
Linköpings universitet
SE–581 83 Linköping

013-28 10 00 , www.liu.se

Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap
grundnivå, 16hp | Innovativ programmering

202018 | LIU-IDA/LITH-EX-G--2018/019--SE

UX - A usable interface
UX - A usable interface

Christer Vesterlund

Handledare : Dennis Persson
Examinator : Jody Foo

Extern handledare : Furat Shamurad

http://www.liu.se


Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år
från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår.
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För
att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och admi-
nistrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sam-
manhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller
egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets
hemsida http://www.ep.liu.se/.

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement –
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional circumstan-
ces. The online availability of the document implies permanent permission for anyone to
read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchang-
ed for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright
cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the con-
sent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures
to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the
author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and
to be protected against infringement. For additional information about the Linköping Uni-
versity Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document
integrity, please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/.

c© Christer Vesterlund

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/


UX - A usable interface

Christer Vesterlund
Linköping university
Linköping, Sweden
chrved@gmail.com

ABSTRACT
In today’s society, we tend to use our mobiles more and more
and they have become a importent part in our everyday life.
Users have become more aware of what is a good application
and creating an appealing application with high usability be-
comes of great importance. This study has investigated how
it is possible to create a useful application based on prede-
termined criteria and design patterns. The application was
implemented in React Native with Firebase as a backend. The
design process was carried out with user tests as well as think
aloud as the basic method. The results were evaluated and ana-
lyzed, the shortcomings considered to affect the usability were
corrected. To assess the user-friendliness of the application, a
System Usability Scale, SUS evaluation was conducted. The
result shows how important it is that the implementation is
preceded by a good design process to make the final product
as good as possible. In this study, the result became an appli-
cation that the users of the product graded relatively high in
the SUS evaluation.

Author Keywords
User Experience (UX);System Usability Scale (SUS);
Usabillity;Think-Aloud

INLEDNING
I dagens samhälle använder vi våra mobiler och surfplattor
mer och mer i vår vardag. En allt större del av vårt liv både
när det gäller planering av privat- och arbetsliv sker i mobilen.
Vi använder oss av planerings applikationer och olika sociala
medier för att få en känsla av kontroll i våra liv. Sedan i slutet
av 1980-talet då mobilen introducerades, använder vi denna
teknik för att införskaffa, hantera och lagra information på ett
snabbt, smidigt och enkelt sätt.

Vi har en stor del av vårat sociala nätverk i mobiltelefonen och
nya applikationer dyker ständigt upp. Gamla och nya behov
kräver nya lösningar och skräddarsydda applikationer blir då
en nödvändighet. Det finns inte en applikation som passar alla
syften, men finns det attribut som passar alla applikationer?
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Bakgrund
Som konsult i It-branschen har du en bas i ditt konsultföretag
men i många fall spenderar du stor del av din tid ute i olika fö-
retag. HiQ1 är ett konsultföretag som identifierat ett behov av
ökade kontaktmöjligheter inom sin organisation. HiQ som fö-
retag har växt mycket de senaste åren. I början av 2014 var de
totalt cirka 60 anställda. Under sommaren 2016 så passerade
HiQ 100 personer sträcket i form av anställda, det senaste året
har antalet anställda ökat med uppskattningsvis 50%. Denna
enorma ökning beror främst på att HiQ har expanderat sina
teamaffärer hos redan befintliga kunder.

Men i takt med att företaget växer och antalet anställda ökar
minskar känslan av igenkänning och närhet mellan konsul-
terna. Det finns alltså ett behov av att förenkla möjligheterna
för konsulter att få en överblick på sina kollegors placeringar,
en hjälp att få en känsla av sammanhang. Det finns också en
förväntan att applikationen ska kunna promota kompetensut-
vecklingen inom företaget. Då företaget ökat så mycket senaste
åren vill man försäkra sig om att inte tappa den kompetens
som finns inom företaget. Samtidigt blir det en möjlighet för
konsulter att utbyta erfarenhet med varandra.

HiQ har tillsammans med sitt önskemål om en ny applikation
även levererat en kravspecifikation. I denna finns de grundläg-
gande funktionerna som HiQ anser bör finns i denna prototyp.

Givna funktionella krav:

• Endast behörig personal ska ha tillgång till innehållet i
applikationen.

– Applikationen riktar sig endast till personer anställda
av HiQ och har därför företagsmail som en del av
inloggningsuppgifterna. Detta är ett sätt att säkerställa
obehöriga från att ta del av konsulters uppgifter och
placeringar.

• Applikationen ska vara enkel och tydlig i sin utformning.
– Designen ska vara enkel samt följa den stilmall HiQ

har nationellt. Detta innefattar färgval, typsnitt och
logotyp.

• Anställda ska visas med bild och namn.
– I applikationen finns de anställda både med namn och

bild. Detta för att öka igenkänning kollegor emellan
och skapa en känsla av samhörighet.

• Extra information om enskilda anställda ska kunna visas.

1https://www.hiq.se/
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– Med detta menas att ytterligare information som tele-
fon, epost, samt adress till nuvarande arbetsplats ska
visas.

• Anställda ska kunna sorteras via nuvarande arbetsplats, till-
hörande kontor eller tillhörande team.

– Sorteringsmöjligheterna grundar sig i att förenkla för
användarna att söka rätt på kollegor utifrån arbetsplats,
kontor eller team.

Givna tekniska krav:

• Implementationen av applikationen ska ske med React Na-
tive.

• Firebase bör användas som backend till applikationen.

Motivering
Applikationsutvecklingen går i ett rasande tempo vartefter
behoven ökar och ändras hos användarna. Applikationer pro-
duceras i ett överflöd. Det kanske inte är svårt att göra en
applikation, men vad gör den hållbar i längden. Hur blir appli-
kationer bra? Vad är bra egenskaper i en applikation? Oavsett
applikationens syfte och funktion så är, enligt Nielsen [7],
användbarhet en viktig aspekt att ha med sig vid skapandet
av applikationer. Utifrån vissa förutbestämda kriterier bör det
alltså gå att skapa en applikation med hög användbarhet.

Syfte
Studiens syfte är att undersöka hur en mobil applikation ska
utformas för att uppnå en hög användbarhet. I denna studie
skapas en applikation på uppdrag av HiQ. Applikationens mål
är att underlätta kontakt mellan anställda konsulter på HiQ.

