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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur en app för en befintlig utbildningsplattform skulle 
kunna utformas. Utbildningsplattformen i fråga är LiUs egna system, Lisam. Lisam 
används som ett verktyg för såväl studenter som lärare men har utstått kritik för 
saker som komplicerad navigation, osammanhängande gränssnitt samt svåråtkomlig 
och dåligt uppmärksammad information.  
Studien resulterade i en interaktiv prototyp av en Lisam-app. Prototypens 
användargränssnitt är uppdelat i fyra huvudkategorier: hem, kurser, samarbetsytor 
och schema. Genom dessa kan användaren läsa universitetsrelaterade nyheter, se 
viktiga händelser angående sin utbildning, anmäla sig till tentor och seminarier, 
kommunicera med olika arbetsgrupper, se sitt schema och mycket mer (se bilaga 1. 
för fullständig prototyp). 



Abstract 
This study investigates how an app for an existing learning management system 
could be designed. The learning management system in question is Lisam, which is 
specifically for Linköpings University. Lisam is used as a tool for students as well as 
teachers but has been criticized due to complicated navigation, incoherent user 
interfaces and inaccessible information among other things.  
The study resulted in an interactive prototype of a Lisam app. The user interface of 
the prototype is divided into four main categories: home, courses, cooperative 
workspaces and schedule. Through these the user can read news related to the 
university, see important notifications regarding his/her education, sign up for 
exams and seminars, communicate with different work groups, see their schedule 
and much more (see appendix 1. for complete prototype). 
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1. Inledning

Lisam är Linköpings Universitets (hädanefter LiU) utbildningsplattform och har 
funnits i drift sedan hösten 2013. Omkring hälften av alla universitetets kurser 
använder på något sätt Lisam som ett stöd för undervisning. Lisam kan användas 
bland annat för att hitta information och material till pågående kurser, anmäla sig till 
tentor och se studieresultat, samt som en kommunikationsplattform för studenter 
och lärare. I grunden är Lisam en Microsoft SharePoint -server som kombinerar olika 
Microsoft-program utifrån specifika funktioner. Exempelvis är e-posten Outlook , 
samarbetsytor är SharePoint, och filhantering är OneDrive . Detta betyder att när 
olika typer av funktioner används inom Lisam laddas också olika program in, dessa 
har i sin tur skilda gränssnitt i varierande grad. Funktioner inom Lisam som har med 
Ladok (universitets datorbaserade register över studenter) att göra, exempelvis 
kursanmälan eller studieresultat är dock inte integrerade i SharePoint-servern utan 
är istället direkt länkade till Ladoks egna system. Detta innebär att om användaren 
trycker på Studieresultat i Lisam öppnas en ny flik till Ladoks hemsida och en ny 
inloggningsprocess till ett nytt system påbörjas (se bilaga. 2).  
Lisam är ett viktigt system då många studenter och lärare är vardagligt beroende av i 
deras utbildning respektive arbete. Användare av Lisam uttrycker dock dåliga 
användarupplevelser och att plattformen har många brister överlag. De mest 
förekommande problemen berör komplicerad navigation, osammanhängande 
gränssnitt samt svåråtkomlig och dåligt uppmärksammad information (4.1.3).  I 
nuläget finns endast en webbversion av systemet vilket gör att det enda sättet att få 
åtgång till Lisam via mobila enheter är en webbläsare. Trots att denna webbversion 
är tillgänglig via mobila enheter är den inte anpassad för mindre skärmar och 
tidigare studier säger att studenter hellre använder appar istället för webbappar i 
nästan alla fall, inklusive utbildning (2.2). Detta stöds även av den inledande studien 
(se bilaga. 3) där nästintill alla respondenter uttrycker ett behov av en app för Lisam. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en användbar mobilapp för 
utbildningsplattformen Lisam riktad mot studenter skulle kunna utformas genom att 
ta fram en digital prototyp.  
För att besvara syftet utgår uppsatsen från följande fyra frågeställningar: 

- Hur kan användargränssnittet inom appen utformas för att upplevas som
positivt?
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- Vilka funktioner kan appen innehålla för att upplevas som relevant?
- Hur kan navigationen inom appen utformas för att upplevas som effektiv?
- Hur kan informationen inom appen förmedlas för att upplevas som

lättillgänglig?

1.2 Avgränsningar

Omfattningen av detta arbete är att endast utforma en digital prototyp av en app till 
operativsystemet iOS inom formatet av iPhone X. Prototypen kommer vara 
begränsad till de funktioner som visade sig vara av störst vikt i förstudien och till de 
som anses vara relevant för att besvara syftet. Prototypens grafiska formspråk 
kommer att vara baserat på LIUs grafiska profil då universitetet är den tänkta 
utgivaren av appen. 
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2. Teoretisk ram
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen kommer utgå 
från. Här redogörs för begrepp som kommer ligga till grund för att besvara samtliga 
frågeställningar.  

2.1 Learning Management Systems 

Utbildningsplattformar, hädanefter LMS från engelskans Learning Management 
Systems , är den infrastruktur vars huvudsakliga syfte är att hantera och leverera 
bildande innehåll samt identifiera och bedöma individuellt för organisationellt 
lärande inom en utbildningsinstitution (Watson, 2007). Utöver att leverera innehåll 
behandlar även ett LMS bland annat kursregistreringar, kursadministration, 
rapportering och spårning av studieresultat (Gilhooly, 2001).  
LMS är användbara verktyg men deras faktiska gränssnitt är anpassade för 
användning på stationära eller bärbara datorer, inte smartphones. Användning av en 
kombination av individuella system medför oftast dålig kommunikation mellan 
systemen vilket blir problematiskt för användaren ( Vazquez Sanchez, Hernandez 
Rubio, Ruiz Ledesma & Meneses Viveros, 2014). 

2.2 Appar 
Ordet app kan betyda flera saker men syftar ofta till det som mer specifikt heter 
native application vilket är ett program i form av en mjukvara som har skapats för 
att fungera på ett specifikt system och måste oftast laddas ned från någon typ av 
appbutik (Cuello & Vittone, 2013). Till skillnad från denna typ av app finns det även 
så kallade web applications eller webbappar vilket är hemsidor som endast kan 
besökas med hjälp av en webbadress i en webbläsare. Dessa är utformade för att 
efterlikna de funktioner och det utseende som kan ses hos native applications. 
Det finns preferenser hos studenter om att använda native applications över web 
applications för de allra flesta syften, inklusive utbildning. Detta verkar bero på att 
de är mer lättillgängliga och enklare att använda. Om institutioner som exempelvis 
LiU förstår dessa preferenser och förser tjänster utefter dem kan de hjälpa studenter 
att uppleva större framgång ( Bowen & Pistilli ,  2012). 

2.3 Interaktionsdesign & användarupplevelse 
Design som berör interaktiva produkter eller tjänster vars syfte är att på något sätt 
förenkla eller förbättra hur människor kommunicerar, arbetar och interagerar med 
varandra refereras till som interaktionsdesign (Sharp, Preece & Rogers, 2007). 
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UX , User Experience eller användarupplevelse betyder design med människan i 
fokus. Det berör främst den användarupplevelse som framstår vid en interaktion 
mellan människa och dator. Interaktionen ska vara smidig och lättförståelig för att 
undvika komplikationer vid navigation (Arvola, 2014). 

2.4 Användbarhet 
Den definition av ordet användbarhet rapporten utgår från är Jonas Löwgrens REAL. 
Denna definierar användbarhet i förhållande till huruvida en produkt lever upp till 
fyra specifika attribut: vara relevant , vara effektiv , användas med god attityd , och 
vara lätt att lära sig (Arvola, 2014).  

