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Abstract

Den här rapporten behandlar frågeställningen om hur man kan anpassa systemutveckling av ett informationssystem enligt OLYVF\NHOPRGHOOHQ till
att inkludera användbarhetstester.
Frågeställningen grundar sig i att god användbarhet inte är ett explicit uttryckt mål i Andersens beskrivning av livscykelmodellen.
För att besvara frågeställningen har vi utvecklat och testat ett bokningssystem åt en mindre verksamhet. Utvecklingsarbetet har bedrivits enligt en
egen anpassning av livscykelmodellen. Testerna har utförts enligt metoden &RRSHUDWLYH�HYDOXDWLRQ.
Frågeställningen besvaras genom att vi presenterar hur vi har gått tillväga för att inbegripa testerna i utvecklingsprocessen. De delar av
informationssystemet som vi utvärderat beskrivs i rapporten.
Testerna hjälpte till att identifiera problem i systemets gränssnitt som annars troligen inte skulle ha upptäckts förrän slutanvändarna fått tillgång
till systemet.
Slutsatserna är att det är möjligt, och dessutom önskvärt ur användbarhetssynpunkt, att innefatta användbarhetstester i utveckling av
informationssystem.

This reports regards the question of how one can adjust system development according to the 6\VWHPV�'HYHORSPHQW�/LIH�&\FOH (SDLC) to include
usability testing.
The question is based on the fact that usability isn’t an explicit goal in Andersen description of the SDLC.
To answer this question we have developed and tested an information system for a small business. The development has been carried on according
to an own adaptation of the SDLC. The testings have been performed in accordance with the &RRSHUDWLYH�HYDOXDWLRQ method.
The question is answered by the presentation of our adaptation to include the tests in the development process. The parts of the information
system we have evaluated are described in the report.
The tests helped to identify problems in the user interface which otherwise probably would not have been discovered until the end user gotten
access to the system.
The conclusions are that it is possible, and furthermore desirable from a usability point of view, to include usability testing during the
development of information systems.
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Den här rapporten behandlar frågeställningen om hur man kan anpassa systemutveckling av
ett informationssystem enligt livscykelmodellen till att inkludera användbarhetstester.

Frågeställningen grundar sig i att god användbarhet inte är ett explicit uttryckt mål i
Andersens beskrivning av livscykelmodellen.

För att besvara frågeställningen har vi utvecklat och testat ett bokningssystem åt en mindre
verksamhet. Utvecklingsarbetet har bedrivits enligt en egen anpassning av livscykelmodellen.
Testerna har utförts enligt metoden ���������	�
�	�������.

Frågeställningen besvaras genom att vi presenterar hur vi har gått tillväga för att inbegripa
testerna i utvecklingsprocessen. De delar av informationssystemet som vi utvärderat beskrivs i
rapporten.

Testerna hjälpte till att identifiera problem i systemets gränssnitt som annars troligen inte
skulle ha upptäckts förrän slutanvändarna fått tillgång till systemet.

Slutsatserna är att det är möjligt, och dessutom önskvärt ur användbarhetssynpunkt, att
innefatta användbarhetstester i utveckling av informationssystem.
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Vi har skapat IT-stöd åt en mindre verksamhet i form av ett bokningssystem för en körskola.
Systemet styrs av behörigheter för olika typer av användarkategorier. De olika kategorierna av
användare är elever, lärare och administratörer. Beroende på kategori kan systemet användas i
olika grad. Elever och lärare kan nyttja systemet i huvudsak för att boka körlektioner.
Administratörer har större befogenheter, den gruppen kan även skapa nya användare samt
administrera systemets elektroniska anslagstavla.
Rapportens frågeställning behandlar endast den del av systemet som användargruppen elev
har tillgång till och därför beskrivs enbart den delen.

Arbetet gick i lika hög utsträckning ut på att tillhandahålla applikationen som att behandla
problemställningen för uppsatsen och rapportera resultatet.

I detta kapitel beskrivs syftet med rapporten, samt den frågeställning vi arbetat mot. Vidare
beskrivs den verksamhet vi arbetat med och deras önskemål att utveckla ett
informationssystem. Slutligen redogörs för strukturen på hela rapporten.

���������

Detta är en rapport med två syften. Det första är att försöka besvara frågeställningen: hur kan
man anpassa livscykelmodellen för att stödja användandet av metoder för
användbarhetsutvärdering?

Det andra syftet är att beskriva ett fall av utveckling av ett informationssystem som inbegriper
tester av dess användbarhet.

��	�
����������������

Hur kan vi utifrån Andersens beskrivning av livscykelmodellen anpassa utvecklingsarbetet av
ett informationssystem till att även inkludera testning för att säkerställa produktens
användbarhet?

�������������������

Verksamheten som vi arbetat mot är en liten trafikskola med två delägare, nedan nämnd som
ledningen, samt två anställda körlärare. Skolan profilerar sig som tillgänglig, flexibel och
framåtsträvande. Tidigare har verksamheten haft en receptionist men som nu slutat. Den
tjänsten vill man nu ersätta med en informationssystemslösning. Tanken var att ersätta
funktionen med ett bokningssystem som kunderna kan nå via Internet där de kan boka kör-
och teorilektioner, samt hålla sig uppdaterade om nyheter via en elektronisk anslagstavla.
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Varje kapitel inleds med en kort översikt av kapitlet där det beskrivs vad som ingår i det. I
övrigt följer rapporten rekommendationer från Patel & Davidson (1994) för planering,
genomförande och rapportering av undersökningar
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Detta kapitel är uppdelat i två delar, en beskrivning av livscykelmodellen som ska tjäna som
referensbas vid beskrivningen av tillvägagångssättet vid utvecklingen av
informationssystemet. Andra delen är en beskrivning av användbarhet och metoder för att
mäta användbarhet. En metod är mer utförligt beskriven eftersom den användes vid
utvecklingen av applikationen.

	�������������� �����
(Följande avsnitt bygger helt på Andersen, 1994)

Ett sätt att utveckla informationssystem är enligt den så kallade livscykelmodellen. Tanken är
att systemutvecklingen följer informationssystemets liv, från det att den första tanken på ett
nytt informationssystem föds tills att det avvecklas. Utvecklingsarbetet ses i ett större
sammanhang.
De faser som ingår i modellen är:

• Förändringsanalys
• Analys
• Utformning
• Realisering
• Implementering
• Förvaltning och drift
• Avveckling

Modellen representerar ett visst synsätt att se på systemutveckling, viktiga delar i det synsättet
är att användarna får möjlighet att uttrycka sina önskemål via analyserande och att detta utförs
innan själva utformningen sker. Den rekommenderas i de fall där manuella rutiner ska
automatiseras eller styrning ska skapas åt en stabil verksamhet. I de fallen är det nämligen
troligt att via analys komma fram till vilka behov som ska täckas.

Modellen illustreras med hjälp av följande figur.