Frågeställning
Hur ska en mobil applikation utformas som används av konsul-
ter ute på uppdrag för att underlätta kontakten dem emellan?
Vilka designbeslut bör tas för att ge denna applikation hög
användbarhet?

Avgränsningar
Studien är avgränsad till att belysa utvalda definitioner av
användbarhet. Valet av definitioner har skett utifrån begrepp
för användbarhet kopplat till de begrepp som finns för metoden
att mäta användbarhet i SUS (System Usability Scale) [8].
Effektivitet, måluppfyllnad samt tillfredsställelse.

I denna studie så har följande definitioner valts ut då de åter-
finns både hos Nielsen [7] och Krug [15].
- Inlärningsbar: Kan användaren räkna ut hur applikationen
ska användas?
- Effektivitet: Får applikationen jobbet gjort?
- Tillfredsställelse: Är det en trevlig upplevelse att använda
applikationen

Omfattningen av deltagare i utvärderingen är begränsad till
fem på grund av studiens tidsram.

TEORI

Tidigare forskning
Hur komponenter är placerade i en applikation eller på en
hemsida är av stor vikt för användarupplevelsen, Çöltekin et
al. har genomfört en studie där de undersökte ögats rörelse

[5]. I deras studie så jämförde de två interaktiva kartor som
fanns på internet. Deltagarna gavs vissa uppgifter att utföra
och tidsåtgång, ögon samt musrörelser spelades in. För att
inhämta användarens upplevelse så användes en modifierad
SUS [8] enkät som de fick fylla i efter testsessionen. Utifrån
resultaten så upptäckte de att på ena kartan var nästan samt-
liga deltagare snabbare att utföra uppgifterna. Men på den
andra kartan var deltagarna mer exakta. När de undersökte
inspelningen av ögonrörelserna så kunde de tydligt se att det
var placeringarna av komponenterna som spelade en stor roll,
då visuell uppmärksamhet och interna kognitiva processer
påverkar hur vi upplever saker och ting. Detta blir en viktig
aspekt då användaren utför uppgifter bättre eller sämre bero-
ende på komponentens placering. Men även identifiering och
förståelse av innebörden av varje komponent spelar stor roll.
Komponenter av stor central betydelse måste få en placering
och utformning som gör den enkelt att hitta samt förstå vad
den utför.

1993 skrev Nielsen och Landauer [12] en artikel om trovärdig-
het gällande användartester. I artikeln presenterar de en formel
för beräkning av sannolikheten av att testpersoner ska finna
designfel. I artikeln väger de kostnad mot antal testdeltagare
och kommer fram till att fem stycken är mest kostnadseffek-
tivt. Detta är något som Nielsen även fastställer i en senare
artikel [11]. Men senare forskning har kritiserat detta. Bland
annat i en artikel av Faulkner [6] där det har gjorts en mer
omfattande studie med 60 stycken deltagare. I denna studien
lyckas ingen testgrupp på fem personer att finna mer än 55%
av de designfel som återfunnits. Därmed anser författaren att
det är vanskligt att förlita sig på att fem användare skulle vara
tillräckligt för att finna de problem och brister som existerar.
Däremot i denna studie så behövdes det tio testpersoner för att
hitta 80% av användarbristerna. Här tillägger Faulkner att det
är svårt att nämna exakt hur många person som behövs, det
beror på de rådande omständigheterna.

Användbarhet
Nielsen definierar användbarhet i sin bok Usability Enginee-
ring utifrån begreppen learnability, efficiency, memorability,
errors samt satisfaction [7]. Han menar att det ska vara enkelt
att lära sig ett nytt system och kunna använda det med hög
produktivitet. Systemet ska vara designat så att inga fel uppstår.
Men om något fel uppstår ska användaren på ett enkelt sätt
hantera dessa. Nielsen säger att systemet ska vara tillfreds-
ställande för användaren rent subjektivt. Uppfylls dessa i hög
andel så blir användbarheten god.

Krug listar vad han anser vara summan av användbarhet, uti-
från följande attribut: Useful, Learnable, Memorable, Effecti-
ve, Efficient samt Desirable [15]. Med dessa attribut menar
författaren att en användare av normal erfarenhet kan räkna
ut hur applikationen fungerar samt att använda den för det
ändamål den är tänkt, utan att det innebär mer problem än vad
det är värt. Innehållet i applikationen ska vara självförklaran-
de vilket innebär att en användare ska förstå hur en uppgift
utförs utan att behöva lägga ner någon tankeverksamhet på
just hur det ska göras enligt Krug [15]. För att möjliggöra
detta ska användaren kunna avgöra vad varje text, ikon eller
annan komponent utför eller har för uppgift. Krug förklarar att



varje gång användaren undrar vad denne ska göra så påverkas
dennes kognitiva arbetsbelastning och detta distraherar samt
flyttar användarens fokus från uppgiften. Inträffar detta i några
enstaka fall så blir inte resultatet anmärkningsvärt, men om
detta mönster ständigt upprepas så försvinner vinsten av att
använda applikationen för användaren.

För att få en förståelse för hur applikationer så väl som hem-
sidor görs intuitiva och självförklarande, måste det kognitiva
läsmönstret förstås. Krug beskriver detta som att människor
inte läser hela sidor, utan vi skannar eller skummar av dem
efter något ord eller objekt som fångar vår uppmärksamhet.
Detta är även något som Çöltekin tar upp i sin artikel [5]. Ut-
placeringen av komponenter och designval på en hemsidan
eller applikation är enormt viktigt, såväl som att dela in appli-
kationen i tydligt definierade områden, enligt Krug [15]. Görs
detta så ges användaren en möjlighet till att snabbt avgöra vil-
ket område denne ska lägga fokus på och vilka de inte behöver
lägga ner tid på. Krug påpekar att användare skannar av vid
det första ögonkastet, vilket område av applikationen som har
den information de söker och sällan tittar på övriga områden.
Då människor ofta väljer det första rimliga alternativet som
eventuellt kan leda till det vi söker, det är lättare att gissa sig
fram än att ta viktade beslut. I och med detta så blir uppdelning
i områden viktigt enligt Krug.