2.5 Gränssnittsdesign 

Användargränssnittet är i stort sätt den enda delen av ett digitalt system som 
användaren kommer i kontakt med. Denna kontakt sker oftast via olika handgester 
som utförs på en skärms kontaktyta där gränssnittet visas. I och med att gränssnittet 
visuellt representerar ett digitalt systemet är det därför också den viktigaste delen av 
ett sådant system. Syftet med gränssnittsdesign är att göra användarupplevelsen så 
enkel, produktiv och behaglig som möjligt. Saker som layout, utseende och 
navigation är alla delar av gränssnittsdesign och har stor påverkan på 
användarupplevelsen (Galitz, 2007).  

2.5.1 Specifikt för iPhone 
Att skapa en separat mobilanpassad version av en applikation är nödvändigt för att 
bemöta mobilanvändares behov. Dessa behov kan beröra lättillgänglighet och krav 
på användbarhet. Beroende på vad för typ av applikation det är kan det även vara 
fördelaktigt att den mobilanpassade versionen är avskalad och fokuserar på de 
största behoven hos användaren när det kommer till innehåll för att bemöta 
användarens förväntningar (Tidwell, 2011). När det kommer till att utforma 
användargränssnitt specifikt för iPhone finns en rad variabler att ha i åtanke (Apple. 
u.å.).
Format och upplösning 
För att innehållet ska kunna ses utan att zooma eller scrolla bör layouten vara 
anpassad efter skärmens format. En iPhone X har upplösningen 1125 x 2436 pixlar. 
För att ett finger träffsäkert ska kunna trycka på en knapp bör knappen vara minst 
44 x 44 punkter stor, vilket motsvarar drygt 1 x 1 cm. När det kommer till 
formatering av text bör teckengraden vara åtminstone 11 punkter för att kunna läsas 
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från ett vanligt avstånd. Utöver detta bör även tecken- och radavstånd vara större än 
i andra typer av textformat för att öka texters läsbarhet (Apple. u.å.). 
Touch-kontroller och gester 
För att interaktionen ska kännas naturlig och enkel bör elementen som används vara 
designade för  touch -gester. De gester som används bör i sin tur vara standardiserade 
sådana, som att dra, nypa, svepa samt att trycka och hålla in. Gester kan också 
användas som ett supplement till vanliga knappar. Detta kan exempelvis betyda att 
användaren likaväl kan svepa åt höger som att trycka på bakåtpilen för att gå tillbaka 
(Apple. u.å.). 
Navigation 
Det finns fyra huvudsakliga kategorier av navigation: platt, innehållsdriven och 
hierarkisk (Apple. u.å.). Platt navigation innebär att appen är uppdelad i olika 
innehållskategorier, ett exempel på denna typ av navigation kan hittas i Appstore 
( ibid .). 

Figur 1. Platt navigation 
Med innehållsdriven navigation rör sig användaren fritt genom innehållet, detta är 
vanligt bland spel och andra fängslande appar ( ibid .).  

Figur 2. Innehållsdriven navigation 
Hierarkisk navigation innebär att användaren gör ett val per skärm tills målet är nått 
För att nå ett nytt mål måste användaren gå bakåt i samma led eller börja om och 
göra andra val (ibid .).  
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Figur 3. Hierarkisk navigation 
I vissa fall kan olika typer av navigation kombineras, exempelvis kan platt navigation 
komplementeras av hierarkisk navigation inom varje kategori. För att kunna 
navigera genom en serie hierarkiska skärmar kan en navigation bar vara 
fördelaktigt. När en ny skärm kommer fram kan en navigation bar användas för att 
gå bakåt. En bakåt-pil bör vara igenkänningsbar och inte innehålla länkstigar. För att 
underlätta ytterligare kan en navigation bar även ha en rubrik som klargör för 
användaren var den befinner sig. Det är dock viktigt att en navigation bar inte 
innehåller för många funktioner ( ibid .). 

2.6 Designmönster 
Designmönster kan förklaras som designlösningar som undergått omfattande 
testning och fungerar som något att förhålla sig till vid design av användargränssnitt 
(Cuello & Vittone, 2013). Designmönster är något som bör tas i åtanke och anpassas 
utefter varje unikt projekt för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa 
användare att mer effektivt nå sina mål inom appen (Tidwell, 2011). Vid utformning 
av innehåll för en specifik enhet som vid design av native applications är det viktigt 
att förhålla sig till de enhetsspecifika riktlinjer och komponenter som existerar 
(Arvola, 2014). Här presenteras ett urval av designmönster baserat på teorier av 
Jenifer Tidwell. 

Vertical stack 

Då mobila enheter har mindre och smalare skärmar än en vanlig dator bör 
användargränssnittet distribuera innehållet vertikalt. Detta underlättar navigationen 
för användaren. Innehåll som visas sida vid sida bör reduceras eller undvikas helt.  
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Escape hatch 
På varje skärm där navigationsmöjligheterna är begränsade bör en knapp placeras 
som tydligt visar användaren att den kan ta sig ut ur den valda skärmen till en så 
kallad “säker plats” i användargränssnittet.  
Thumbnail-and-text list 

Listor med valbara objekt bör innehålla en miniatyrbild, lite text och potentiellt även 
ytterligare text i mindre storlek. Dessa typer av listor blir både tydligare och mer 
lockande för användare. 
Infinite list 

När långa listor implementeras, exempelvis i e-postmeddelanden bör de göras 
oändliga genom att lägga till en knapp som laddar fler objekt. Nuförtiden ersätts 
dock denna knapp oftast av en gest, exempelvis svepa uppåt.  
Generous borders 
För att minimera risken att användare trycker fel bör en app för touch 
screen -enheter ha stora marginaler och utrymme runt knappar, länkar och andra 
touch -baserade kontroller. 

Habituation 

Genom att tillämpa åtgärder som användare vant sig vid genom andra gränssnitt 
behöver användaren inte medvetet tänka på hur hen ska gå tillväga. Detta kan 
exempelvis vara att nypa för att zooma eller svepa uppåt för att scrolla nedåt. 
Användarens handlingar sker alltså per automatik.  
Alternative views 

Ibland är det nödvändigt för användaren att se innehåll från ett annat perspektiv, i 
dessa fall bör alternativa vyer användas. Detta tillåter alltså användaren att avläsa 
samma typ av innehåll genom väsentligt olika vyer. 
Global navigation 
Global navigation är vad användare huvudsakligen använder sig av för att navigera 
sig inom en app. Global navigation finns på alla huvudskärmar och består ofta av 
menyer flikar och/eller sidofält.  
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News stream 

En nyhetsström visar tidskänsliga objekt från olika källor i en omvänd kronologisk 
lista så att de senaste objekten visas överst. Dessa är enkla för användare att följa och 
förstå.  
Thumbnail grid 

Listor med objekt som är visuellt intressanta kan ordnas i miniatyrbildsrutnät för att 
göra objekten mer lättigenkännliga. Detta skapar också en visuell hierarki som visar 
att listobjekten är jämbördiga.  
Instant gratification 
Människor tycker om att få omedelbar respons från deras handlingar. Genom att ge 
användaren en känsla av framgång när den använder en app blir användaren också 
mer benägen att fortsätta använda appen. Användaren får även en högre tolerans för 
appen när/om den blir svårare att använda. 
Menu page 
Menysidor fungerar som en innehållsförteckning som länkar användaren vidare till 
relevanta sidor. Detta då allt innehåll ofta inte får plats på en skärm, särskilt när det 
kommer till mobilskärmar.  
Prospective memory 
Prospektivt minne innebär att planera att göra någonting i framtiden och skapa ett 
sätt att påminna sig själv att göra detta. Det kan exempelvis vara att placera en bok 
på hallbyrån för komma ihåg att ta med den till skolan dagen efter. Detta är 
någonting som alla ägnar sig åt och som kan implementeras i mjukvara genom att 
exempelvis ge möjligheten att flagga e-postmeddelanden eller skapa bokmärken för 
webbsidor.  
Microbreaks 

Så kallade mikropauser är korta frivilliga eller ofrivilliga pauser från vardagen. Det 
kan exempelvis vara i en kö, i väntan på ett tåg eller i en lugn stund på jobbet. Dessa 
mikropauser kan utnyttjas genom att skapa appar med aktiviteter som är snabba och 
enkla att nå. Detta gör att användarna blir kortvariga men frekventa i sitt 
användande. 