����
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2.1.1 Förändringsanalys

Inledningsvis måste det, enligt Andersen, klarläggas vilka problem och möjligheter
verksamheten har att hantera. Detta sker innan själva utvecklingsarbetet påbörjas. Det som
utförs kallas för förändringsanalys och den ska ge besked om vilka slags åtgärder
verksamheten bör vidta. Den gör det genom att avslöja var problem, behov och möjligheter
föreligger. Arbetet bör vara en grundligt systematiserad diskussion där nuläget, önskad
situation, förändringsbehov, alternativa åtgärder och vidare utvecklingsarbete beskrivs.

Andersen skriver att på grund av att förändringsanalysen är så pass betydelsefull krävs
engagemang från ledningen. Dessutom bör medarbetare med central befattning involveras
och, eftersom arbetet både kan vara komplicerat och känsloladdat, bör även externa konsulter
delta. Vi tolkar det som att när Andersen kategoriserar förändringsanalysen som betydelsefull,
komplicerad och känsloladdad menar han att den indirekt kan medföra förändringar av
verksamheten och därigenom personalens dagliga arbetssituation, vilket kan leda till
konflikter.

Om analysen visar, vilket inte alltid är fallet, att verksamheten har problem som kan hanteras
genom ett nytt och bättre informationssystem går arbetet vidare till nästa fas. Att analysen kan
leda till att flera olika slags åtgärder vidtas illustreras av figuren nedan:

����
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���������������
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5

2.1.2 Systemering (analys och utformning)

Systemeringen är den första delen av systemutvecklingen och där planeras
informationssystemet. Den är i sin tur indelad i fyra problemområden

1. Verksamhetsanalys
Syftet med informationssystemet är, enligt Andersen, att det ska stödja verksamheten
och på så sätt hjälpa den till bättre resultat. Inledningsvis ska därför en diskussion
vidta på vilket sätt systemet kan hjälpa till att underlätta arbetet.

2. Informationssystemanalys
Då huvuduppgifterna med informationssystemet är fastställda måste man genomföra
en mer precis beskrivning av vad det ska göra. Även här ska användarna redogöra för
sina önskemål.

De två ovanstående delarna brukar samlingsbetecknas som analysfasen och mynnar ut i en
kravspecifikation som är ett centralt dokument i systemeringen. Användarna har beskrivit vad
de önskar och systemerarna har funnit den lösning som de anser är bäst lämpad för att möta
dessa. Dokumentet länkar samman analys- och utformningsfasen.

3. Principiell utformning av teknisk lösning
Här väljs vilken slags teknisk lösning som ska tillämpas, och det valet ska grundas på
den lösning som är mest ändamålsenlig. Valet ska alltså inte bero på vilken slags
utrustning och utvecklingsverktyg man är van att arbeta med. Man bestämmer här vad
som ska ske manuellt och vad som ska göras av programmet.

4. Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning
Efter att lösningen är fastställd gör man en lösning på detaljnivå som grundar sig på
vilken slags hårdvara, filstruktur och utvecklingsverktyg som ska användas.

Utformningsfasen är beroende på de beslut man tagit tidigare i processen och på så sätt är
valmöjligheterna för vilken slags teknisk lösning som ska tillämpas begränsade. Systemerarna
utför den här delen av arbetet själva med hjälp av de dokument som tagits fram tidigare i
processen.

2.1.3 Realisering

Efter utformningen realiseras systemet vilket består av att programmera instruktioner till
datorn, detta förutsätter dock att man gör ett ADB-baserat informationssystem (ADB tolkas
här som automatisk databehandling och innebär att man använder datorer som hjälpmedel för
att lagra och bearbeta uppgifter, det finns dock alternativa tolkningssätt).

Det material som man använder som underlag är det som togs fram vid utformningen och den
här delen av arbetet utförs av programmerare. Realiseringen består dock inte bara av
programmering, här utarbetas även de manuella rutinerna som behövs. Då kan även
användarna involveras i arbetet.
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2.1.4 Implementering

Implementeringen är den fas i processen då det nya informationssystemet tas i bruk. Här är
det viktigt att användarna är motiverade, därför krävs det att man förberett denna fas mycket
noggrant genom planering och eftertanke. Under implementeringen är systemerarna,
programmerarna och användarna delaktiga. I och med detta är själva utvecklingsarbetet
avslutat.

2.1.5 Förvaltning och drift

När systemet har börjat användas ansvarar driftsfunktionen för att bruket av detsamma sker på
bästa sätt. Vid sidan om användningen bör även kontinuerliga kontroller av systemets kvalitet
ske. Den delen av arbetet är själva förvaltningen. Förvaltningen är alltså en uppföljning av
driften och görs i syfte att förbättra systemet så att det verkligen tillgodoser användarnas
behov och används på det sätt som det är tänkt. Man gör korrigeringar, bedömer behov av,
och genomför eventuellt, förändringar. Små förändringar som ska utföras kan göras på en nivå
där användarna och programmerarna kommunicerar med varandra. Om förändringarna
däremot är större kan man behöva gå tillbaks ända till förändringsanalysen och gå igenom
hela modellen på nytt.

2.1.6 Avveckling

När man bestämmer sig för att avveckla informationssystemet är det viktigt att det sker på ett
sätt så att man har kontroll på den information som finns däri för att undvika att den hamnar i
orätta händer. Orsaker till att informationssystemet upphör att existera kan vara att den
verksamhet som stöttats av det upphör att existera, eller att arbetsuppgifterna förändrats på ett
sådant sätt att systemet inte längre stödjer dessa.

	�	������������ �������������!� �����
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Efter att användarna (kunden) uttryckt sina önskemål åligger det alltså experterna
(systemutvecklarna) att ta fram en teknisk lösning som möter användarnas behov.
Livscykelmodellen beskriver utvecklingsarbete på en generell nivå men beskriver inte hur
experterna ska nå sin målsättning. Även om den tekniska lösningen som tillhandahålls har all
funktionalitet användarna önskar, kan lösningen bli oanvänd om användarna inte kan utnyttja
den. Det kan väl knappast vara vad användarna önskade sig? Det är därför viktigt att göra ett
informationssystems funktionalitet tillgänglig för användarna. Om det enda sättet att utföra en
viss arbetsuppgift är genom ett informationssystem blir detta kritiskt för uppgiften.

För att spara resurser bör det klargöras att användarna förstår hur de ska använda
informationssystemet i ett så tidigt skede av utvecklingen som möjligt. Detta kan göras genom
att införa tester av användbarheten i utvecklingsprocessen.
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Det finns nog inte många som vill betala för något de inte kan använda, vare sig det är av
tekniska orsaker eller för att de inte förstår hur det ska användas.

	���"� �!�����!� �����#

Det finns flera olika definitioner på användbarhet i omlopp (bl.a. Allwood, 1998; Löwgren,
1993). Enligt Jonas Löwgren (1993) är en definition formulerad av Eason som lyder ”… att
ett system är användbart om det verkligen används” (Löwgren, sid. 52 egen översättning).
Löwgren noterar dock nackdelen att man då under utvecklingen av ett system har små
möjligheter att kunna ta reda på om ett system kommer att bli användbart eller inte.