En av de viktigaste bitarna i en applikation är navigering. Krug
säger att inget viktigt bör vara mer än två klick bort [15]. Om
användaren behöver leta sig fram genom djupa hierarkier av
navigerbara länkar, så kommer användaren slutligen att bli
frustrerad och anse att applikationen inte är användbar. Detta
för att själva navigeringen inte bara talar om vart användaren
befinner sig, utan den berättar även vad som kan förväntas i
form av innehåll när knappen, länken eller navigeringspilen
klickas på. Minst lika viktigt är att placera navigeringen kon-
sekvent. Till exempel så bör hem eller bakåt knapp alltid vara
placerad på samma ställe säger Krug.

Allen och Chudley [1] uppger att en bra och tydlig navigation
hjälper användaren att hitta till det de söker, vilka möjlighe-
ter som applikationen erbjuder samt hur man förflyttar sig.
Om navigationen är bra så blir den osynlig för användaren
då denne använder sig av den utan att tänka. Detta gör då
att upplevelsen och effektiviteten av applikationen blir bra. I
själva navigeringen bör varje länk utformas så att de enkelt
kan skiljas från andra länkar. Användaren ska inte behöva
undra om det de söker finns under denna länk eller om det
finns under den andra länken. Allen och Chudley uppger också
att vid designen av navigeringen bör allmänna konventioner
användas i form av text och välkända ikoner.

Nielsen använder uttrycket ”Less is more” [7], han poängterar
vikten av att inte kasta in alla tillgängliga funktioner och kom-
ponenter för att tillfredsställa användaren. Alla element och
komponenter blir en börda för användaren då denne behöver ta
ställning till om dessa ska användas eller inte. Färre val leder
oftast till en bättre användarupplevelse då denne inte blir utsatt
för onödig information och därigenom lättare kan utföra den
tilltänkta uppgiften i systemet.

ISO 9241-11
1998 kom ISO 9241-11 [13], vilket är den internationellt er-
kända standarden när det gäller användbarhet. I denna standard
går det att utläsa följande:

Den grad i vilken specifika användare kan använda en
produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsen-
ligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i
ett givet sammanhang.[18]

Brooke [4] bryter ner definitionen av ISO 9241-11 till tre
mätbara komponenter, Brooke definierar dem enligt följande:

”- Effectiveness (whether people can actually complete
their tasks and achieve their goals)
- Efficiency (the extent to which they expend resource in
achieving their goals)’
- Satisfaction (the level of comfort they experience in
achieving those goals)” [4]

och skapar därmed en möjlighet att mäta användbarhet.

Prototyp
Allen och Chudley [1] beskriver prototypen som en första
byggsten till en färdig digital produkt. Prototypen kan vara
allt från pappers mock-up, till mer komplicerade produkter
som kan användas i den tilltänkta målenheten. En prototyp är
av stor vikt i utvecklingsprocessen då den ger en möjlighet
att se och testa den tilltänkta produkten och därigenom se om
produkten uppfyller de krav den kommer att ställas inför. Men
framförallt ges möjlighet till användbarhetstester där deltagare
kan hitta designproblem samt ge ovärderlig feedback tillbaka
till utvecklarna. Arvola [2] säger att prototyper kan imitera
den färdiga produktens roll eller uppgift, Arvola delar även
upp detta i olika grenar. Han benämner bland annat implemen-
tationsprototyper, som han menar är prototyper på framtida
produkter vars syfte är att undersöka vad som går att konstru-
era och inte. Dessa typer av prototyper är även lämpliga att
användas i användarstudier.

Men för att implementera en digital prototyp så behövs en mer
eller mindre grov skiss över hur den färdiga produkten ska
se ut. Allen och Chudley [1] uppger att mellan iden och den
färdiga produkten är det bra att använda sig av wireframes. Wi-
reframes är en grafisk ungefärlig representation av produkten
och täcker inte alla fönster eller funktioner produkten ska ha.
Fördelen med wireframes är att det tillåts göras fel och det är
enkelt att åtgärda vilket gör det kostnadseffektivt. Wireframes
förenklar möjligheten att visa och ge andra möjlighet till att
komma med synpunkter.

Designprocessen
Williams ger en grundlig beskrivning av User Centred Design
(UCD) [19]. Detta innebär att under hela designfasen läggs
fokuset på slutanvändaren samt de mål som slutanvändaren
har med applikationen. UCD har tre kärnfaser, vilka är:

• Undersökning för identifiering av användarens behov.
- I denna fas så genomförs en undersökning för att fastställa
vilka användarna är och identifiera vilka behov de har.

• Design.
- Själva designen utvecklas utifrån de identifierade behoven.



Vanligtvis så används wireframes eller likande lågnivå pro-
totyper. Här planeras även flödesschema och flödeskartor.
Slutligen så kan även implementationsprototyper skapas i
denna fas.

• Utvärdering av designen.
- I denna fas så utförs själva användartesten och resultaten
från dessa analyseras.

Hela denna process görs iterativt, vilket innebär att den inte
bara görs en gång utan upprepas. Detta gör att analysen i ut-
värderingsfasen återförs till fas ett då nya behov har upptäckts.
I figur 1 illustreras denna process.

Identifierin
g

av
behov

Design
A

na
lys

Figur 1: Illustration av designprocessen.

SUS - A quick and dirty usability scale
Framtagandet av bra och användbara applikationer sker oftast
genom iterativa cykler. Enligt Jokela et al. [9] är en viktig del
av dessa cykler att fastställa vilka användbarhetsfunktioner
som är bra, saknas eller helt enkelt ska tas bort. Han anser
att utan mätbara användbarhetsattribut går det inte att avgöra
vilket/vilka användbarhetsbehov en applikation har. Utan att
kunna mäta detta så kan utvecklarna omöjligt veta om pro-
dukten uppfyller de användbarhetsbehov som finns. En av de
många metoderna för att mäta användbarheten i en produkt är
SUS (System Usability Scale) [4, 8]. Denna metod är fram-
tagen av Brooke och tanken är att på ett snabbt och enkelt
sätt mäta användbarheten av ett system utifrån användarens
upplevelse av systemet och utgår från ISO 9241-11. Denna
standard har då brutits ner till följande tre kärnområden för att
kunna bli mätbart.

