteras. Valet att bara utvärdera i slutet och utvärderingsmetoden som 
valdes bedömdes vara tillräckligt för arbetet.  
 
Källorna som har använts i detta arbete är av vetenskapligkaraktär med undantag för Google 
Developers hemsida där information hämtades om Google Maps olika API:er. Artiklarna som 
använts i arbetet är hämtade från ”Google Scholar” och Linköpings Universitetsbiblioteks 
hemsida och böckerna är lånade vid Linköpings Universitets bibliotek. Bedömningen är att 
källorna är trovärdiga och att de har utgjort en bra grund för informationsinhämtningen. 
Källorna har mest använts för att stödja argument och bidra med fakta.  
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6.3	  Arbetet	  ur	  ett	  etik-‐	  och	  moralperspektiv	  
Som med de flesta arbeten finns alltid en del aspekter att ta hänsyn till som kanske inte alltid 
är så tydliga. I detta arbete är slutprodukten en webbaserad editor där användare kan skapa 
egna uppdrag till ett spel som är baserat på kartor. Det är mycket möjligt att användare kan 
komma att skapa uppdrag som är till för att kränka, eller på andra sätt förarga andra 
människor eller folkgrupper. Kanske genom placering av markörer på kartan som skulle 
kunna bilda olika formationer eller symbolisera något, eller genom att namnge platser eller 
uppdrag på ett sätt som skapar negativa reaktioner hos andra, både frivilligt och ofrivilligt. 
Den här typen av öppen programvara ger definitivt möjlighet att uttrycka sina åsikter eller rent 
utav att kränka eller hota andra. Samtidigt som den också ger möjligheter till att vara kreativ, 
sprida glädje eller kunskap.  
 
En åtgärd som utvecklats och diskuterats i samråd med uppdragsgivare är ett röstsystem som 
implementerats på applikationen MMQ där alla framtida uppdrag från editorn kommer att 
kunna röstas upp eller ner. Förhoppningen där är att användarna av applikationen kommer ge 
tummen upp eller ner beroende på vad de tyckte om uppdraget de just spelat. Detta är en 
åtgärd skapad i ett försök att se till att uppdrag som på något vis kränker eller förargar någon 
ska tas bort. Om ett uppdrag får flertalet tummar ner försvinner det från applikationen 
eftersom detta då klassas som ett olämpligt uppdrag. Givetvis kan detta röstsystem i sig 
utnyttjas och användas på fel sätt, kanske genom att en grupp bestämmer sig för att ge flera 
tummar ner till ett uppdrag som inte förtjänar det, men detta leder då endast till att uppdraget 
försvinner och ingen annan form av kommunikation kan ske mellan uppdragsskaparna och de 
som röstar på uppdragen för att vidare fortsätta med exempelvis mobbing eller trakasserier. 
Även om denna åtgärd varken är perfekt eller täcker alla fall så är den åtminstone ett steg i rätt 
riktning. Men den här typen av öppen programvara är i princip omöjlig att kontrollera och 
göra felfri men det är därför desto viktigare att fundera vilka situationer som kan uppstå och 
vara medveten om riskerna.   
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7. Slutsatser	  
Arbetet har lett fram till en första version av en webbaserad editor till applikationen MMQ 
med fokus på användbarhet och framförallt aspekterna igenkännlighet och generell 
tillfredsställelse. Slutprodukten kan ses som ett försök att skapa en grund till en 
användarvänlig editor med fokus på ovan nämnda aspekter och ett försök till att svara på den 
inledande frågeställningen ”Hur kan en användarvänlig editor implementeras till 
applikationen “Map Makers Quest” med avseende på upplevd tillfredsställelse?”. Teorin 
bakom användarvänlighet visar flertalet aspekter som kan tas i beaktning vid både utveckling 
och sedan även vid utvärdering. I detta arbete fokuserades igenkännlighet och generell 
tillfredsställelse vilket utvärderades med hjälp av PSSUQ-enkäten och de kompletterande 
egenformulerade frågorna som testdeltagarna svarade på. Även om det bara fokuserades på 
två aspekter av användbarhet så utesluts inte de andra. Resultaten visar exempelvis att 
lärbarhet, begriplighet och effektivitet också följde med.    
 
Resultaten från PSSUQ-frågorna visar att systemet i helhet håller en god standard. 
Testdeltagarna var relativt överens om vad som var bra och vad som inte var så bra. 
Majoriteten upplevde att dokumentation och information om systemet saknades och alla 
deltagare nämnde att det inte fanns felhantering och felmeddelanden. Att editorn inte var en 
slutprodukt utan skulle ses som en första version var de flesta också överens om. Den 
generella uppfattningen om systemet var god och deltagarna verkade övertygade om att de 
skulle kunna bli effektiva användare av systemet och att systemet var lätt att lära sig.  
 