Löwgrens egna förslag på en definition av användbarhet är en modell han kallar för REAL.
REAL står för ����	���, ���������, �������� och �����'����� (hädanefter benämnt som
relevans, effektivitet, attityd och lärbarhet). Relevans är ett mått på hur väl ett system möter
användarens behov. Effektivitet står för hur effektivt användare kan utföra sina uppgifter med
hjälp av systemet. Attityd är användarnas subjektiva uppfattning av systemet. Lärbarhet är hur
lätt det är att lära sig systemet för första gången och sedan senare komma ihåg hur systemet
fungerade.

En tredje definition erbjuds av Carl Martin Allwood (1998) och den bygger på att
användbarheten innehåller ännu fler delar än Löwgrens modell. Användbarhet är enligt
Allwood en summa av faktorerna anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och
användarkompetens. Användarvänligheten består i sig av olika faktorer (se figur 3 nedan). För
en utförligare beskrivning se Allwood, 1998.

����
!4
%��5����
�	��'�������������

Eftersom föreliggande studie avser att utreda huruvida det är möjligt att anpassa utvecklingen
av ett informationssystem för att stödja användandet av, redan existerande,
användbarhetstester är det inte av stor vikt att föredra en definition över en annan. Det är bara
nödvändigt att konstatera att det finns olika definitioner på begreppet. Olika testmetoder har
sina egna operativa definitioner av användbarhet och avser endast att mäta inom dessa
definitioners omfång.
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2.3.1 Användbarhetsdesign

Hur kan man då designa för att uppnå användbarhet i ett system? Donald Norman (1990) ger
ett antal riktlinjer som hjälper till att skapa användbara system. Först bör man bestämma för
vem man designar systemet eftersom: ”det inte finns någonting som en medelperson” (Donald
Norman, 1990, sid. 161, egen översättning). Det är viktigt att inse att personer med olika
bakgrund, kunskaper och motiv kommer att handla på olika sätt. Det är en stor utmaning att
göra en design som passar alla. I denna studie är olika nivåer av erfarenhet av
datoranvändning av speciell betydelse och behandlas nedan (kapitel 3.2.4, "�&�������
�	
�����&��������). Först när man bestämt vem det är man ska designa för kan man göra
antaganden om vad man kan förvänta sig av användarna och tillämpa riktlinjer för design.
Normans riktlinjer lyder:

1. Använd både kunskap i världen och kunskap i huvudet
2. Förenkla strukturen på uppgifter
3. Gör saker synliga
4. Gör mappningen rätt
5. Utnyttja kraften i begränsningar, både naturliga och artificiella
6. Designa för fel
7. Om inget annat fungerar, standardisera

Den första riktlinjen betyder i stora drag att man inte ska tvinga sina användare att komma
ihåg information i huvudet som de inte behöver komma ihåg. Eftersom igenkänning är lättare
än hågkomst underlättar det för användare att till exempel få välja mellan olika val i en lista
istället för att få skriva in en exakt ordalydelse. Då utnyttjar man kunskap i världen istället för
att helt förlita sig på kunskap i huvudet på användaren.

Riktlinje nummer två gör gällande att man ska hjälpa användaren genom att göra svåra
uppgifter lätta att utföra. Norman tar upp fyra olika sätt att göra detta. Den första är att göra
uppgiften liknande (om man ändrar sätt att utföra uppgiften på) men tillhandahålla mentala
hjälpmedel. Mentala hjälpmedel kan till exempel vara minnesanteckningar för att avlasta
användarens korttidsminne. Det andra sättet är att använda teknologi för att göra saker synliga
som annars inte är tillgängliga. Normans egna exempel på detta är instrumentpanelen i en bil
som ger information om motorns tillstånd. Som nummer tre föreslår Norman att man ska
automatisera men låta uppgiften vara den samma. Slutligen kan man ändra sättet man utför en
uppgift på. Detta kan vara motiverat när ett sätt att utföra en uppgift är onödigt komplext eller
när man helt enkelt kommer på ett enklare sätt att utföra en uppgift på.

Genom att göra saker synliga kan användaren få en överblick över vad som är möjligt att
göra. Synligheten kan också innebära att feedback ges för att visa användaren att deras
handlingar ger något resultat. I det här fallet behöver synlighet inte tolkas som visuellt utan
kan också innebära klickljud vid musklickningar och säkert även andra former av feedback.
Poängen är att förmedla något till användaren.

Till att börja med kan en förklaring av termen mappning (egen översättning från eng.
mapping) vara på sin plats. Mappning är relationen mellan kontroller, till exempel knapparna
på en fjärrkontroll och resultatet av knapptryckningarna. Med naturlig mappning avser
Norman att förhållandet är uppenbart eller självklart för en betraktare. Det är ett tillstånd man
bör sträva efter enligt Normans fjärde riktlinje.
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Som förklaring till riktlinje nummer fem skriver Norman: ”Använd begränsningar så att
användaren känner att det bara finns en sak att göra, rätt så klart”(Donald Norman, 1990, sid.
199, egen översättning). Författaren använder det engelska ordet constraint för att benämna de
begränsningar eller hinder (både upplevda och verkliga) man kan bygga in i ett system.
Genom att hindra användare från att göra fel styr man in dem på rätt väg. Detta är en, i
kombination med andra metoder, mycket kraftfull metod att styra användares handlingar.

Den sjätte riktlinjen säger att man ska designa för fel. Med detta förklarar Norman att man ska
anta att alla fel som kan göras kommer att göras. Genom att försöka förutse olika fel kan man
i designen bygga in hjälp för att styra användaren i rätt riktning. Man ska stödja användarna
och göra det lätt att ångra vid fel. Man bör också göra det svårt att göra fel som inte går att
ångra.

Slutligen finns en ofta använd utväg, att standardisera. Genom att alltid använda samma
mönster att utföra handlingar på behöver användaren endast lära sig detta mönster en gång.
Sedan kan de använda det på andra håll. Standardisering tillåter en ganska godtycklig design,
om man bara är konsekvent så lär sig användarna ändå hur de ska handla och kan klara av
sina uppgifter.

	���$��!� ������������

Det finns många olika metoder att mäta användbarhet. Olika metoder är dock lämpade för att
testa olika delar av användbarhetsbegreppet. Nedan finns en beskrivning av några saker man
bör tänka på innan man väljer metod. Efter det följer två olika typer av tester och en kort
beskrivning av några olika metoder för användbarhetsutvärdering. I nästa avsnitt följer en
utförligare beskrivning av den metod som slutligen användes under utvecklingen av
informationssystemet.

2.4.1 Att välja testmetod

Det finns ett antal aspekter man bör tänka på innan man väljer metod. För det första bör man
bestämma vad det är som avses mätas. Man kan svara användbarhet på denna fråga men mot
bakgrund av ovan nämnda olikheter i definition av begreppet säger inte detta så mycket. Om
man däremot avser att mäta på vilka sätt användare kan få/får problem med en produkt eller
prototyp har man avsevärt förenklat uppgiften. En metod ger ett specifikt resultat, så man bör
välja en metod som ger svar på en frågeställning som motsvarar vad man vill veta.