• Effektivitet.
Hur väl användaren kan utföra en given uppgift i systemet

• Måluppfyllnad
Vilka resurser krävs av användaren för att utföra uppgiften

• Tillfredsställelse
Användarens subjektiva upplevelser när denne utförde upp-
giften

Metoden SUS bygger på ett frågeformulär, som är en Likert
skala. Varje fråga producerar en summa utifrån förutbestämda
poäng samt att varje fråga ger poäng utifrån användarens svar
[8].

Bangor, Kortum och Miller [3] har gjort en studie med data
från 2324 färdigställda SUS tester. Deras studie kom fram med
ett medelvärde på 70.14 baserat på all data de insamlat. Utifrån
detta så kommer de fram till att en totalsumma under 52 är
ett icke acceptabelt system, mellan 52-72.75 är ett acceptabelt
system, mellan 72.75-85.58 är ett bra system, mellan 85.58-
100 är ett utmärkt system och 100 är det bästa tänkbara. Detta
illustreras i figur 2.

Figur 2: Illustration av bedömning i SUS

METOD

Design
I denna studie har HiQ själva gjort undersökningen och identifi-
eringen av användarens behov, vilket resulterade i den kravspe-
cifikation de levererade vid projektstarten. Besluten gällande
utformning av designen har tagits utifrån kravspecifikationen
samt förankrats i teori om användbarhet. Planering och framta-
gandet av wireframes gjordes tillsammans med HiQ och utgick
med hänsynstagandet gällande placering och utformning från
Krugs bok [15]. I ett övergripande perspektiv så valdes en
enkel och stilren design samt att HiQs stilmall var en grund
att utgå från.

När skapandet av inloggningssidan inleddes så valdes en svart
bakgrund och själva sidan delades upp i tre delar, vilket kan
ses i figur 3 . Anledningen till detta var att varje del av en
applikation bör brytas upp i tydligt definierade delar. Översta
delen innehåller HiQs logotyp. Mittensektionen består av två
textinputs med förklarande text samt ikon som illustrerar vad
som förväntas som input. Ikonerna som använts genom hela
designen är tagna från Googles Material icons2. Den nedersta
sektionen består av en inloggningsknapp.

Vid designen av huvudsidan, se figur 4 gjordes valet att bara
ha två fotografier per rad. Alla anställda finns på bild i en
skrollista, vilka bilder som visas initialt är slumpmässigt. För-
utom detta så bestämdes det att en namnskylt skulle läggas
ovanpå varje bild med stora bokstäver. Valet av att ha fotogra-
fier med namnskyltar i huvudsidan gjordes då detta förenklar
igenkänningen av personer antingen via ansiktsigenkänning
eller via namnet på personen. Alla namnskyltar fick också
en slumpmässig utvald bakgrundsfärg (denna färg slumpades
utifrån HiQs nationella stilmall), Detta gjordes på grund av
att olika färger ökar ögats intresse [15]. Storleken på namn-
skylten på varje fotografi bestämdes till att vara 30% hög och
65% bred av bildens storlek, men ökades (detta innefattar även
fontstorleken) då användaren klickar på den. Fotografiet gjor-
des även relativt stor (bredden/2 * bredden/2), vilket ansågs
lättare skulle kunna fånga ögats intresse.
2https://material.io/icons/,accessed: 2 april 2018



Figur 3: Wireframe av login fönster

Utplacering, design samt antalet knappar på första sidan gjor-
des sparsamt och en ’navbar” valdes bort. Detta med utgångs-
punkt i flera aspekter. Krug uppger att människor ofta väljer
det första rimliga alternativet som kan leda till det vi söker
[15]. Men även för att minska en möjlighet till ”felklick” som
leder till fel plats i applikationen, då Krug även tar upp att det
är lättare att gissa sig fram än att ta viktade beslut [15]. Men
detta val av sparsamhet faller även väl inom ramen för HiQs
krav på enkelhet.

Att undvika onödiga ord och text är relevant och att sträva
efter enkelhet är viktigt enligt Krug. Men i detta sammanhang
har även kravspecifikationen betydelse då den förespråkar
en enkel utformning. I och med detta valdes det att bara ha
ikoner som symboler istället för ren text på den ända naviga-
tionsknapp som finns på förstasida. Som tidigare nämnts så är
själva symboliken i dessa ikoner hämtade från Googles Mate-
rial icons. När knappen klickas på så fälls en meny upp som
också innehåller enbart ikoner som representerar den länkade
sidan.

Figur 4: Wireframe av huvud fönster

Rent designmässigt blev det svårare med filtersidan, visas i
figur 5, detta på grund av den måste innehålla en viss mängd

information. Utifrån HiQs krav på möjlighet till filtrering styr-
des designvalen till att dela in sidan i sektioner som var för
sig representerar sitt område. Denna sida delas upp med ett
sidhuvud, där en rubrik på sidnamnet placerades så att använ-
daren lätt kan identifiera var denna befinner sig samt en åter-
vänd knapp. Mittensektionen består av de valda filteringsorden
samt de valbara filtreringsorden. Den sektion som befinner sig
längst ner består av tre knappar. Dessa tre innehåller text som
representerar det område som HiQ hade definierat kravspe-
cifikationen (arbetsplats, kontor eller team). Den knapp som
är aktiv har alltid en tydlig rosa kant under sig så att använ-
daren inte ska behöva fundera över vilket filterområde denna
befinner sig i. Detta baseras på att Krug [15], men även Çölte-
kinl [5] poängterar att människor skannar och inte läser allt,
därmed blir det viktigt med objekt som ögat stannar till vid.

Figur 5: Wireframes av filter fönster

Användartest
För att utföra användartester så utgår studien från Allen och
Chudley [1] upplägg av dessa tester. De har brutit ner användar-
tester i fyra kärnpunkter, vilka är: planering, genomförande,
analysering samt rapportering.

I planeringsfasen så sätts målen med dessa tester samt vilket
material som testet ska innehålla. I denna studie är sex stycken
uppgifter som deltagarna ska utföra i applikationen.