8 



3. Metod

I detta arbete ska en process genomföras med syftet att besvara hur en användbar 
mobilapp för utbildningsplattformen Lisam riktad mot studenter skulle kunna 
utformas.  
Den metodiska processen kommer att inledas med en förstudie i syfte att definiera 
befintliga problem hos plattformen för att sedan kunna formulera ett syfte och 
forskningsfrågor samt undersöka potentiella lösningar. Efter detta initieras en 
designprocess bestående av en bearbetnings- och detaljeringsfas där en interaktiv 
digital prototyp så småningom tas fram. 

3.1 Förstudie 

Förstudiens syfte är att definiera befintliga problem för att sedan kunna undersöka 
möjliga lösningar vilket ska leda till ett tydligt syfte med arbetet framöver. 
Förstudien undersöker specifikt potentiella problem kopplade till gränssnitt och 
användarupplevelser inom utbildningsplattformen Lisam. Genom att samla in både 
kvantitativ och kvalitativ data kan ett mer omfattande resultat ges, därför är 
förstudien indelad i två steg. Det första steget består av en inledande studie i form av 
en digital enkätundersökning där den insamlade datan står till grund för det andra 
steget där en heuristisk utvärdering genomförs. 

3.1.1 Inledande studie 
Den inledande studien är av kvantitativ natur och genomförs med hjälp av en digital 
enkätundersökning. Valet av denna specifika metod grundas i att en digital enkät 
enkelt går att sprida på plattformar som sociala medier där målgruppen befinner sig 
vilket i sin tur leder till att en mängd användbar data kan samlas in. 
Det huvudsakliga syftet med den kvantitativa studien är att undersöka så många av 
Lisams användare som möjligt och därefter få en underbyggd insikt i hur Lisam 
uppfattas och används. Mer specifikt utformas frågorna med syftet att undersöka 
demografi, vilka av plattformens tillgängliga funktioner som är av störst relevans för 
användaren samt inställning till aspekter som navigation, kommunikation och 
funktion. För att utöka kvaliteten av resultatet utformas även följdfrågor och 
respondenter kommer att få möjlighet att utveckla sina svar efter vissa frågor. 
Enkäten influeras även av etiska aspekter då respondenterna kommer att informeras 
om att deras svar är frivilliga och anonyma.  
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3.1.2 Heuristisk utvärdering 

En heuristisk utvärdering görs i form av en analys där systemet undersöks i detalj. 
Syftet är att till slut sammanställa en lista som synliggör brister hos alla delar av 
systemet (Lewis och Reiman, 1993.). Denna typ av utvärdering undersöker systemets 
olika delar individuellt genom att analysera gränssnittet och den förmedlade 
användarupplevelsen. Detta bidrar till insikt i systemets helhet och hur väl alla delar 
samverkar med varandra. Utvärderingen bör utföras individuellt av 2-5 personer 
med expertis inom gränssnittsdesign ( Lewis et al., 1993 .) för att sedan i grupp 
jämföra och sammanställa de olika resultaten i en gemensam lista. Detta kan 
identifiera upp till 75 procent av alla heuristiskt identifierbara problem ( Lewis et al., 
1993.). Syftet med detta är att individerna ska kunna utföra separata utvärderingar 
som sedan kombineras för att generera ett opartiskt och mer omfattande resultat. 
Den heuristiska utvärderingen kommer att utgå från nio principer utvecklade av 
Nielsen och Molich (1990) som omfattar de olika delarna i systemet och hur dess 
design talar för att vägleda och lösa problem. 

3.2 Designprocess 

Designprocessen är skräddarsydd av författarna utifrån arbetets syfte och 
omfattning. Processen kommer vara influerad av Mattias Arvolas tillvägagångssätt 
gällande UX  och interaktionsdesign vid avseende på bearbetningsfas och 
detaljeringsfas. Arvolas inledande konceptfas ersätts av rapportens förstudie då 
dessa bedöms fylla snarlika syften. 

3.2.1 Bearbetningsfas 
Designprocessen inleds av bearbetningsfasen vars syfte är att ta fram en 
Lo-Fi-prototyp. Lo-Fi står för low fidelity och innebär att noggrannheten i 
prototypen är låg. För att utforma denna Lo-Fi-prototyp kommer först de funktioner 
som prototypen ska innehålla fastställas utefter arbetets avgränsningar angående 
funktionell omfattning (1.2) och sedan kartläggas i ett strukturerat schema. Utefter 
detta schema kommer skissandet inledas där ett flertal analoga skisser tas fram och 
värderas för att tillslut resultera i ett tydligt koncept. Detta koncept digitaliseras 
sedan för att skapa Lo-Fi-prototypen. 
Skissning 
När det finns en bild av vilka funktioner som appen ska innehålla kan skisser över 
layout och gränssnitt börja göras. Dessa skisser kommer att göras analogt och 
illustrera avskalade versioner av alla olika sidor i användargränssnittet. Det är viktigt 
att inte allt för många steg i interaktionen involveras i en enda skiss då detta kan leda 
till att designern glömmer bort att utveckla olika designalternativ för varje del av 
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skissen (Arvola, 2014.). Detta kommer att tas hänsyn till under skissprocessen som 
avslutas med att varje skiss värderas, sållas därefter och slutligen sätts samman i ett 
gränssnittsflöde. 
Lo-Fi-prototyp 
För att fastställa användargränssnittets innehåll, funktioner och navigation skapas 
en Lo-Fi-prototyp. Som tidigare nämnt innebär Lo-Fi att noggrannheten i prototypen 
är låg, vilket innebär att ytliga saker som färg och form inte övervägs. Fokuset ligger 
istället på funktionerna och hur dessa ska användas. Den vanligaste typen av 
Lo-Fi-prototyper är pappersprototyper. Dessa görs främst av papper och kartong 
men också andra statiska skärmkomponenter. Pappersprototyper kan vara 
interaktiva men det krävs då att en människa agerar som dator. Om användartester 
ska utföras på prototypen kan det vara fördelaktigt att göra den i papper. Detta då en 
prototyp som inte verkar allt för genomarbetad lättare kan kritiseras av användare 
(Arvola, 2014). I denna process är dock syftet med den första prototypen att göra en 
kognitiv genomgång, den skulle därför även kunna göras med digitala verktyg. Med 
en digitalt skapad Lo-Fi-prototyp blir det inte nödvändigt för någon att manövrera 
prototypen. vilket betyder att den kognitiva genomgången kan genomföras utan 
problem. 
Kognitiv Genomgång 

En kognitiv genomgång är ett sätt att utvärdera ett användargränssnitt och se var det 
finns rum för förbättring. Detta görs genom att utföra en specifik uppgift som 
målgruppen skulle kunna tänkas utföra, via en prototyp av användargränssnittet. 
Uppgiften ska utföras på ett sätt som en förstagångsanvändare kan tänkas utföra 
den. För att utförandet ska vara trovärdigt bör varje beslut motiveras utifrån 
förstagångsanvändarens perspektiv. En kognitiv genomgång bör utföras inte bara av 
en person, utan av två eller flera personer tillsammans (Lewis & Reiman, 1993). 
Syftet med den kognitiva genomgången är att upptäcka potentiella problem hos 
användargränssnittet tidigt i designprocessen utan att behöva utföra tidskrävande 
användartester. 