För det andra bör det vägas in vilka resurser man har tillgängliga. En metod som 6��������
�	������� (bl.a. beskriven i Nielsen, 1989 och Wharton et al, 1994) kräver tillgång till ett
antal användbarhetsexperter men inga användare. Andra metoder kräver tillgång till
försökspersoner. Har man inte tillgång till nödvändiga resurser bör man börja leta efter en
annan metod som bättre passar tillgängliga medel.

Vilka motiv som låg till grund för val av metod i föreliggande rapport återfinns i avsnitt 3.2.3
0����	��
���
�	��'������������ nedan.
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2.4.2 Formativa och summativa utvärderingar

En uppdelning av olika typer av tester är när i tiden de utförs i en utvecklingsprocess.
Löwgren (1993) nämner �������	� och �������	�
�	������� (egen översättning till formativ
och summativ utvärdering) som två typer. Formativa utvärderingar är metoder som kan
tillämpas under utvecklingen av ett system för att få feedback på olika designuppslag. Detta
har som mål att ge information som ska användas i en iterativ designprocess. Summativa
utvärderingar används för att mäta hur ett redan existerande system är beskaffat. De formativa
utvärderingarna bidrar mest till ökad användbarhet i ett system när de tillämpas många gånger
eftersom man kan testa olika designförslag och därefter välja det som verkar vara bäst.

2.4.3 Exempel på metoder för användbarhetsmätning

3�������	����������
Heuristic evaluation är en metod (bl.a. beskriven i Nielsen, 1989 och Wharton et al, 1994)
som ger ett antal riktlinjer som kan tillämpas när ett system utvärderas. De som testar bör ha
kunskaper från användbarhetsområdet. Detta för att de då bättre kan förstå konsekvenserna av
att bryta mot riktlinjer och kan avgöra när det är befogat eller inte. Det är dock inte en garanti
att hitta alla problem i användbarhet bara för att man har en duktig utvärderare. Olika
personer hittar olika problem. Det är därför lämpligt, enligt Nielsen, att mellan 3 och 5
utvärderare arbetar på samma gränssnitt för att kompensera för skillnader i fynd. Några
exempel på riktlinjer är: enkel och naturlig dialog, minimera användarens minnesbelastning,
var konsekvent och använd precisa och konstruktiva felmeddelanden (exempel tagna från
Nielsen, 1989 sid. 29). Genom att hitta problem kan de senare åtgärdas vid iterativ design.

4��������5��
�������
Cognitive walkthrough är en metod som fokuserar på att utreda hur lätt (eller svårt) ett system
är att lära sig att använda. Metoden finns beskriven i Wharton et al (1994) och genomförs
genom att designförslag i form av t.ex. en prototyp utvärderas av andra än utvecklarna själva.
Utvärderarna bör ha kunskaper om användbarhet för att uppnå ett bra resultat. I stora drag
genomförs en utvärdering genom att några uppgifter formuleras som ska lösas med hjälp av
prototypen och utvärderarna tänker högt hur de tror att en användare skulle resonera när de
löser uppgifterna. Om designen på gränssnittet inte på ett bra sätt stödjer uppgifterna kan man
identifiera vart problemen finns och genom iterativ design åtgärda dem. Om man väljer att
använda denna metod bör man komma ihåg att den endast syftar till att mäta hur lätt ett
gränssnitt är att lära sig, inget mer.

4��	
������
Denna metod påminner om Heuristic evaluation men istället för övergripande riktlinjer
använder man mer detaljerade beskrivningar av vad man ska leta efter. Löwgren (1993)
skriver att det finns många generella listor men att det i vissa projekt utarbetas listor tidigt i
utvecklingsprocessen för att senare kunna följa upp dem.

När man utvärderar med checklistor tillämpas en serie regler för olika delar av ett gränssnitt.
Detta är egentligen inte en metod i sig utan mer en generell taktik för att identifiera
användbarhetsproblem. Om checklistan som används inte på ett bra sätt speglar vad man är
ute efter kommer resultatet att bli därefter.
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	�%�&���������������������
(Följande beskrivning bygger helt på Monk et al, 1993)

Cooperative evaluation är en metod att erhålla information om problem när ett program
utarbetas. Det som är specifikt med metoden är att utvecklare och användare utvärderar
systemet tillsammans. På grund av att metoden är så pass informell, båda parter har möjlighet
att ställa frågor till varandra om systemet, kräver den inte lika stora resurser som andra
testmetoder.

Metoden är mest användbar för att få tidig feedback i utvecklingsprocessen så att utvecklarna
har möjlighet att göra om designen. Vitsen är inte att få fram en lång lista med möjliga
problem, utan att kunna identifiera de viktigaste förbättringarna att fundera över med minsta
möjliga ansträngning. Den kan användas på:

• En produkt som redan finns, men som ska förbättras
• En tidig prototyp
• En fullskalig version

Användarna får i testmetoden utföra ett antal olika uppgifter i systemet. Därför är det inte
lämpligt att använda metoden i de tidigaste stegen i systemanalyseringen då det inte är
klarlagt vilka uppgifter som ska kunna utföras med hjälp av systemet. Metoden passar inte
heller som kvalitetssäkring då den inte inkluderar någon opartisk del som utvärderar testerna.

Metoden består av fyra steg som beskrivs mer ingående nedan.
• Rekrytera användare
• Förbered uppgifter
• Interagera och registrera
• Sammanfatta observationerna

2.5.1 Rekrytera användare

För att ta reda på vem den typiske användaren av systemet är inleder man med att definiera
målgrupperna. Det arbetet innebär att de namnges och beskrivs. Beroende på vilket slags
system som skapas är det här arbetet olika lätt att utföra. Om utvecklarna skapar ett program
för en specifik verksamhet kan det ju till och med vara möjligt att namnge användarna. Om
man däremot skapar en produkt för en större marknad kan ju användaren vara i princip vem
som helst. Man bör dock ändå inte bortse från definitionen för det kan i sin tur leda till att
utvecklarna inte jobbar åt samma håll.

Nästa steg är att bestämma hur många personer som ska testas och uppskatta hur mycket tid
som behövs med var och en. Om det finns möjlighet att testa mer än en person bör man välja
användare som är så pass olika som möjligt för att täcka ett så stort spektra som möjligt.

Det är ofta möjligt att rekrytera testpersoner bland de tänkta användarna. Fördelen är att de
kommer att acceptera systemet när det sedan införs då de känner sig delaktiga i arbetet. En
fara med det hela är dock att de kan motsätta sig senare förändringar i programmet då de inte
längre är delaktiga. För att undvika detta bör man testa dessa personer med mycket enkla
prototyper så som pappersskisser istället för mer polerade skärmbilder.
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Om man inte lyckas att få tag i sådana testpersoner bör man försöka nå personer med liknande
egenskaper. Egenskaperna kan vara

• Kunskaper inom det område systemet ska användas
• Erfarenheter från liknande system
• Skicklighet i att använda tangentbordet
• Utbildningsnivå och hur man tar sig an situationer som kräver problemlösning

Om man har svårigheter att få tag i testpersoner bör man tänka på att det alltid är bättre att
testa få än inga alls. Viktigt är också att inte underskatta tiden det tar att rekrytera testpersoner
som passar, det arbetet tar ofta lika lång tid som själva testerna.