Uppgifterna var konstruerade efter scenarion som applikatio-
nen är tänkt att användas till. Uppgifter till testtillfället var:

1. Starta och logga in i applikationen.
2. Ta reda på hur många som arbetar utifrån Norrköpingskon-

toret?
3. Vilka av personer från föregående fråga har ett uppdrag på

Ericsson?
4. Hur många har ett uppdrag på SAAB?
5. Vem är chef för Malmökontoret?
6. Logga ut från applikationen.

Förutom dessa uppgifter så får varje deltagare ett SUS formu-
lär som de fyller i efter att alla uppgifter är avslutade. Slutligen
i denna planeringsfas bestäms lokal för genomförandet, vilket
blev i HiQs lokaler i Norrköping. Urval av deltagare gjordes



genom att slumpvis välja anställda på HiQ som fanns till-
gängliga under studiens gång. Åldersspannet på de utvalda
testpersonerna var mellan 26-49 år och alla var anställda som
programmerare. De utvalda var ur den tilltänkta målgruppen
och därmed representerar de väldigt bra slutanvändaren. An-
talet deltagare har diskuterat i många sammanhang. Nielsen
och Landauer [12] har kommit fram till att fem deltagare är
praktiskt och ekonomiskt försvarbart. Faulkners [6] menar
dock att det inte räcker med fem deltagare. Men på grund av
detta projekts tidsram så har antalet deltagare valts till fem.

I själva genomförandefasen användes en metod, beskriven av
Rubin och Chisnell, som heter Think-Aloud [14]. Denna metod
går ut på att låta deltagarna tänka högt när tester genomförs
i prototypen och en observatör sitter i samma rum och för
anteckningar. I och med detta ges en möjlighet till att få ta del
av deltagarnas tankar av vad de gör, men även varför de gör
som de gör. Rubin och Chisnell menar att en av fördelarna
med detta är att när deltagarna utför uppgifter och de stöter på
problem så ökas insikten varför detta problem uppstår. Men
här kan även kunskap inhämtas om hur deltagaren överkom
problemet (om denne lyckades med detta) vilket kan vara
väldigt värdefullt. Dock kan detta ge vilseledande information
om allt för stor vikt läggs vid deltagarens teorier om varför
problemet uppstod. En annan nackdel med denna metod är
att om man under testets gång vill mäta någon tidsaspekt
eller noggrannheten på en uppgift, så kan detta störa dessa
mätningar. Dock fanns ingen tidsstudie i detta användartest
utan enbart om deltagarna lyckades med alla uppgifter, så
därmed påverkades inte de aktuella mätningar av detta.

Användaretestet genomfördes med en observatör som endast
dokumenterade testpersonernas åsikter och tankar, inga in-
spelningar gjordes. Innan testerna påbörjades så förklarade
observatören hur testet gick till och vad observatören själv
hade för roll. Ingen testledare deltog i testerna. Själva testerna
genomfördes i en IOS-emulator (Version 10.0, IOS version
11.3) i Xcode (Version 9.3.1 (9E501)).

Systembeskrivning
När wireframes och diagrammen var framtagna så påbörjades
skapandet av implementationsprototypen. Denna implemente-
rades i React Native3. Valet av React Native gjordes främst för
att utvecklingen förenklas avsevärt då en kodbas kompileras
till körbara IOS4 samt Android5 applikationer. Till backend
valdes Firebase6 då det baseras på NoSQL liknande databas
och fungerar väldigt bra tillsammans med JavaScript som är
programmeringsspråket i React Native.

De externa bibliotek som använts tillsammans med React Na-
tive är React Native Navigation7 samt Redux8.

Till backend användes fyra tjänster som tillhandahålls av Fi-
rebase. Authentication, Database, Storage samt Functions.
3https://facebook.github.io/react-native/
4https://www.apple.com/ios/ios-11, accessed: Aprli 28, 2018
5https://www.android.com, accessed: Aprli 28, 2018
6https://firebase.google.com/, accessed: Aprli 28, 2018
7https://wix.github.io/react-native-navigation, accessed: Aprli 28,
2018
8https://redux.js.org, accessed: Aprli 28, 2018

Anledningen till användandet av Functions var att vid tidpunk-
ten för denna rapport fanns inte möjlighet till uppladdning
av bilder till tjänsten Storage från en applikation skapad med
React Native (Firebase stödjer officiellt inte React Native). I
figur 6 illustreras hur detta löstes, en funktion skapades på
Firebases server som kan anropas och bilden skickas till den-
na funktion. Funktionen sparar bilden i Storage och om allt
gick väl så returneras 200 tillbaka till applikationen. Vid hämt-
ning av bilderna sköttes detta på vanligt sätt, via Firebase
REST-api9 anrop.Som nämnts tidigare så fanns ingen officiell
support hos Firebase för applikationer skapade med React Na-
tive. Men Firebase har ett väl utbyggt REST-api som användes
genomgående i applikationen med övriga tjänster.

Cloud 
Function  StorageApplikation

Returnera ok

Skicka bild
Spara bild

Returnera 200

Hämta bild

Returnera bild, 200

Figur 6: Illustration av lagring och hämtning av bilder
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Figur 7: Illustration av flödet i applikationen

RESULTAT

System Usability Scale - Formulär
I figur 8 visas sammanställningen gjord utifrån de poäng som
räknats fram från det SUS formulär alla deltagare fick fylla i
efter uppgifterna var klara. De flesta deltagarna skattar högt
på huruvida de vill använda applikationen regelbundet. Endast
en deltagare önskade inte detta. Applikationen upplevdes inte
komplicerad av alla deltagare, utan alla ansåg den som lättan-
vänd. Detta ger som följd att ingen av dessa deltagare kände att
de behövde någon ytterligare support vid användandet. I fråga
fem, hur väl de olika funktionerna i applikationen fungerade
9https://firebase.google.com/docs/reference/rest/, accessed: Aprli 28,
2018



tillsammans, svarade tre testpersoner mittenalternativet. Detta
kan ha varit att de kände sig osäkra hur de skulle svara, då de
hade instruerats att svara mittenalternativet om de inte direkt
visste svaret. Genomgående upplevdes applikationens delar
vara konsekventa. Alla deltagarna var samstämmiga i tron att
de flesta kan lära sig applikationen ganska snabbt och enkelt.
Ingen av deltagarna upplevde att applikationen var besvärlig
att använda, utan de kände sig trygga och säkra på vad de
gjorde när den användes.