Som återkoppling till frågeställningen visar resultaten från PSSUQ-frågorna att testdeltagarna 
upplevde att tillfredställelsen med editorn var hög, de var nöjda med systemet i helhet. Att alla 
testdeltagare nämnde element som de kände igen sedan tidigare och intuitivt visste hur de 
skulle använda tyder på hög igenkännlighet.  
 
Flertalet faktorer hade kunnat påverka resultatet och slutprodukten. Valet att fokusera på 
generell tillfredsställelse och igenkännlighet begränsar ju användbarhet som begrepp. Att välja 
andra aspekter av begreppet hade troligtvis gett andra resultat men för detta arbete kändes 
dessa aspekter som de mest relevanta.  
 

7.1	  Förbättringsförslag	  
Nedan finns en del konkreta förbättringsförslag som kan åtgärdas i framtida arbete med 
editorn, dessa är en blandning av förslag och åsikter från testdeltagare samt önskningar för en 
slutgiltig version från uppdragsgivarna.  
 
Home-knappen bör centrera kartan till den plats som motsvarar användarens riktiga position 
vid öppnande av editorn och inte ha ett fast värde som referens till startposition. Likaså bör 
kartan centreras vid första öppnandet av editorn till denna plats så att användare alltid utgår 
från sin egen plats på världskartan.  
 
Funktionalitet för alla valen i startmenyn bör implementeras då dessa var önskningar för en 
slutgiltig version av editorn, från uppdragsgivarna. Där ingår att skapa en vy för att kunna 
editera redan existerande uppdrag. Söka efter redan skapade uppdrag, antingen via 
uppdragsnamn eller användarnamnet på användaren som skapat uppdraget. Starta en 
guide/tutorial för nya användare så att de på ett enkelt sätt kan navigera i editorn och förstå 
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hur de använder alla funktioner. Likaså en hjälpsida där det går att söka efter specifik 
information så att användare kan få hjälp med just det som de undrar över.  
 
Ett förslag från en testperson var att skapa ett overlay för alla vyer som visas första gången en 
användare öppnar editorn och därefter bara när användaren aktivt väjer att visa den. Tanken 
var att det skulle innehålla pilar med förklaringar till all funktionalitet. Lite som idéerna kring 
en tutorial.  
 
I en slutgiltig version av editorn ska det finnas en inloggningssida innan startsidan med 
världskartan som bakgrund. Detta för att kunna koppla ihop uppdrag och användare, samt för 
att användare ska kunna komma åt sina redan skapade uppdrag på ett smidigt sätt. Tanken är 
att användare av MMQ ska kunna söka efter uppdrag antingen kopplat till uppdragsnamn eller 
användarnamnet på den som skapade uppdraget. När detta införs kan även säkerhetsaspekten 
av inloggning uppmärksammas och hanteras.   
 
I dagsläget kan inte Google Maps geocoding hantera att markörer placeras i vattnet och ger 
ingen meningsfull information om en markör placeras så utan ett felmeddelande ”No results 
found at this location” visas istället. Tanken är att det ska gå att ha markörer i vattnet men för 
att det ska fungera måste hanteringen kring Google Maps geocoding antingen förbättras eller 
ett annat alternativ användas för informationshämtning vid markörplacering på kartan.   
 
Det finns ett problem som visar sig vid klick på knappar där inget annat objekt sedan visas på 
just den platsen på skärmen. Den ”blåa markeringen” som visar vad som är aktivt i vyn finns 
nämligen kvar även efter klicket, se appendix 3. Den ”blåa markeringen” försvinner vid nästa 
klick men ska försvinna så fort användaren klickat.  
 
Till knapparna i editorn ska det finnas tooltips som visar en liten förtydligande text och som 
hjälper användaren att förstå knappens funktionalitet. I dagsläget finns detta bara till vissa 
knappar men det bör implementeras till de övriga knapparna också. Se exempel på en tooltip 
för menyknappen i appendix 4. 
 
En önskning från uppdragsgivarna var att det skulle gå att sätta en zoomnivå för ett helt 
uppdrag och att detta sedan skulle fungera som en gräns som inte går att zooma förbi när 
uppdraget sedan spelas i MMQ. Om skaparen av uppdraget har bestämt att zoomnivån ska 
vara 14, ska ingen kunna zooma ut och välja en lägre zoomnivå. Scenariot beskrivs såhär; vid 
zoomnivå 14 över Stockholm kan spelare se vissa gatunamn men måste zooma in för att 
kunna se fler och uppdraget kanske handlar om just Stockholms gator. Då försvinner ju 
poängen ifall en spelare kan zooma ut och ändå ta dessa markörer utan att leta efter 
gatunamnen som inte syns och bara förflytta sig över hela Stockholm. Därför ska en gräns 
kunna sättas med hjälp av denna zoomnivå för hela uppdraget.  
 
Träffcirkeln för markörerna ska också ändras tillsammans med zoomnivån för att anpassas av 
samma skäl som ovan. De ska bara vara synliga på en viss nivå för att det inte ska gå att 
zooma ut och på så sätt hitta alla markörer samtidigt utan att behöva den precision som 
skaparen av uppdraget ville ha. I dagsläget har träffcirkeln en fast storlek. 
 