2.5.2 Förbered uppgifter

Uppgifterna som ska utföras bör vara specifika, i stil med ”Boka en biljett till Stockholm”,
istället för övergripande, såsom ”Utför dina vanliga arbetsuppgifter”. Att välja rätt uppgifter
är avgörande för att lyckas med metoden. Naturligtvis bör de även vara representativa för de
arbetsuppgifter som systemet ska stödja. För att kunna skapa dessa måste man vara på det
klara med vad det innefattar. Metoden förutsätter att det förarbetet redan är utfört. Dessutom
ska uppgifterna vara skapade på ett sådant sätt att testpersonen inte fokuserar sig på någon del
av systemet som inte är intressant i det här skedet.

De utvalda uppgifterna ska passa in i följande begränsningar:
• De ska vara anpassade till det steg i designen som utvärderas. Ju tidigare i processen

man är, desto mer specifika bör uppgifterna vara.
• De ska vara anpassade till den tid man avsatt.
• De ska säkra att testpersonerna undersöker de delar av systemet som de kommer

använda i sitt dagliga arbete.
• De ska vara skrivna med ett sådant språk så att testpersonerna förstår dem.

Man bör som utvecklare gå igenom uppgifterna själv för att bättre kunna uppskatta hur lång
tid det kommer att ta för testpersonerna att utföra varje uppgift. Dessutom kan det vara idé att
testa uppgifterna på en vän eller kollega för att se om instruktionerna är lätta att förstå.

2.5.3 Interagera och registrera

Det är mycket viktigt att testpersonerna känner sig bekväma och vet vad som förväntas av
dem. Den delen kan vara den svåraste med hela metoden. I de flesta fall känner testpersonen
att det är dennes kompetens som testas och inte produktens effektivitet.

Det gäller att bygga upp en så pass bra relation som möjligt så att man får ut så mycket
information som möjligt av testerna.

Innan testpersonerna anländer ska man se till att:
• Prototypen kan testas i en lugn miljö.
• Instruktioner finns tillgängliga.
• Det de säger och gör registreras på något sätt (för utförligare beskrivning om olika sätt

att registrera, se Monk et al, 1993)
• Man har förberett frågor att ställa i slutet.
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När de sedan kommer ska man vara noga med att skapa den rätta atmosfären (se ovan) så att
testpersonerna uppmuntras att se sig själva som medutvecklare och inte som försöksobjekt.
De ska också få en kort introduktion om vad som kommer att hända och information om
metoden som används. Under själva testningen är det viktigt att hålla igång dialogen, men
man ska se till att diskussionen inte flyter iväg till att handla om andra saker än ändamålet.
Man bör uppmuntra testpersonen att tänka högt och vara noga med att notera oväntade
händelser och kommentarer gällande användbarheten. Man ska inte avbryta personen om den
är på väg att göra misstag, man ska istället utnyttja den information det misstaget ger om
systemet.

När alla uppgifterna är utförda ska man prata med personen om systemet. De mest intressanta
kommentarerna brukar dyka upp i det här skedet. Här ska man ha förberett en del frågor i stil
med ”Vad tycker du bäst/sämst om med programmet?”.

2.5.4 Sammanfatta observationerna

För att sammanfatta vad som hänt kommer man främst att använda sig av sina noteringar och
vad man minns (kanske även något annat beroende på hur man har registrerat testerna). Direkt
efter testningen med varje person bör man därför ta sig tid att dokumentera vad som hänt, så
att man inte går miste om något viktigt som man kanske bara kommer ihåg i huvudet.

Två typer av data
• Oväntat beteende

Det här är när testpersonen gjort något som inte utvecklaren hade tänkt sig. Den här
typen av data är mycket viktig då den pekar på skillnaden mellan hur systemet är tänkt
att användas och hur det verkligen används.

• Kommentarer
Subjektiva tankar om systemet som kan vara både positiva och negativa.
Kommentarerna är också mycket viktig data då de reflekterar testpersonernas
erfarenheter om systemet. Även om de gjort precis som man tänkt sig kanske de tycker
att det var onödigt krångliga sekvenser eller dylikt.

Ett sätt som man som utvecklare lätt tänker är att när problem dyker upp för testpersonen
funderar man ut hur designen ska ändras. Man tänker ut de möjliga lösningarna som finns för
detta. Det är metodens styrka, men en varning bör utfärdas eftersom det är lätt att se den första
lösningen man kommer på som den enda möjliga. Den nya designen bör inte utvecklas förrän
man sett helheten som inkluderar alla problem med prototypen och alla utvecklarna deltagit i
diskussionen. En annan fråga är vilken/vilka av problemen som ska åtgärdas. Då krävs det att
beslut fattas som grundar sig på hur allvarligt problemet är samt vad kostnaden att åtgärda det
uppskattas till.
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Kapitlet är upplagt så att först presenteras arbetsprocessen för den applikation som
utvecklades. Sedan presenteras hur två testomgångar planerades och genomfördes som en del
av systemutvecklingen. Undersökningen som genomfördes efter att en designprototyp var
färdigställd benämns som första tillfället. Testomgången efter realiseringen av systemet
benämns följaktligen som andra tillfället.

����$�����������

Vårt arbetssätt i att framställa applikationen grundar sig på den livscykelmodell som vi
tidigare beskrivit enligt Andersen. Det har inte följt hela modellen genom alla faser utan vi
inledde med analysfasen och avslutade i och med realiseringen. Detta beror på den
begränsade tiden arbetet skulle utföras på.

3.1.1 Analysfasen

Inledningsvis träffade vi ledningen för verksamheten, Arres Trafikskola, för att ta reda på
vilka önskemål och behov som fanns. Verksamhetens ledning hade redan låtit ta fram en
kravspecifikation att kunna ge till leverantörer med syftet att kunna erhålla offerter snabbt. Vi
valde, som tidigare nämnts, med anledning av tidsbegränsningen att inte gå tillbaka i
processen och genomföra en förändringsanalys. Istället användes den befintliga
kravspecifikationen samt samtal med ledningen som underlag för att kunna framställa en ny.

'������	���
�����
I den nya kravspecifikationen begränsade vi omfånget av applikationen, samt ändrade på vissa
funktioner som vi inte ansåg oss kunna genomföra. Den främsta orsaken till detta var arbetets
begränsade tidsram. Den stora förändringen vi gjorde var att ta bort den del som gick ut på att
applikationen skulle kunna nås via Internet, tanken var att bokningar skulle kunna utföras
dygnet runt utan personlig kontakt.