Deltagare

Fråga 1 2 3 4 5

1. 10 10 10 10 2.5
2. 10 10 7.5 10 10
3. 10 7.5 10 10 10
4. 10 7.5 10 10 7.5
5. 5 10 7.5 5 5
6. 10 7.5 10 7.5 2.5
7. 10 10 10 10 10
8. 7.5 10 7.5 7.5 10
9. 10 7.5 7.5 10 5
10. 10 10 10 10 7.5

Totalt 92.5 90 90 90 70

Medelvärde 86,5
Median 90

Figur 8: Resultat från System Usability Scale formulär

Sammaställning av Think-Aloud - Observationer
För att belysa själva observationen kommer den att beskrivas
indelad i varje sida för sig. Resultatet illustreras i figur 9.

Inloggning
Av observationerna visas det tydligt att ingen av deltagarna
hade några problem med inloggningssidan. Två av deltagarna
ansåg att den var tydlig strukturerad och lätt att förstå hur den
skulle användas. En av deltagarna saknade en ”onboarding”
när applikationen öppnades för första gången, men menade
inte att detta var ett stort problem. Det deltagaren syftade till
var en kortfattad information om hur applikationen fungerar
och ska användas.

Huvudsidan
När väl deltagarna hade loggat in så hamnade de i huvudsidan
av programmet. Här började samtliga leta en ”navbar” längst
upp på skärmen, men samtliga insåg ganska snabbt att det inte
fanns någon. En av deltagarna störde sig på att listan av foto-
grafierna hamnade under klocka längst upp så att deltagaren
inte kunde se klockan. Efter att deltagarna upptäckt avsak-
naden av en ”navbar”, så hittade de den meny knapp längst
ner på högra sidan och kunde snabbt förstå att den var till
för navigering. Tre av deltagarna testade direkt att trycka på
den och fick då den animerade menyn med ytterligare ikoner
att fällas ut. Fyra av fem deltagare ansåg att symboliken och
innebörden av dessa ikoner var väldigt lätt att förstå. Den kvar-
varande deltagaren hade lite svårt att avgöra vad utloggnings
symbolen var för något. Denna deltagaren råkade av misstag

trycka på utloggning symbolen och blev således utloggad. I
och med detta ansåg denne att en dialogruta borde komma upp
och fråga användaren om denna verkligen vill logga ut.

I huvudsidan kommenterade en av deltagarna att det var job-
bigt för ögat med alla olika färger på de namnskyltar som
visades framför alla fotografier. Samma deltagare upplevde
det som jobbigt att färgerna på namnskyltarna ändrar färg om
den klickas på. Men ingen av de övriga deltagare anmärkte
på detta. Två av deltagarna uppgav att de istället önskat att
klicka på fotografiet istället för namnskylten för att få upp mer
information, då detta hade känts mer intuitivt och uppenbart.
En av dessa två deltagare sa även att det skulle ha varit mer
informativt om det funnits någon ikon som indikerar att det
går klicka på namnskylten.

En av deltagarna uttryckte ett önskemål om att det borde gå att
filtrera på roller eller namn direkt på denna sida och därmed
slippa filtreringssidan.

Filtersidan
Filtreringssidan var den sida som gav mest kommentarer samt
skapade mest förvirring. Den största förvirringen var att i test-
versionen av applikationen fanns bara en knapp längst upp
till höger med ett kryss. Denna knapp var till för att återvän-
da till huvudsidan med den valda filtreringen. Det samtliga
deltagare saknade var en knapp för att verkställa filtreringen
och de uttryckte starka åsikter om detta. En av deltagarna sa
”att jag väljer olika filter och sedan trycker på krysset känns
som att det ska försvinna, men då filtreras de på filtret”. En
av deltagarna sökte efter en ”OK” knapp längst ner på sidan
en ansenlig tid. Majoriteten av deltagarna uppfattade denna
knapp som om dess syfte var att stänga filtreringssidan utan
att filtrera på något.

När användarna kom till textfältet uppfattade nästan alla att
det var en fritextsökning som kunde göras, men denna var
endast kopplad till de olika områdena (”client”, ”team”, och
”organisation”). Många försökte skriva in till exempel ”Chef”
eller ett namn på en konsult och trodde att denna funktion inte
var utvecklad ännu. En av deltagarna lyckades lista ut att den
var till för kategorier och inte frisökning. Tre av deltagarna
uttryckte ett önskemål om att de ville se en fritextsökning
istället för nuvarande textsökning. En av deltagarna uttryckte
det som ”skulle vara bra att ha en textsökning så att man enkelt
kan kolla upp ett namn och se vilka kontaktuppgifter hen har”.
En av deltagarna skulle vilja att det föll ner en ”dropdown”
med matchade ord till de som denne hade börjat skriva in.

Mittensektionen av filtreringssidan bestod av de filtreringsval
som gjorts från alla kategorier. Två av deltagarna hade svårt
i början att få bort de felaktiga filtreringsval de gjort. Men
när de insåg att det gick att klicka på dem så togs de bort
upplevdes det inte som ett problem. Många deltagare uttryckte
på ett eller annat sätt ett önskemål om en knapp för att ta bort
alla filtreringsval som gjorts. De hade önskat att det tydligare
hade visats att dessa val kunde tas bort, eller helt enkelt ett
kryss på det val som gjorts och detta var klickbart. Det hade
visat tydligt att dessa kan tas bort. En av deltagarna tyckte att
det var svårt att förstå första gången, sedan förstod deltagaren
detta.



Längst ner på filtreringssidan fanns kategoriknappar samt va-
len tillhörande varje kategori placerade. En av deltagarna för-
stod inte att dessa knappa var kategorier som kunde väljas från
till en början. När deltagaren förstod detta uttryckte denna att
texten på dessa knappar skulle ändras till någon som denna
ansåg tydligare och kunde förstå innebörden av. Detta var ing-
et någon av de andra deltagarna uttryckte åsikt om. Samma
deltagare tyckte inte att det kändes intuitivt att göra val från
flera kategorier vid filtrering.