3.2.2 Detaljeringsfas 
Designprocessen avslutas med detaljeringsfasen vars syfte är att ta fram en Hi-Fi- 
prototyp. Hi-Fi- prototypen kommer att baseras på den Lo-Fi-prototyp som skapades 
i bearbetningsfasen samtidigt som den tar hänsyn till resultatet av den kognitiva 
genomgången. När prototypen utformats kommer den först utvärderas av en expert 
och därefter gå igenom summativa användartester. 
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Style guide 

För att skapa en enhetlig känsla i prototypen kommer en style guide utformas, där 
saker som teckensnitt, färger och formspråk specificeras. Style guiden kommer att 
baseras på LiUs grafiska profil.  
Hi-Fi-prototyp 
Efter att en skissartad Lo-Fi-prototyp skapats och utvärderats görs en Hi-Fi-prototyp 
utifrån de slutsatser som dragits och style guidens riktlinjer. Till skillnad från 
Lo-Fi-prototyper har Hi-Fi-prototyper hög detaljeringsgrad, det är också viktigare att 
Hi-Fi-prototyper är interaktiva. När det kommer till digitala användargränssnitt bör 
Hi-Fi-prototyper vara datorbaserade då de ska fungera som en förhandsvisning till 
den slutgiltiga produkten. Prototypens funktioner begränsas dock i viss mån till det 
program den utvecklas i. Om det inte går att skapa en viss funktion kan funktioner på 
olika sätt fejkas. Ett sätt att göra detta på är genom en så kallad “Trollkarlen från 
OZ”. Detta innebär att en person styr prototypens respons baserat på användarens 
handlingar (Arvola, 2014).  
Konsultering med expert 

Efter utformandet av Hi-Fi-prototypen kommer ett möte bokas med expert inom 
området interaktionsdesign. Detta görs för att värdera prototypen utifrån en 
professionell ståndpunkt där möjliga problem kan upptäckas och åtgärdas innan 
prototypen testas av riktiga användare. Experten som kommer att undersöka 
prototypen är en erfaren interaktionsdesigner som har arbetat många år inom 
branschen där hen har designat och utvecklat ett flertal prisbelönta 
användargränssnitt. 
Användartest 

När Hi-Fi-prototypen utformats bör den testas av användare som tillhör den tänkta 
målgruppen för att se om den lever upp till syftet och de satta målen. Detta görs 
genom summativ användbarhetstestning vilket innebär att resultaten av testen är 
mätbara (Arvola, 2014). Användartesterna kommer utföras på minst 5 testpersoner 
då det är vad som bedöms vara rimligt i förhållande till tidsplanen. 
Testet kommer inledas med att testpersonerna besvarar förtestfrågor i form av en 
enkät i syfte att samla in relevant bakgrundsdata. Typiska förstestfrågor brukar 
inkludera saker som ålder, kön, inkomst etc. men i detta arbete är det mer relevant 
att ställa frågor som berör tidigare erfarenheter av Lisam. Därefter får 
testpersonerna specifika uppgifter med tydliga utgångspunkter och avslut att utföra. 
Genom att mäta hur lång tid det tar för användarna att utföra uppgifterna kan 
effektiviteten av prototypen avgöras (Tullis & Albert, 2010). Genom att sedan 
jämföra tiden det tar att utföra olika uppgifter kan även lärbarheten mätas. En annan 
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viktig variabel att mäta är hur framgångsrika användarna är i utförandet av 
uppgifterna samt hur stor andel av användarna som lyckats utföra respektive uppgift. 
Då målet med testerna är att se hur testpersonerna interagerar med prototypen krävs 
ett möte mellan författarna och testpersonerna. Prototypen kan därför inte bara 
skickas till testpersoner tillsammans med ett utvärderingsformulär. Fler fördelar 
med ett personligt möte är att det ger utrymme till att föra en diskussion med 
testpersonerna samt låter de kommentera och ställa frågor som kan vara av stort 
värde för arbetet. Som tidigare nämnt är det fördelaktigt att utföra användartesterna 
på testpersoner som tillhör den primära målgruppen då det bidrar till ett mer 
realistiskt resultat.  
När testpersonerna utfört uppgifterna kommer de intervjuas utifrån skrivna 
eftertestfrågor om hur prototypen upplevdes samt få möjlighet att ta upp egna tankar 
och synpunkter kring användarsnitt, navigation, funktioner osv. 
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4. Förstudie
Det första steget i förstudien i form av den inledande studien (se bilaga 3.) gav en 
inblick i potentiella problem samt hur användare upplever och använder Lisam. 
Denna inblick användes sedan för att bestämma vad som skulle undersökas i den 
heuristiska utvärderingen av Lisam där ytterligare problem kunde uppenbaras och 
därmed potentiellt lösas framöver under designprocessen.  

4.1 Inledande studie 
Den inledande studien i form av en digital enkätundersökning stängdes en vecka 
efter att den delats på sociala medier och lyckades samla in data från totalt 58 unika 
respondenter varav samtliga var studenter på LiU. 

4.1.1 Demografi 
Respondenternas erfarenhet av Lisam varierade mellan 0-5 läsår där den största 
gruppen har använt plattformen under 2-3 läsår och omfattade 43.9 procent av alla 
respondenter. Den näst största gruppen tillhörde de som använt plattformen under 
0-1 år och omfattade 26.3 procent av alla respondenter.
Respondenternas användningsfrekvens av plattformen varierade främst mellan 
användning några gånger i veckan eller varje dag där 57.1 procent av alla 
respondenter använder Lisam några gånger i veckan och 30.4 procent varje dag. 

4.1.2 Nyttjande av plattformen 

Enkäten tog upp totalt 30 funktioner inom Lisam (se figur 4.) där respondenterna 
fick välja vilka funktioner de använder. De 30 olika funktionerna valdes ut efter att 
en undersökning av systemet konstaterade att dessa funktioner var de mest 
tillgängliga för studenter samtidigt som de tillsammans utgav så mycket av systemet 
som möjligt. 30 stycken olika funktioner tycktes också vara ett lämpligt antal för att 
respondenterna inte skulle känna sig överväldigade av alternativ men även känna att 
ingen funktion saknas. Om respondenterna mot förmodan skulle uppleva att någon 
funktion saknas fanns ett alternativ där frivillig funktion kunde anges. 
Enkäten visade tydligt på att det finns funktioner som används av en stark majoritet 
medan vissa funktioner knappt används av någon. Majoriteten av användare nyttjar 
främst e-post, kurssidor samt funktioner inom studentportalen medan de flesta 
övriga funktioner endast används av en minoritet.  
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Figur 4. Vilka funktioner respondenterna använder i de nuvarande systemet. 

4.1.3 Upplevda problem 
Majoriteten av respondenterna angav att de upplever att det finns för många 
funktioner i Lisam och att plattformen överlag är komplicerad, osammanhängande 
och svårnavigerad. Mängden av olika funktioner och lager av navigation mellan olika 
gränssnitt uttrycktes ofta i enkäten som problematiskt. Även kommunikation inom 
plattformen upplevs negativt av majoriteten där respondenter uttryckte problematik 
angående svåråtkomlig information på grund av inkonsekvent användning av 
kurssidor, meddelanden och notifikationer. Den bristande anpassningen för mobila 
enheter var även ett återkommande upplevt problem i enkäten. 
4.1.4 Upplevda behov 
Respondenter uttryckte att vissa funktioner som inte används i dagsläget eller inte 
finns tillgängliga har potential att vara användbara, bland dessa nämndes främst 
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funktioner som berör schemaläggning, samarbete och kommunikation inom 
plattformen. Några exempel är samarbetsytor, chattrum, personligt anpassat schema 
och tydliga notiser. 97.7 procent av samtliga respondenter svarade att de skulle 
använda en app-version av Lisam om det fanns tillgängligt.  