Vi tog även bort de systemfunktioner som innebar att en stor del av tidigare telefonkontakt
skulle ersättas med E-postkontakt mellan applikationens olika användare. Anledningen till
detta var att vi inte ansåg att det skulle fungera i realiteten. En alternativ lösning borde
funderas ut för att erhålla bekräftelser mellan parterna, då alla elever kanske inte har en egen
E-postadress eller åtminstone inte läser den dagligen vilket var de indirekta kraven. Den nya
kravspecifikationen som vi presenterade godkändes utan invändningar av verksamhetens
ledning.
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3.1.2 Utformningsfasen

Nästa steg var att genomföra utformningen av applikationen. Vi valde att skapa databasen i
MS Access och applikationen med hjälp av utvecklingsverktyget Visual Basic. De här valen
menar Andersen ska grunda sig på det som lämpar sig bäst för ändamålet, men med tanke på
hur lång tid det skulle ta att lära sig nya utvecklingsverktyg valde vi istället verktyg vi, vid
tidpunkten, hade någon tidigare erfarenhet av. Utifrån kravspecifikationen designade vi sedan
applikationen. Hela det arbetet gjorde vi på papper. Vi inledde med att bestämma vilka
tabeller som skulle ingå i databasen och vad de skulle heta. Sedan bestämde vi preliminärt
vilka attribut som skulle ingå i varje tabell. Efter det skapades relationerna mellan tabellerna
och pappersskisser på de olika fönster applikationen skulle innefatta. Slutligen beslutade vi
hur applikationen skulle fungera funktions- och flödesmässigt. Utifrån pappersskisserna
skapade vi en designprototyp, med hjälp av Visual Basic. Prototypen bestod av skärmbilder
som satt ihop flödesmässigt. Sedan visade vi upp den för verksamhetens ledning som inte
heller denna gång hade några invändningar. Designprototypen användes vid den första
omgången användbarhetstester.

3.1.3 Realiseringen

Efter att ha sammanställt och utvärderat resultaten av användbarhetstesterna gjorde vi en
revidering av utformningen av applikationen.
Den nya utformningen låg till grund för realiseringen. Vi delade sedan upp formulären
sinsemellan och började med programmeringen. När vi var klara med kodningen satte vi ihop
formulären och granskade om de olika delarna fungerade tillsammans. När detta var klart
genomfördes den andra testomgången.

��	�'� ���(�������

Vid beskrivningen av undersökningarna är avsnitten uppdelade efter de två olika testtillfällena
där det ansågs nödvändigt för tydligheten av beskrivningen.

3.2.1 Syften med undersökningarna

Frågeställningen denna rapport besvarar är hur man kan anpassa utvecklingsarbetet med ett
informationssystem för att inbegripa användbarhetstester. Vid utvecklingsarbetet med det
beskrivna utvecklingsfallet genomfördes två olika omgångar av tester. Vid båda
undersökningstillfällena användes metoden Cooperative evaluation, men med olika syften.

Vid det första tillfället var syftet att få feedback på designprototypen, och att identifiera
eventuella svårigheter i användandet av gränssnittet. Vid detta tillfälle användes metoden som
en formativ metod. Vid det andra tillfället var syftet att utreda om de vid första tillfället
eventuella upptäckta svårigheterna hade åtgärdats, Cooperative evaluation användes då som
en summativ metod.

Genom att använda användbarhetstester som en del av utvecklingsprocessen avsåg vi att visa
att detta var möjligt, och även visa hur testerna bidrog till slutresultatet.
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3.2.2 Målgrupp och omfång av utvärdering

Målgruppen för applikationen är dess framtida tänkta användare. Dessa består av
körkortselever och anställda vid en körskola. Alla presumtiva körskoleelever och anställda är
dock en ganska stor och svårdefinierad grupp ur användbarhetssynpunkt. Det finns flera olika
aspekter man skulle kunna betona. Exempel på sådana aspekter är ålder, kön, kognitiv stil
eller datorerfarenhet.

Vid en första avgränsning valde vi att fokusera på datorerfarenhet. Detta val grundades i att
användare kommer att skilja sig mycket i erfarenhet av datoranvändning, men inget alternativ
till körlektionsbokning än genom applikationen skulle finnas om enbart den användes. Det är
därför viktigt att olika grader av erfarenhet (speciellt de med liten eller ingen erfarenhet) inte
blir ett så stort hinder för användarna att de blir avskräckta och applikationen därigenom inte
används. Detta skulle vara allvarligt eftersom verksamheten därigenom skulle hämmas istället
för att stödjas.

En andra avgränsning gjordes i att mätningarna gjordes på elevkategorinivå. Detta eftersom
tillgängliga resurser inte tillät att testa alla kategorier och elevkategorin är den gruppen som är
störst till antal, har minst tid till att lära sig applikationen och minst möjlighet att tillgå
utbildning och användardokumentation.

3.2.3 Metodval för användbarhetstestning

Vid valet av metod för användbarhetstestning togs hänsyn till flera olika faktorer. Vad som är
avgjort viktigast är dock att man får svar på den fråga man är ute efter att besvara. Man måste
även ha de resurser tillgängliga som krävs för att genomföra undersökningen. Vid designfasen
av utvecklingsarbetet var vi helt ovetande om hur gränssnittet skulle tas emot av användare.
Även om riktlinjer för design följs vid utformningen av ett gränssnitt finns fortfarande en
ovisshet om hur gränssnittet tas emot innan det blivit provat mot användare. Riktlinjer och
beskrivningar kan vara mycket användbara men verkligheten kan vara en annan. Dessa
användare behöver inte vara rekryterade ifrån gruppen slutanvändare men bör så väl som
möjligt, i identifierade viktiga drag, överensstämma med den gruppen. En fördel med att
prova gränssnittet mot användare är att de, till skillnad mot utvecklare, inte deltagit i
utvecklingsarbetet och på förhand vet hur det är tänkt att fungera. På grund av detta var ett
krav att undersökningen skulle innefatta försökspersoner som inte deltagit i
utvecklingsarbetet. Ett annat krav var att resurserna som fanns tillgängliga skulle passa de
som krävdes för att genomföra en sådan undersökning. Tiden till att genomföra
undersökningen inkräktade på dyrbar utvecklingstid och behövde minimeras.

Vad undersökarna behövde var snabb feedback på om användare kunde utföra sina uppgifter
genom gränssnittet. Om användarna inte kunde det behövdes de delar av gränssnittet som
ställde till problem identifieras. Detta till ett så lågt tidsmässigt pris som möjligt samtidigt
som frågeställningen måste bli besvarad. Den metod som bäst överensstämde med kraven var
den metod som också slutligen valdes nämligen ���������	�
�	�������
(Monk et al, 1993).
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3.2.4 Genomförande av användbarhetstester

(�
������������6��6
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För att spegla olika grader av erfarenhet av datoranvändning rekryterades försökspersoner
som skulle passa in i en av följande tre kategorier:

1. Stor erfarenhet av datoranvändning
2. Medelstor erfarenhet av datoranvändning
3. Liten eller ingen erfarenhet av datoranvändning

Kategori 1 motsvaras av personer som dagligen eller enligt egen uppgift ofta använder sig av
datorer. För att passa in i kategori 2 ska en person enligt egen uppgift ha en begränsad
erfarenhet av att ha använt datorer. Den sista kategorin innefattar personer som enligt egen
uppgift aldrig eller mycket sällan har använt sig av datorer.