När en markör markeras i listan ska kartan automatisk centrera över markören. I dagsläget 
verkar detta inte ske konsekvent utan ibland krävs dubbelklick för att programmet ska reagera 
och centrera om kartan, detta är en bugg som bör ses över.  
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I startmenyn har alternativet find routes ingen tillhörande funktion som anropas vid klick så 
ingenting händer. I dagsläget borde ett ”TODO-meddelande” visas upp och i framtiden bör 
funktionalitet för att editera eller ändra routes finnas som en egen meny dit användaren 
kommer vid klick på den knappen. 
 
En bugg som visade sig vid testning av editorn var att uppdrag inte går att ta bort ifall de inte 
innehåller några vanliga markörer. Så det går inte att ta bort ett uppdrag som bara har ett namn 
och en uppdragsmarkör men det går att spara den typen av uppdrag. Detta måste ses över och 
lösas eftersom det ska kunna gå att både skapa och ta bort den typen av uppdrag.  
 
I en slutversion bör alla knappar i editorn ha tydliga och lättförståeliga symboler istället för 
bokstäver som många knappar idag har. Som exempel i menyn med alla sparade uppdrag, där 
finns en R-knapp och en E-knapp. Förslag som presenterades av testdeltagare under 
utvärderingsfasen var att ha en soptunna eller ett rött kryss istället för R-knappen. Respektive 
en liten penna på ett block eller liknande istället för E-knappen. Symbolerna skulle enligt 
deltagarna vara tydligare för den bakomliggande funktionaliteten, ta bort respektive 
editera/ändra.  
 
Zoomknapparna som visas på startsidan bör flyttas ut till vänster och alltid synas på kartan 
istället för att visas i markörmenyn. Argumentet var att de tillhör ju kartan så därför borde de 
alltid synas på kartan.  
 
Ett förslag från en testdeltagare var att högerklick på kartan ska ge flera alternativ, förslagsvis 
en liten meny där användare kan ta bort eller visa information om en markör på kartan.  
 
Flera av testdeltagarna var överens om att route som namn för ett uppdrag är ett dåligt valt 
namn och ville därför ändra det. Route var det namn som användes i Wall (2015) och som 
därför applicerades även i detta arbete. Ett förslag som framkom under utvärderingsfasen var 
att kalla det mission istället.  
 
En deltagare förde fram ett förslag om att klick på markör eller på informationsrutan som 
tillhör en markör ska öppna markörmenyn och visa aktuell information om just denna markör. 
För att koppla ihop menyernas funktionalitet och det grafiska som användare ser på kartan.  
 
I dagsläget sparar editorn all data lokalt men planen är att editorn i framtiden ska 
kommunicera med en server och spara all data på servern. Uppdragsgivarna vill att ett format 
för att skicka data till och från servern ska bestämmas och funktionalitet för detta 
implementeras i nästa version av editorn.  
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9. Appendix	  1	  
PSSUQ with 19 items 

 
AGREE          DISAGREE 
1. Overall, I am satisfied with how easy it is to use this system.  

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

                     

2. It was simple to use this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

3. I could effectively complete the tasks and scenarios using this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

4. I was able to complete the tasks and scenarios quickly using this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

5. I was able to efficiently complete the tasks and scenarios using this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

6. I felt comfortable using this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

7. It was easy to learn to use this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

8. I believe I could become productive quickly using this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

9. The system gave error messages that clearly told me how to fix problems.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     
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10. Whenever I made a mistake using the system, I could recover easily and quickly.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

11. The information (such as on-line help, on-screen messages and other docu-  mentation) 
provided with this system was clear.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

12. It was easy to find the information I needed.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

13. The information provided for the system was easy to understand.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

14. The information was effective in helping me complete the tasks and scenarios.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

15. The organization of information on the system screens was clear.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

16. The interface of this system was pleasant.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

17. I liked using the interface of this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

18. This system has all the functions and capabilities I expect it to have.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A     

 

19. Overall, I am satisfied with this system.   

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    N/A      



38 
 

10. Appendix	  2	  
 
Fem egenkonstruerade frågor 
 

1. Vilken ålder har du? 
• <20 
• 20-30 
• 30-40 
• 40-50 
• 50-60 
• >60 

 
2. Har du en teknisk bakgrund? 

• Ja 
• Nej 
• Vet inte/vill inte uppge 

 
3. Var det något från editorn som kändes bekant sedan tidigare? 

 
4. Vad var svårast med att genomföra uppgifterna? 

 
5. Var någon instruktion otydlig och/eller svår att förstå till den grad att du inte kunde 

utföra testet eller förstå hur du skulle gå vidare? 
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11. Appendix	  3	  
Ett exempel på en blå-markering i övre högra hörnet som hänger kvar efter klick. 
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12. Appendix	  4	  
Ett exempel på en tooltip till menyknappen på startsidan. 

 