4.2 Heuristisk utvärdering 
Resultatet av inledande studien uppenbarade vilka funktioner som var av störst vikt 
för användare samt problem inom gränssnittet. Dessa funktioner och problem var 
det som primärt undersöktes för att resultatet av den heuristiska utvärderingen ska 
förhållas till syften och kunna användas i designprocessen. Den heuristiska 
utvärderingen utfördes separat av de båda författarna enligt Lewis och Reimans 
(1993) beskrivning av metoden (3.1.2) och i förhållande till Nielsen och Molichs 
(1990) nio principer. Resultatet av de separata analyserna kombinerades sedan i en 
gemensam lista och diskuterades. Detta ledde till en djupare insikt i Lisams 
gränssnitt och dess brister. Analysen utfördes endast på det gränssnitt som 
förekommer på mobila enheter för att relatera till och uppenbara de problem i 
gränssnittet som en mobilanvändare kan komma att uppleva. 
Majoriteten av de problem som den heuristiska utvärderingen fann kunde tydligt 
kopplas till problem som var framträdande i förstudien. Det uppmärksammades 
problem hos gränssnittet där olika delar av systemet skiljer sig från varandra både 
visuellt och funktionellt. Det tydligaste exemplet var mängden och variationen av 
menyer och navigationshjälpmedel som förekommer vilket bidrar till inkonsekvens 
och ett svårnavigerat gränssnitt. Det presenteras även en mängd funktioner inom en 
monoton visuell hierarki trots att ett flertal av funktionerna används mycket sällan 
eller inte alls. Även information som bör vara lättillgänglig var något som drabbades 
av den monotona visuella hierarkin eller var gömd bakom flera lager av navigation. 
Bristfällig mobilanpassning av gränssnittet var ytterligare ett påträffat problem vilket 
påverkade navigationen negativt och därmed också användarupplevelsen. 
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5. Designprocess
Utifrån resultatet av förstudien inleddes den första fasen av designprocessen, 
bearbetningsfasen, där en Lo-Fi-prototyp utformades. Denna Lo-Fi-prototyp 
utvärderades med hjälp av en kognitiv genomgång för att undergå möjliga 
revideringar innan detaljeringsfasen inleddes. Denna andra fasen av designprocessen 
producerade en Hi-Fi-prototyp utifrån Lo-Fi-prototypen och en style guide som 
skapades. Hi-Fi-prototypen utvärderades genom expertkonsultering och 
användartest. 

5.1 Bearbetningsfas 
Bearbetningsfasen inleddes med skissning där potentiella lösningar på de problem 
som uppmärksammats i förstudien undersöktes. Dessa analoga skisser 
sammanställdes sedan och användes för att utforma en digital Lo-Fi-prototyp som 
utvärderades med hjälp av en kognitiv genomgång där ett fåtal brister 
uppmärksammades och reviderades. 
5.1.1 Skissning 
I skissprocessen skapades först ett analogt flödesschema för att illustrera olika 
navigationsmöjligheter inom appen. Detta baserades på olika navigationskategorier 
(2.5.1) i samband ett flertal designmönster med koppling till navigation (2.7) med 
syftet att finna ett flöde som löser de problem som uppmärksammades i förstudien 
(4.). Det navigationsflöde som fastställdes kan beskrivas som en kombination av platt 
och hierarkisk navigation (2.5.1) vilket på ett effektivt sätt kompletterar varandra. 
Efter detta kunde en mängd olika analoga skisser av appens tänkta funktioner och 
sidor skapas. Dessa skisser grundades även i diverse designmönster för att förbättra 
användarupplevelsen utifrån de aspekter som negativt betonades i förstudien. 
Skisserna utformades separat för att utforska så många möjligheter som möjligt. De 
olika skisserna jämfördes sedan och sållades eller kombinerades tills den bästa 
samling skisser av samtliga sidor och funktioner i appen tycktes vara nådd. Nedan 
presenteras ett fåtal av de slutgiltiga skisserna. 
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Figur 5. Gränssnittsflöde 

Figur 6. Analoga skisser 
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5.1.2 Lo-Fi-prototyp 
Lo-Fi-prototypen utformades i programmet Sketch. Detta program är ledande inom 
gränssnittsdesign och möjliggör bland annat implementering av gränssnittselement 
för iPhone X i form av status- och navigation bars . Prototypfunktioner som 
möjliggör interaktion med den design som skapas är även något som erbjuds inom 
Sketch. Nedan presenteras ett gränssnittsflöde och ett fåtal sidor från den slutgiltiga 
Lo-Fi-prototypen (se bilaga 4. för fullständig Lo-Fi-prototyp).  

Figur 7. Lo-Fi-skisser 

5.1.3 Kognitiv genomgång 
När Lo-Fi-prototypen färdigställts utvärderades den genom en kognitiv genomgång. 
Processen inleddes med att skapa en persona av en typisk användare av appen, 
denna baserades på svar från enkäten i förstudien. Detta innebar att personen 
studerat på LiU i 2 år och var regelbunden användare av Lisam. Ett antagande 
gjordes om att personen fått en grundläggande genomgång av appen på samma sätt 
som en genomgång av Lisam görs för nya studenter, då detta ansågs realistiskt. 
Därefter utformades några olika uppgifter i syfte att utvärdera prototypen i 
förhållande till navigation, kommunikation och utformning av användargränssnitt. 
Personen skulle bland annat kolla sitt nyinkomna betyg i en specifik kurs.  
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Den övergripande slutsatsen som drogs av den kognitiva genomgången var att 
prototypen fungerade som tänkt med undantag för några mindre problem. Dessa 
löstes genom att implementera specifika designmönster. Exempelvis 
implementerades prospective memory inom schemat för att göra det möjligt för 
användare att själva lägga till saker. Även vissa delar av prototypen som inte 
upplevdes som direkt problematiska fick genomgå vissa förändringar, detta då de 
ansågs kunna förbättras ytterligare. Exempelvis lades ikoner till på flera ställen för 
att förtydliga innehållet i så kallade thumbnails.  

5.2 Detaljeringsfas 
Det första steget i detaljeringsfasen var att skapa en style guide där riktlinjer för den 
visuella utformningen av appen etablerades. Utifrån dessa riktlinjer och 
Lo-Fi-prototypen designades en Hi-Fi-prototyp som utvärderades med hjälp av en 
expert följt av användartester. 

5.2.1 Style guide 
Style guiden skapades utifrån LiUs befintliga grafiska profil där saker som färg och 
teckensnitt hämtades. Style guiden grundades även i riktlinjer som berör 
användargränssnittsdesign specifikt för iPhone (2.5.1) där bland annat typografiska 
aspekter som radavstånd togs i åtanke. Utöver detta designades exempel på knappar, 
statusmeddelanden, nyhetskort, ikoner, och navigationsverktyg. Dessa grafiska 
element grundades även i de tidigare nämnda riktlinjerna i samband med LiUs 
grafiska profil. Den utformade style guiden har inte ändrat på befintliga visuella 
riktlinjer från LiUs grafiska profil utan endast lagt till ett fåtal färger och digitala 
element för att underlätta designen av ett mobilappsanpassat gränssnitt. 

20 



Figur 8. Style guide 

5.2.2 Hi-Fi-prototyp 

Likväl som Lo-Fi-prototypen utformades Hi-Fi-prototypen i programmet Sketch. 
Detta medförde att style guiden enkelt kunde appliceras på den redan gjorda 
Lo-Fi-prototypen vilket sparade mycket tid. Utöver tillämpningen av style guiden 
implementerades även realistisk data på alla sidor för att de framtida 
användartesterna skulle inneha högre trovärdighet. I detta stadie utformades även 
alla de olika uppgifterna till användartesterna. Detta gjordes för att Hi-Fi-prototypen 
skulle kunna utformas utefter uppgifterna och därmed förhållas till den avgränsning 

21 



som klargör att prototypen endast bör innehålla de mest relevanta funktionerna för 
att besvara syftet (1.2). Efter att designen på Hi-Fi-prototypen var färdigställd 
tillämpades interaktivitet på alla de funktioner som skulle komma att testas under 
användartesterna. Med hjälp av verktyg inom Sketch kunde all interaktion utföras på 
en iPhone X med koppling till programmet via dator. Detta var mycket nödvändigt 
för att skapa en verklighetstrogen användarupplevelse. 