Författarna är medvetna om de brister som finns i denna uppdelning av nivåer av den
oberoende variabeln erfarenhet av datoranvändning. Gruppindelningen var en grov indelning
för att kunna täcka ett brett spektrum av användare och var inte exakt. Därför bör resultatet av
undersökningarna enbart ses som en källa till snabb och resursmässigt billig information om
applikationens användbarhet. Inga anspråk görs därför på generalisering av resultaten.

En annan källa till problem är att de två mest intressanta kategorierna är de med begränsad,
låg eller ingen erfarenhet av datoranvändning. Eftersom många personer i övre tonåren och
uppåt oftast har en hel del erfarenhet av datoranvändning har dessa kategorier varit svårast att
rekrytera försökspersoner till.

Vid första undersökningen deltog 5 försökspersoner med spridningen två försökspersoner i
kategori 1, en försöksperson i kategori 2 och två försökspersoner i kategori 3.

Vid andra undersökningen deltog 5 försökspersoner med samma spridning som vid första
försöksomgången.

Alla försökspersoner kände någon av författarna i någon utsträckning och detta kan vara en
orsak till att de ställde upp i undersökningarna. Ingen kompensation utdelades för deltagande.

16�����������
Enligt vad testmetoden föreskriver skapade vi specifika uppgifter (se bilaga 1) som i våra
ögon var representativa och som skulle få testpersonerna att fokusera sig på rätt delar av
applikationen.
Vi föreberedde uppgifter som innefattade de funktioner som kategorin Elev skulle utföra.
Uppgifterna var att boka respektive avboka en körlektion på en bestämd tidpunkt, boka
respektive avboka en plats till nästa teoripass samt att läsa information från anslagstavlan.
Efter det att vi skapat uppgifterna testade vi de själva för att kunna göra en ungefärlig
tidsuppskattning för hur lång tid det skulle ta för varje testperson att genomföra testet.

�����
�����	�������������
Vi var mycket noga med att klarlägga för alla testpersonerna vad syftet med testerna var, att
det inte var individens kompetens som skulle utvärderas utan applikationens användbarhet.
Detta kändes som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna rekrytera testpersoner och de
blev således informerade om detta redan vid den första telefonkontakten.
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När det sedan blev dags att genomföra testerna såg vi till att vi hade tillgång till en miljö som
inte innefattade några störande moment som kunde påverka resultatet. En annan aspekt vi tog
hänsyn till var också att inte testpersonerna skulle behöva stressa till något ställe och känna att
det var jobbigt att behöva ställa upp på testerna. Med tanke på detta valde vi plats i samråd
med var och en av personerna. Det blev så långt som möjligt hemma hos antingen någon av
författarna eller hemma hos någon av testpersonerna.

Då vi ansåg att testet inte var särskilt omfattande bestämde vi oss för att enbart registrera
händelserna via anteckningar. För att testpersonen skulle känna sig så bekväm som möjligt
valde vi att den av oss som kände testpersonen bäst höll i dialogen och presentationen medan
den andre förde anteckningar.

När vi genomförde testerna inledde vi med att presentera metoden och vad som förväntades
av deltagarna och hur det hela skulle genomföras. Efter det gav vi testpersonerna
instruktionerna i pappersform så att de fick en möjlighet att läsa igenom alla uppgifter innan
de satte igång. Vi påminde också om vikten av att de hela tiden skulle tänka högt så att inte
deras åsikter och intryck skulle gå förlorat. Om den av oss som höll i dialogen sedan märkte
att personen stannade upp, blev förvånad eller såg fundersam ut uppmanade vi dem att berätta
hur de tänkte.

Efter att de gått igenom alla uppgifter startade vi applikationen på nytt och ställde de frågor vi
förberett (se bilaga 1). Då fick personerna möjlighet att försöka ge sammanfattande åsikter
medan de hade möjlighet att titta på applikationen. De uppmanades att ge förslag på
alternativa lösningar eller ombads kommentera alternativa lösningar som vi funderat på.

�����������������������������
Efter var och en av de två testomgångarna sammanfattade vi de resultat vi fått fram av
testerna. Resultaten sammanfördes inte direkt utan sammanfattades för var och en av
testpersonerna. Syftet med det var att se om det fanns några skillnader i beteenden, åsikter och
kommentarer mellan de tre kategorier vi ställt upp. Efter det sammanställde vi hela
omgångens resultat för att utläsa generella tendenser.

3.2.5 Externt bortfall

Vid det första tillfället avböjde en försöksperson från att delta. Detta skedde innan personen
hade påbörjat experimentet. Orsaken till bortfallet angavs vara sjukdom vid testtillfället och
en ny försöksperson för samma kategori rekryterades. Författarna har gjort bedömningen att
detta bortfall inte påverkat utfallet av undersökningen i någon större skala.
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Detta kapitel är uppdelat så att först beskrivs den anpassning av livscykelmodellen vi
tillämpat. Sen presenteras den prototyp som arbetats fram som ett designförslag för
applikationen. Efter det följer en sammanställning och analys av resultaten för första
försöksomgången. Sedan beskrivs det realiserade systemet och slutligen redovisas resultaten
och tillhörande analys från andra testomgången.

����)��������������������������������(�����
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Genom figur 4 illustreras hur vi anpassade livscykelmodellen till att inkludera tester av
informationssystemets användbarhet. Endast de delar som är ändrade jämfört med Andersens
beskrivning enligt ovan är inkluderade. Efter utformningsfasen genomförde vi den första
testomgången som var en formativ utvärdering. Syftet med testet var att få feedback på det
designförslag vi utvecklat. Varje testomgång inkluderade planering, genomförande och
uppföljning av resultaten. De delar som vi ansåg behövde åtgärdas efter det att vi utvärderat
undersökningen designades om innan systemet realiserades. Efter det genomfördes den andra
testomgången. Den utvärderingen var av den summativa typen eftersom vi ville se om vi
åtgärdat de användbarhetsproblem som visade sig vid den första testningen, eller om några
nya uppstått.