En av deltagarna uppgav att runda knappar istället för fyrkan-
tiga skulle ge ett mjukare intryck till användaren, denne ansåg
att detta gällde alla knappar i applikationen, då detta skulle
försköna applikationen.

Deltagare

1 2 3 4 5

Avslutade
uppgifter
1.
2.
3. - - -
4. -
5. - -
6.

Antal rätt 50% 66.6% 100% 83.3% 100%

Medel Median
värde 79.98% värde 83.3%

Figur 9: Antal avslutade uppgifter med antal rätt från obser-
vationer

För en tydligare bild av den observation som genomfördes
under testerna kommer detta att sammanställas med nyckel-
begrepp hämtade ifrån Usability.gov [17]. Denna samman-
ställning kommer att kategoriseras i i tre problemområden.
Kritiska, allvarliga och mindre allvarliga. Med Kritiska menas,
om detta inte åtgärdas kan inte användaren slutföra den uppgift
denne hade tänkt utföra. Allvarliga problem innebär, många
användare kommer att bli frustrerad om detta inte åtgärdas
och slutligen inte använda applikationen. Slutligen, mindre
allvarliga problem innebär att användaren kommer att bli irri-
terade men de kan slutföra sina uppgifter. Dessa problem kan
åtgärdas senare.

Kritiska:

• Införa en verkställningsknapp när ett eller flera filtrerings-
val gjorts. X ska bara ha som funktion att återvända till
huvudsidan utan filtrering.

• Införa en bekräftelse vid utloggning.

Allvarliga:

• Förändra namnskyltar i huvudsidan.
1. Införa konstanta färger, ej ändra färg efter skyltarna fått
det initialt.
2. Visa att namnskyltarna är klickbara.

• Lägga till ett kryss i de filtreringsval som gjorts. Förtydliga
att de går och ta bort.

Mindre allvarliga:

• Flytta ner allt på huvudsidan så att klockan syns.
• Runda av alla knappar och textrutor för att försköna utseen-

det.
• Införa en landningsplattform efter lyckad inloggning. Denna

ska innehålla hjälp och led text
• Införa fritextsökning på filtersidan.
• Förtydliga kategorierna på filtreringssidan och utmärka dem

mer. Eventuellt en ledtext om att det går och kombinera flera
val från flera kategorier.

Förslag till åtgärder utifrån användartester
Efter sammanställning och kategorisering av användartesterna
så har förslag till nödvändiga åtgärder tagits fram. Punkterna
under kategorierna kritiska och allvarliga är de mest väsent-
liga att åtgärda. Punkterna under kategorin mindre allvarliga
bör ses över, men de flesta är kosmetiska och påverkar inte
applikationens användbarhet i en större utsträckning.

Följande är en sammanfattning över de punkter som bör åtgär-
das:

• Verkställningsknapp vid filtreringsval
För att tydliggöra filtrering så bör en ny knapp skapas som
bara kommer upp efter användaren har gjort ett val. Det
bör tydligt framgå att filtrering sker endast på de valda
elementen.

• Borttagande av filtreringsval
Förbättra utseendet av gjorda filtreringsval bör göras. Detta
kan åtgärdas med att lägga in ett kryss vid sidan av det valda
elementet samt att endast göra krysset klickbart.

• Radering av alla gjorda filterval
Då det saknades en knapp för radering av alla filtreringsval,
även de aktiva, så bör detta införas. När denna klickas på
så bör en dialogruta komma upp som frågar om användaren
verkligen vill ta bort alla filtreringar, även på huvudsidan.

• Bekräftelse vid utloggning
För att säkerställa att användaren verkligen önskar att log-
ga ut bör en dialogruta införas. I denna dialogruta måste
användaren göra ett aktivt val. Logga ut eller avbryta utlogg-
ningen.

• Förbättring av namnskyltar
För att minska ögats irritation av färgbyten så bör konstanta
färger införas. Dock så kan dessa med fördel slumpas
initialt, men efter detta så bör färgerna bibehållas

För att påvisa att dessa skyltar är klickbara så bör
någon symbol införas. Denna symbol bör indikera att namn-
skylten är klickbar, till exempel en informationssymbol
som är en ring med ett ”i” i.

DISKUSSION
Innan denna studie påbörjades så hade jag inga djupare tankar
kring UX och hur viktigt det faktiskt är. Som utvecklare är det
lätt att enbart tänka på sin kodbas och att den fungerar som det
är tänkt. Utseendet är inte det viktiga, så har det varit för mig.
Genom hela denna studien har jag mer och mer insett vikten av



användbarhet och användbarhetsbegreppet. Användbarhet be-
skrivs av flera framstående författare på ett liknande sätt men
med olika begrepp. När man studerar ämnet kan man dock se
en röd tråd i vilka komponenter som krävs för att användbar-
heten ska vara hög. Enkelhet är något jag tycker genomsyrar
de flesta tankegångarna kring vilka begrepp som är att föredra.
Det ska vara enkelt att förstå vad applikationen går ut på, det
ska vara enkelt att navigera i applikationen, det ska vara enkelt
att lära sig den och att gilla den. Enkelheten är alltså starkt
kopplat till en hög användbarhet. Det är också av stor vikt att
applikationen fyller ett behov hos användaren, det ska vara
tillfredsställande att använda applikationen. Tillfredställelsen
mäts med hjälp av SUS och är en viktig komponent för hög
användbarhet. Less is more återigen finns den röda tråden av
enkelhet, det ska inte vara mer information, mer knappar eller
fler val än vad som behövs.

System Usability Scale eller som denna metod kallas till var-
dags ”SUS”, är precis som John Brooke påstår att den är ”A
quick and dirty usability scale”. Denna metod är snabb och
fångar upp användarens känslor på ett bra sätt. Metoden är
ganska generell och kan appliceras på en stor mängd områden
(nästan alla tänkbara). Frågorna i sig är väldigt grunda, vilket
göra att det är svårt att skapa sig en bredare förståelse om
varför användaren svarat si eller så. Hur kan resultaten tolkas.
Det är inte så svårt att få ett bra betyg, under förutsättning att
man inte totalt misslyckats som utvecklare/designer. När jag
sammanställde formulärsvaren så funderade jag kring detta.
Alla deltagarna kände jag mer eller mindre (alla arbetar på
samma arbetsplats) och hur påverkar det deras svar? Skulle
verkligen utfallet bli detsamma om en oberoende person ge-
nomfört testet. Det finns en risk för partiskhet i detta. Att göra
ytterliga en mätning efter de åtgärder som gjordes hade varit
intressant samt att göra den med personer som inte har en
relation till mig.