5.2.3 Konsultering med expert 
Efter att den initiala versionen av Hi-Fi-prototypen tagit form presenterades den för 
en expert inom områden gränssnitt- och interaktionsdesign. Experten som 
konsulterades är en erfaren interaktionsdesigner som har arbetat många år inom 
branschen. Innan presentationen av prototypen förklarades syftet med arbetet och 
konceptet bakom appen för att ge experten en kontext att förhålla sig till. Under 
presentationen visades samtliga sidor och funktioner inom appen samtidigt som 
designbeslut motiverades.  
Experten uttryckte uppskattning angående valet av designmönster och enkelheten i 
navigationen samt designen av användargränssnittet som sades se färdigt och 
professionellt ut. Trots dessa komplimanger låg fokuset under mötet på de saker som 
kunde förbättras. De förändringar som experten förslog för att förbättra 
användarupplevelsen kan sammanfattas enligt följande: 

- Öka teckenstorleken på ett flertal ställen.
- Undersök kontrasten mellan olika färger. Möjligtvis öka på ett fåtal ställen

utan att frångå den grafiska profilen.
- Synliggöra antal medlemmar i sidan anmälan samt att de tillfällen som inte

går att boka sig på bör även inte gå att klicka på.
- Förtydliga det fält som visar framsteg inom en viss kurs eller ta bort den

helt.
- Minska antalet typer av listor. Fokusera på att skapa enhetlighet samt

igenkänning i listornas funktionalitet.
- Försöka göra chattfunktionen inom samarbetsytor mer tillgänglig.

5.2.4 Användartest 
Hi-Fi-prototypen testades på sex personer som alla studerande på LiU. 
Användartestet leddes av författarna, varav en hade rollen som testledare medan den 
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andra fungerade som observatör. Testledaren interagerade med testpersonen samt 
ansvarade för ljudinspelning och tidtagning, medan observatören observerade och 
antecknade testpersonens agerande och resultat. Innan testet fick testpersonerna 
svara på en enkät som undersökte personens användande av appar och Lisam (se 
bilaga 5.). Resultatet visade att alla använde Lisam och att fem av sex testpersoner 
kände sig bekväm med att använda och navigera sig inom appar varav en kände sig 
ganska  bekväm. Majoriteten av testpersonerna hade använt Lisam i 2-3 år och 
använde även Lisam på mobilen. 
När enkäten var besvarad gick testledaren igenom hur användartestet skulle gå till 
och gav en grundläggande introduktion till prototypen. Testpersonerna informerades 
även om prototypens avgränsningar. Därefter fick de elva olika uppgifter att utföra 
(se bilaga 6.). Användartesten spelades in med testpersonernas samtycke, och 
anteckningar kring interaktion och utförande av uppgifterna fördes under testets 
gång. Efter att samtliga uppgifter genomförts inleddes en intervju där 
testpersonernas användarupplevelse undersöktes ytterligare med hjälp av ett flertal 
eftertestfrågor (se bilaga 7). Användartestets uppgifter och frågor skapades i syfte att 
besvara rapportens fyra frågeställningar och fokuserade därmed på följande fyra 
kategorier: användargränssnitt , funktioner, navigation  och  information . 

Användargränssnitt 
Den feedback som gavs angående användargränssnittet uttrycktes bland annat som 
professionellt, snyggt, enkelt, välformat, lätthanterligt och lättförståeligt. En 
testperson uttryckte sig på följande vis när hen svarade på en eftertestfråga angående 
användargränssnittet: “Det ser ut som att LiU skulle kunna använda det. Det följer 
den grafiska profilen men ser bättre ut. Det passar väldigt bra för Lisam tycker jag. 
Det finns tydliga kategorier och det är mycket lättare att göra grejer här i 
jämförelse med hur det är nu ”. 

Funktioner 
Samtliga testpersoner upplevde prototypens funktioner som relevanta. De funktioner 
som prototypen presenterade upplevdes som tillräckliga av majoriteten där två 
testpersoner svarade följande på en fråga som undersökte om fler funktioner 
önskades:  “Nej, den är perfekt och har allt som behövs” , “Nej, jag tror inte det. Jag 
skulle vilja använda Lisam mer om denna app fanns” . Endast en av testpersonerna 
uttryckte ett önskemål angående ytterligare funktionalitet inom appen vilket berörde 
möjligheten att boka grupprum. Funktionen samarbetsytor upplevdes som positiv 
där samtliga testpersoner uttryckte ett behov av funktionen. Ingen av testpersonerna 
uttryckte något behov av att ändra eller addera någonting i någon av de tillgängliga 
funktionerna inom prototypen.  
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Navigation 
Testpersonerna upplevdes inte ha några större problem med att navigera inom 
prototypen. De gånger svårigheter uppstod och misstag begicks krävdes endast lite 
tid för att fundera. Navigationen inom appen beskrevs av samtliga testpersoner som 
enkel och effektiv. Återkommande faktorer som bidrog till den effektiva navigationen 
var prototypens bottom navigation bar och den höga igenkänningsfaktorn. Ingen av 
testpersonerna ansåg att någonting inom appen var onödigt svårt att hitta. Då 
Löwgrens definition av användbarhet kräver att en produkt är lätt att lära sig mättes 
just prototypens lärbarhet (Arvola, 2014). För att göra detta klockades två snarlika 
uppgifter, dessa placerades på olika ställen i testet för att säkerställa att testpersonen 
faktiskt lärt sig något och inte bara upprepar ett liknande tillvägagångssätt. De 
uppgifter som klockades var uppgift 4 och 9, dessa uppgifter bedömdes vara lika 
omfattande och genomfördes med snarlika tillvägagångssätt. Resultatet visade att 
alla utom en testperson blev utförde uppgift 9 minst dubbelt så snabbt som uppgift 4. 

Tabell 1. Tidsskillnad: uppgift 4 och 9 

Information 
Samtliga testpersoner upplevde att den information som presenterats var tillräcklig 
och enkel att läsa av med ett fåtal undantag. Det första undantaget 
uppmärksammades av flera testpersoner och berörde för låg teckengrad på 
datarubrikerna ovanför tabellerna på sidan kurser vilket bidrog till bristande 
läsbarhet. Det andra undantaget berörde tydligheten i schemat där viktiga händelser 
kunde ha markerats bättre enligt en testperson. Utöver dessa undantag uttrycktes 
tydlighet hos information, delvis tack vare användandet av visuell hierarki , ikoner 
och brödtexters radavstånd . Ett flertal testpersoner upplevde även en stor skillnad i 
jämförelse med det befintliga systemet när det kommer till informations 
tillgänglighet. Detta berodde delvis på genvägar som kontinuerligt påträffades i 
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gränssnittet i samband med smidig navigation. De nya funktionerna i form av 
samarbetsytor, händelser och möjligheten att få notifikationer var saker som 
uttrycktes bidra till mer effektiv kommunikation och även mer lättillgänglig 
information.  
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6. Analys
I detta kapitel analyseras resultatet av de olika värderingsmetoderna i form av en 
konsultering med expert och sex användartester. Analysen kommer att fokusera på 
de åsikter som uttryckts av både experten och testdeltagarna i samband med svar på 
testfrågor och observationer som gjorts under testets gång. 

6.1 Konsultering med expert 
Då experten uttryckte uppskattning över prototypens helhet och gav komplimanger 
angående design, navigation och användandet av designmönster kan utformandet av 
dessa aspekter inom prototypen anses vara välgjorda. Trots den uttryckta 
uppskattningen som påvisar en positiv upplevelse av prototypen tyder de föreslagna 
ändringarna däremot på ett fåtal brister inom användargränssnittet vilket bör 
övervägas och åtgärdas för att förbättra användarupplevelsen.  

6.2 Användartest 
Resultatet av användartestets förtestfrågor tyder på att nästintill alla personer som 
testat prototypen har mycket erfarenhet med det befintliga användargränssnittet 
inom Lisam och känner sig bekväma med att navigera sig i mobilappar. Trots att 
testpersonerna varierade starkt när det kom till frekvens i användning av Lisam på 
mobil visades i övrigt en brist på variation. Detta kan tyckas vara orepresentativt av 
den generella målgruppen som appen riktar sig mot trots att samtliga testpersoner 
var aktuella användare av lisam. Att majoriteten av testpersonerna visade sig ha hög 
erfarenhet med Lisam kan dock tyckas ge mer insiktsfulla åsikter då mer grundade 
jämförelser kan utföras. 

6.2.1 Användargränssnitt 
Den testade prototypens användargränssnitt bedömdes enligt testpersoner som 
bland annat lätthanterligt, lättförståeligt, välformat och snyggt. Dessa uttryck kan 
tydligt kopplas till Galitz (2007) beskrivning angående hur ett gränssnitt bör 
utformas för att göra användarupplevelsen enkel, behaglig och produktiv (2.6). Detta 
tyder på att användargränssnittet uppnått sitt huvudsakliga syfte och bidragit till en 
positiv användarupplevelse. Denna positiva respons kan tyckas bero på en välgjorda 
designbeslut i samband med att riktlinjer och designmönster applicerats på ett 
effektivt och enhetligt vis. 
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6.2.2 Funktioner 
Resultatet av eftertestfrågorna fastställde att appens funktioner var relevanta samt 
att inga övriga funktioner är nödvändiga. Detta innebär att valet kring vilka 
funktioner som implementerades i appen och vilka av Lisams befintliga funktioner 
som valdes bort baserat på förstudien var framgångsrikt.  

6.2.3 Navigation 
Att navigationen inom appen upplevdes som enkel och effektiv av samtliga 
testpersoner antas främst vara en konsekvens av väl valda designmönster (2.7). Den 
höga igenkänningen i appen tros bero på tillämpningen av habituation, vilket 
innebär att tillämpa åtgärder som användare vant sig vid genom andra gränssnitt. En 
annan bidragande faktor till den upplevda enkelheten och effektiviteten i 
navigationen kan vara kombinationen av hierarkisk och platt navigation (2.6.1).  

6.2.4 Information 
Resultatet av eftertestfrågorna visade att informationen inom appen var tillräcklig 
och att informationen presenteras på ett tydligt sätt på grund av bland annat ikoner, 
välapplicerad visuell hierarki och typografi med undantaget att teckengraden på ett 
fåtal platser i gränssnittet bör förstoras för att göra texten mer lättläst. En ytterligare 
sak som uttrycktes bidra till svårläst information var markeringen av viktiga 
händelser i schemafunktionen. Trots att detta upplevdes som otydligt kan vikten av 
denna otydlighet ses som låg då informationen angående viktiga händelser även 
förmedlas på andra sätt med hjälp av exempelvis notifikationer. Som observationer 
under användartestet även antydde var dessa markeringar något som blev tydligare 
efter upprepad användning av schemafunktionen.  
Lättillgängligheten av informationen kan baserat på användartesterna och 
eftertestfrågorna bero på få lager av navigation för att nå informationen. Detta har 
gjorts med hjälp av genvägar och notifikationer som leder användaren till 
information som annars skulle kunna bedömas som svårtillgänglig.  
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7. Slutresultat

Syftet med denna studie var att undersöka hur en användbar mobilapp för 
utbildningsplattformen Lisam skulle kunna utformas. För att kunna besvara syftet 
bröts det ned till följande fyra frågeställningar: 

- Hur kan användargränssnittet inom appen utformas för att upplevas som
positivt?

- Vilka funktioner kan appen innehålla för att upplevas som relevant?
- Hur kan navigationen inom appen utformas för att upplevas som effektiv?
- Hur kan informationen inom appen förmedlas för att upplevas som

lättillgänglig?
Dessa frågeställningar besvaras genom en interaktiv digital prototyp. 
Den slutgiltiga prototypens användargränssnitt (se bilaga 1.) är uppdelat i fyra 
huvudkategorier: hem, kurser, samarbetsytor och schema . Dessa kategorier kan 
hittas på en fast navigation bar på botten av skärmen. I prototypens navigation bar 
finns även en till kategori, e-post. Denna del har inte utvecklats för prototypen men 
skulle varit en del av en slutgiltig version av appen.  

Hem 
Under kategorin hem finns huvudsakligen ett nyhetsflöde som är anpassat efter 
användaren och dess utbildning men som också visar nyheter som rör alla på 
universitetet. Här kan användaren även se sin användarprofil och gå in på händelser. 
I användarprofilen finns personlig information som användarens studentmail, liu-id 
och snittbetyg. I händelser visas viktiga påminnelser och information som deadlines i 
olika kurser, inrapporterade betyg och kommande gästföreläsningar. Dessa 
händelser i samband med bland annat chattmeddelanden och mail kommer även att 
fungera som notiser i mobilen utanför appen.  
Kurser 
Kategorin kurser är indelad i tre underkategorier som användaren kan svepa 
emellan: aktuella, avslutade och kommande. Här finns listor av kurser, med 
övergripande information om kurserna, exempelvis kurskod och omfattning. När 
användaren tryckt sig in på en kurs en finns ett nyhetsflöde som endast rör den valda 
kursen. Via en hamburgarmeny kan användaren nå kursens kursplan, 
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kursdokument, inlämningar, anmälan och tentor. Under kursplan kan användaren se 
vem eller vilka som ansvarar för kursen samt få en överblick av dess föreläsningar, 
seminarier osv. Under inlämningar finns användarens inlämningar för den specifika 
kursen, både de som har lämnats in och de som inte har lämnats in. För de 
inlämnade uppgifterna visas det givna betyget eller en symbol som visar att 
inlämningen är under granskning. För de ej inlämnade uppgifterna finns en knapp 
för att bifoga en fil. Under anmälan finns listor med seminarier, laborationer mm. 
som användaren kan anmäla sig till. I listorna visas övergripande information som 
datum och tid, och i högerkanten finns radioknappar som användaren kan anmäla 
sig via. Under tentor kan användaren anmäla sig till kommande tentor i kursen men 
även se sitt resultat på redan skrivna tentor. 
Samarbetsytor 

Under samarbetsytor finns en lista över användarens samarbetsytor. Listan visar 
övergripande information om samarbetsytorna som gruppmedlemmar och vilken 
kurs den tillhör. Genom att trycka i listan kan användaren ta sig till specifika 
samarbetsytor. Via listan kan användaren även ta sig direkt till samarbetsytans chatt 
samt se notifikationer för chatten. Specifika samarbetsytor är uppdelade i 
underkategorier som användaren kan svepa emellan: planering, mål och filer. Under 
planering finns hela gruppens planering som även kopplas till gruppmedlemmarnas 
personliga scheman. Planeringen kan ses och redigeras av samtliga medlemmar i 
gruppen. Under mål kan gruppen lägga till gemensamma mål för lättare kunna se 
vad som behöver göras och enkelt kunna dela upp arbetet. Under filer kan 
gruppmedlemmarna spara och dela filer med varandra på ett smidigt sätt. 
Schema 
Kategorin schema är uppdelad i två olika vyer, en visar enskilda dagar medan den 
andra ger en överblick över hela månaden. Saker direkt kopplade till utbildningen 
som tentor, föreläsningar och deadlines läggs till i schemat automatiskt. Användaren 
har också möjlighet att lägga till egna saker i schemat, även sådant som inte är 
utbildningsrelaterat.  
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Figur 9. Hem: användarprofil Figur 10. Kurser: aktuella 

Figur 11. Samarbetsyta: planering Figur 12. Schema: månadsvy 
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8. Diskussion
I detta kapitel diskuterar författarna kritiskt det utförda arbetet och värderar dess 
olika delar, från den inledande förstudien till det slutgiltiga resultatet. Diskussionen 
sammanfattas och resulterar i rekommendationer för vidare studier. 