När det kommer till SUS som är någon form av inofficiell
standard inom detta område, så är den inte på något sätt en
klar sanning. Det är mer som ett riktmärke vilket berättar
subjektivt om vad användaren tyckte just då. Denna metod
är inte framtagen för att ge en total sanning om huruvida
produkten är bra och användbar, utan mer ge en fingervisning
åt vilket håll det lutar. Metoden är alldeles för generell för att
kunna klassas som ett precist mätverktyg, utan bör användas
med en nypa salt. Med detta sagt innebär det inte att denna
metod är helt oanvändbar, den används trots allt inom industrin
i viss mån.

Viktigt är också att löpande utvärdera vad man gör, i denna
studie har Think aloud använts för detta. Denna metod ligger
på gränsen till en kvalitativ intervju, utan att vara det. Som
observatör så var det svårt att inte vika in med frågor av diverse
slag, eller helt enkelt komma med råd. Detta var det svåraste
med denna metod. Men så bra denna metod är och så mycket
information detta ger. Som observatör ges du tillgång till hur
testpersonerna tänker, tycker samt önskar att applikationen
vore. Som observatör och utvecklare blev jag förvånad hur
värdefullt detta var och hur bra denna till synes enkla metod
verkligen var. Jag hade till en början en förutfattad mening

om att detta bara var något som skulle genomföras, men blev
positivt överraskad.

Som utvecklare kommer man långt med användartester, även
om det saknas kunskap om användbarhet. Men troligtvis inte
hela vägen. Det krävs en viss kompetens inom användbarhets
området och saknar man den som utvecklare, bör man ta råd
eller hjälp från någon utomstående som har denna kompetens.
Slutresultatet blir avsevärt bättre.

Studien var avgränsad till att belysa vissa delar av användbar-
hetsbegreppet (inlärningsbar, effektivitet samt tillfredsställel-
se). Har jag då lyckats med detta? Tittar vi på de resultat som
fåtts fram via System Usability Scale, SUS och tittar på medel-
värdet 86.5 samt applicerar det på den skala som presenterades
i figur 2 (som är en sammanfattning av Aaron Bangor et al.
[3] studie), så blir det ett högt betyg för denna applikation.
Mellan 85.58 - 100 poäng ger att denna applikation skattas
som ett utmärkt system. Med utgångspunkt att HiQ önskade
en applikation i form av ”söka reda på kontaktuppgifter på an-
ställda applikation” som skulle vara enkel att hantera, så anser
jag att de har fått det de efterfrågade. Ser vi på resultatet från
SUS formuläret så svarar alla utom en person att de absolut
kan tänka sig att använda applikationen, vilket måste ses som
upplevd tillfredsställelse hos användaren.

När det gäller enkelheten i applikationen så var den inte jät-
tehög till en början, men detta kan förbättras med de rekom-
menderade åtgärderna. Enkelheten består även i hur lite kan
bli mycket, med detta menar jag att det inte alltid behövs ett
stort utbud av saker som applikationen kan utföra, utan det
viktigaste är hur den utför de tilltänkta uppgifterna.

Huruvida applikationen är inlärningsbar, måste jag även här
svara ja på. Under observationerna kunde detta iakttagas. Myc-
ket av detta är svårt att beskriva i text och därmed finns inte
många spår av detta i resultatet. Men som observator kunde
jag se hur testpersonerna gjorde fel och testade igen och då
blev det rätt. Vid nästa fråga visste de redan hur de skulle gå
tillväga och gjorde rätt direkt.

Benämningen effektivitet snuddar vid användbarhet. Det som
skiljer dem åt är om applikationen utför den tilltänkta upp-
giften väl (får jobbet gjort) kontra gör applikationen något
användaren behöver få gjort. Så får applikationen jobbet ut-
fört? Tittar vi på den ”SUS” utvärdering som gjordes så syns
det tydligt att de flesta kan tänka sig att använda applikationen
regelbundet samt att den är lättanvänd. Dessa två faktorer fick
båda en väldigt hög skattning och det tolkar jag som att de
personer som genomförde utvärderingen känner att applikatio-
nen är effektiv vid de tillfällen då den behövs. Dock så måste
det tilläggas här att fråga fem i ”SUS” formuläret var en av
de som fick lägst poäng. Om detta var för att användarna inte
riktigt förstod frågan eller om det verkligen var deras åsikt, det
är svårt att säga. Men om faktum är att detta var deras åsikt så
drar det ner totalvärdet av effektiviteten.

Om åtgärderna genomförs utifrån resultaten från användar-
testerna, vilka beskrivs under Förslag till åtgärder utifrån
användartester så kan antagandet göras att användbarheten
ökar.



SLUTSATSER
Grundläggande fokus måste utgå från tydlighet, enkelhet samt
att applikationen riktar sig till den tilltänkta användargruppen
och svarar upp till deras behov på ett enkelt och effektivt sätt.

För att hög användbarhet ska uppnås så måste först och främst
de tilltänkta användarna vara delaktiga i form av användartes-
ter under själva utvecklingens gång. Användarna ger en klar
bild över vad som fungerar och inte fungerar. Framförallt blir
detta viktigt om utvecklingen av applikationen går utanför de
traditionella designmönstren och försöker skapa nytänkande
applikationer.

Nyckelpunkterna gällande designbeslut vid utformning av ap-
plikationen sammanfattas som:

Begränsa de val som finns tillgängliga för att förminska förvir-
ring vid valalternativ och förenkla navigering.

All information ska finns tillgänglig maximalt två tryck bort
för att förenkla navigeringsmöjligheterna.

Lyfta fram det som är viktigt med färg eller annat avbrytande
mönster så användaren stannar upp vid denna informationen
och ges möjlighet att ta till sig den.

Vid viktiga val som till exempel utloggning eller radering
av valda filtreringsalternativ, fråga om detta verkligen är vad
användaren vill göra och användaren måste bekräfta detta för
att genomföra denna åtgärd.
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