8.1 Förstudie 
Förstudien bestod av en digital enkätundersökning följt av en heuristisk utvärdering 
av Lisams befintliga gränssnitt. Respondenterna i den digitala förstudien visade sig 
inneha varierande erfarenhet av Lisam men uttryckte liknande problem med 
systemet. Trots att detta tyder på en konsensus hos samtliga användare kan detta 
bero på att nästintill alla respondenter gick samma utbildning i samband med att den 
totala mängd respondenter bestod även endast av 58 personer. Detta kan tyckas vara 
problematiskt då olika utbildningar kan ha olika behov och därmed nyttja systemet 
på olika sätt vilket kan leda till andra upplevda problem. Resultatet av den digitala 
enkätundersökningen kunde därför ha blivit mer representativt för den gemene 
användaren om den nått fler utbildningar och genererat fler svar.  
Även den heuristiska utvärderingen kan kritiseras trots att den främst verkade som 
ett supplement till den digitala enkätundersökningen. I beskrivningen av metoden 
uttrycks det tydligt att den bör utföras av 2-5 personer med expertis inom 
gränssnittsdesign för att kunna upptäcka upp till 75% av de upptäckbara felen. Trots 
att författarna kollektivt kan tyckas ha viss erfarenhet inom gränssnittsdesign är de 
beskrivna kraven för att genomföra metoden på ett rekommenderat sätt ej uppfyllda. 

8.2 Designprocess 
Den utförda designprocessen grundar sig i Arvolas (2014) föreslagna 
tillvägagångssätt vid utformandet av interaktiva prototyper. Denna process har 
alternerats då exempelvis vissa delar har tagits bort och ersatts med andra metoder 
för att enligt författarna kunna anpassas till detta specifika vetenskapliga arbete. I 
och med att författarnas erfarenhet inom interaktionsdesign kan begränsas till viss 
utbildning och endast lite arbetserfarenhet kan den ifrågasättas. Detta medför att 
kombinationen av metoder och deras utförande inom designprocessen även kan 
ifrågasättas. 

8.2.1 Bearbetningsfas 
Skissandet inom bearbetningsfasen skulle kunna gjorts mer utförligt där fler 
alternativa lösningar undersökts. Själva skissprocessen kunde även ha grundats i 
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eller kombinerats med någon form av idégenereringsmetod för att utforska 
ytterligare designalternativ.  
Trots att författarna upplevde den kognitiva genomgången som en givande och 
tidssparande värderingsmetod skulle den kunnat dokumenterats och utförts mer 
noggrant. Det mest värdefulla som genererades av den kognitiva genomgången var 
de diskussioner som fördes under metodens utförande. Dessa dokumenterades dock 
ej och kunde därför inte minnas helt och hållet vid senare tillfällen i designprocessen. 

8.2.2 Detaljeringsfas 
Efter skapandet av Hi-Fi-prototypen konsulterades en expert för att få värdefull 
feedback. Denna typ av konsultering borde i efterhand tagit form av något mer 
strukturerat, exempelvis ett typ av användartest. Detta kunde ha resulterat i att 
experten fått större insikt i användargränssnittets förmedlade användarupplevelse 
och därmed givit ytterligare och mer grundad feedback.  
Implementerandet av interaktivitet på det designade Hi-Fi-gränssnittet var något 
som författarna hade bristande erfarenhet inom och blev tvungna att lära sig under 
arbetets gång. Trots att omfattningen av detta arbete långt ifrån kräver en 
fullständigt funktionell app kunde den slutgiltiga prototypen utformats på ett 
alternativt vis för att vara mer verklighetstrogen under användartesterna. 
Den slutgiltiga och mest värdefulla värderingsmetoden var sex stycken 
användartester. Utformandet och utförandet av dessa upplevdes av författarna som 
lyckat även om vissa förbättringar skulle kunna göras. Det som kan tyckas vara 
problematiskt med de utförda användartesterna är återigen deltagarnas liknande 
demografi när det kommer till utbildning. Detta i samband med att endast sex 
användartester utfördes kan mycket möjligt ha genererat ett resultat som inte 
representerar den gemena användarens åsikt.  

8.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan den utförda studien i helhet ses som framgångsrik då det 
presenterade syftet besvarades. Rättfärdigade tveksamheter angående resultatets 
trovärdighet kan däremot uttryckas, speciellt med anknytning till respondenternas 
och testpersonernas smala representation av utbildningar. Med hjälp av mer tid och 
potentiellt mer utförlig planering är detta något som skulle kunna ha undvikits.  

8.4 Rekommendationer 
Under vidareutveckling och studier med relation till detta arbete rekommenderar 
författarna ett mer nyanserat urval av respondenter och testpersoner vid 
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undersökningar och användartester. Detta kan potentiellt generera ytterligare data 
som kan påverka vidareutveckling av prototypen för att slutversionen av appen 
tillslut ska kunna tillfredsställa alla användares behov och förmedla en positiv 
användarupplevelse.  
I och med de begränsningar som tydligt beskrivs i studiens inledning kunde inte 
någonting utöver formatet av en app utforskas, trots att författarna upplever detta 
som nödvändigt om denna app någon gång ska bli verklighet. Därför 
rekommenderas vidare forskning och utveckling med syftet att även göra om Lisam 
på webben i enlighet med appen. 
Författarna rekommenderar slutligen konsultering med experter inom system och 
utveckling för att bekräfta om konceptet med appen i grunden är genomförbart. 
Detta då arbetet är baserat på ett flertal antaganden angående samverkan mellan 
olika befintliga system och plattformar utöver Lisam.  
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Bilaga 2. Lisam: mobilversion 
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Bilaga 3. Resultat av inledande studie 
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Bilaga 4. Lo-Fi-prototyp 
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Bilaga 5. Förtestfrågor och svar 
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Bilaga 6. Testuppgifter 
1. Du behöver skriva ditt liu-id till din grupp för en inlämning men har glömt

vad det är, gå in på din användarprofil och ta reda på vad den är.
2. Gå in på dina händelser.

- Ser du någon skillnad mellan de olika händelserna? Vilka? Vad tror du
att de innebär?

3. Ta reda på vad ditt betyg i kursen TNGD18 är.
4. Du har ett par inlämningar i kursen TNGD08 som snart har sin deadline.

Lämna in uppgift 1.
- Vad tror du att dessa ikoner betyder? (lämna in, status, betyg)

5. Du har varit sjuk och missade föreläsning 4 i kursen TNGD08. Kolla om
föreläsningsslidesen finns tillgängliga så att du kan plugga ikapp.

6. Du behöver planera kommande vecka, ta reda på när kommande seminarium
i samma kurs är så att du kan ha det i åtanke.

7. Det första seminariet närmar sig i denna kurs, anmäl dig till det som börjar kl
13:15.

- Vad tror du att detta betyder? (radiobuttons + antal medlemmar)
8. Klockan är 09:41 och du vill kolla när din nästa föreläsning är. Kolla även om

du har någonting viktigt i maj.
9. Du kuggade första tentan i TNGD08 och behöver därför anmäla dig till den

nya. Gör det.
10. Du och din grupp i samma kurs (TNGD08) är i ett gruppmöte och håller på att

avsluta. Till nästa möte ska ni ha satt upp ett nytt mål samt lagt in ett nytt
gruppmöte i er planering. Gör det.

11. Ladda upp ett dokument och meddela gruppen att du gjort det.
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Bilaga 7. Eftertestfrågor 
Hur upplevde du användargränssnittet? 
Hur upplevde du att det var att navigera dig inom appen? 

- Upplevde du navigationen inom appen som effektiv?
- Varför?
- Upplevde du att något var onödigt svårt att hitta?
- Upplevde du att information inom appen var tillräcklig?
- Upplevde du att informationen var placerad på logiska/relevanta ställen?
- Upplevde du att informationen var enkel att läsa av?
- Varför?

Upplevde du att appens funktioner var relevanta? 
- Fanns det någon funktion du saknade?
- Fanns det någonting i en befintlig funktion som saknades eller som du skulle

vilja ändra på?
Hur upplevde du funktionen samarbetsytor? 

- Skulle denna funktion bidra till mer effektiv kommunikation?
Skulle du vilja få notiser på din telefon och inom appen angående saker som 
studieresultat, deadlines, tenta/kursanmälningar? 

- Skulle detta bidra till mer effektiv kommunikation?
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