��	�*�������������

4.2.1 Beskrivning av applikationen efter utformningen (som användes vid första
testomgången)

Nedan följer en presentation och beskrivning av de olika skärmbilder som designprototypen
bestod av. Ingen funktionalitet fanns i prototypen förutom att det var möjligt att navigera
genom applikationen som det var tänkt att fungera senare. Bilderna visar gränssnittet för



20

applikationen som det var tänkt att se ut för användarkategorin elev eftersom det var på den
behörighetsnivån testerna genomfördes.
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Det här fönstret användes för att visa att det skulle finnas ett inledande inloggningsfönster
varifrån man loggar in i eller stänger ner applikationen.
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Här presenteras de meddelanden som administratören skrivit in (en administratörsfunktion)
för den nyss inloggade användaren. Knapparna till vänster följer med genom alla fönster i
applikationen och används för navigation mellan olika fönster.
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Här visas schemat för en viss lärare under en vecka, här kan användaren boka och avboka
lektioner. Tanken med att använda rullgardinsmenyer är att undvika felskrivningar och
därigenom underlätta kopplingen mot databasen. För en elev visas endast alternativen
%	������ (där användarnamn är inloggad användare) och en tom rad i
rullgardinsmenyerna. De gråa rutorna i schemat representerar de tillfällen som av någon
anledning inte går att boka (oftast av andra elever bokade tider).
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För eleven visas enbart en dialogruta (i mitten av figur 8) som frågar om eleven vill boka in
sig på veckans teorilektion om man trycker på teoribokningsknappen till vänster. Om eleven
svarar ja utförs bokningen annars inte.
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Slutsats för första testomgången var att den tänkta designen innehöll problem med
användbarheten, vilka vi var tvungna att åtgärda innan utvecklingsarbetet fortsatte. Utan tester
hade nog en del av dessa problem inte upptäckts förrän slutanvändarna fått tillgång till
applikationen.

4.3.1 Sammanställning av resultat

7����������������
I åsikterna rörande den övergripande designen var testpersonerna uppdelade i två läger.
Hälften tyckte att applikationen var alldeles för grå och trist och borde piffas upp genom
gladare färger, en introduktionsfilm och bilder på bilar. De tyckte även att ledtexter och
hjälpfunktioner skulle öka förståelsen. Den andra hälften tyckte att designen var mycket bra
då de uppfattade den som stilren och därigenom lättare att förstå och att mer detaljer i form av
ledtext skulle uppfattas som störande.

 ��������
Alla deltagare var överens om att navigeringen gällande bokning av teorilektion var svår att
förstå. De förväntade sig att förflyttas till ett separat teorifönster där man både kunde boka
och avboka. Den enda knappen som enbart öppnade en dialogruta var otillräcklig och fönstret
som låg bakom skapade förvirring då man väntade sig att förflyttas någonstans. Dessutom
tyckte de att det var knöligt att behöva leta sig till anslagstavlan för att se när nästa
teorilektion hålls och att det borde stå någonstans att den informationen finns just där.

,���
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Två av testpersonerna tyckte att det var onödigt med rullgardinsmenyer i körschemat då man
ändå bara kunde välja sig själv eller avboka i dem. Att den tomma raden i menyn stod för
avboka var det svårt att förstå, ett önskemål var att det istället skulle stå något i stil med ”tiden
tillgänglig”. Ett förslag var att istället för menyerna ha checkboxar för varje tid, så att det
räckte med att markera eller avmarkera tiderna. Dock uppskattades knappen 3�&� i fönstret
som ledde till att man förstod att den sparade vad man gjort i fönstret, men man saknade en
knapp som hette ”Avboka” för att utföra avbokningar.

+�8���9�
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Samtliga testpersoner ansåg att namnet på knappen huvudmeny var missvisande då man i
själva verket förflyttades till anslagstavlan. Menyn är ju ständigt åtkomlig oavsett vilket
fönster man befinner sig i. Önskemålet var att byta namn på knappen till anslagstavla.

Ett annat önskemål var att byta namn på knappen ;��������. De personer som uttryckte det
ville att knappen skulle få användaren att förstå i högre grad att man genom den knappen kom
till bokningen av körlektioner. Förslag på namn var ”boka körlektion”.

Att man via knappen :����'�&�� även kunde avboka teoripass tyckte en av testpersonerna
var missvisande.
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Samtliga testpersoner tyckte att bekräftelsen i samband med teoribokningen var otillräcklig.
De tyckte att man borde kunna se någonstans om man var inbokad till nästa pass eller inte. Att
man var tvungen att klicka på knappen :����'�&�� för att ta reda på detta var det ingen som
kände sig bekväm med. I övrigt var det ingen som tyckte sig behöva mer bekräftelser, förutom
vid urloggningen där en av deltagarna tyckte att man borde få upp en dialogruta innan man
blev urloggad.

4.3.2 Analys av resultat

De försökspersoner som utryckte en vilja att ha en mer livlig design var alla kategorin ovana
användare. Vi tolkade detta som att de var benägna att bli mer imponerade av designfinesser
än funktionalitet. En användning av fler färger, bilder och ledtexter tror vi skulle leda till att
uppmärksamheten hos användarna kan bli dragen ifrån applikationens funktioner och
därigenom göra den svårare att använda, dessa åsikter lämnades därför utan åtgärd.

Designen på teoribokningen hade alla testpersoner problem med. Detta var ett tydligt tecken
på att detta måste åtgärdas. Hjälpfunktioner skulle kunna underlätta detta men det ansåg vi
vara att putsa upp en i grunden dålig lösning. Därför beslöt vi att helt göra om designen för
teoribokningsfunktionen. Testpersonerna hade uttryckt en förväntan att förflytta sig till ett
nytt fönster för teoribokning och vi byggde därför vidare på den idén. Detta ledde även till att
göra applikationen mer konsekvent. Varje knapp öppnar ett nytt fönster.

Vi bedömde att ett byte från rullgardinsmenyer till checkboxar i schemat skulle leda till en
försämring i läsbarhet och genomförde därför inte denna ändring. Den tomma raden i
menyerna byttes ut till texten �	'�&� för att öka förståelsen för alternativet. Knappen 3�&�
togs bort av programmeringstekniska skäl och ingen knapp för avbokning lades heller till.

Texten på knappen 6�	����� behövde ändras till något som bättre beskrev vad knappen
ledde till. Valet föll på %�������	�� för att vara konsekvent mot resten av applikationen, där
namnet på knappen speglar fönstret som öppnas huvudsakliga funktioner. ;��������
knappen fick det nya namnet ;�������. Förslaget att byta till 3�&�
&����&��� bedömde vi vara
missvisande då man även kan använda knappen till att endast se körtider och/eller avboka
körtider. ;������� ansåg vi inbegripa alla olika funktioner knappen resulterar i, där
;��������
endast antyder en presentation av schemat utan förändringsmöjligheter.
:����'�&��
fick på samma sätt ändra namn till :�������� för att motsvara namnsättningen
på ;�������. Namnet på knappen kan nu också inbegripa funktionen avboka teorilektion.

De identifierade problemen med feedback i samband med teoribokningen försvann i och med
den nya lösningen av funktionen. I det nya fönstret löstes feedbackproblemet genom att
inaktivera det valet som inte är tillgängligt. En tillhörande text presenterar om användaren är
bokad eller ej.
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4.4.1 Beskrivning av applikationen efter realiseringen (som användes vid andra
testomgången)

Nedan följer en presentation och beskrivning av de olika skärmbilder som det realiserade
systemet bestod av på elevkategorinivå. Detta var en del av den slutgiltiga versionen av
applikationen som senare levererades. Som tidigare nämnt var detta resultatet av den iteration
i designen första testomgången resulterade i.
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Detta fönster fick bara genomgå några smärre estetiska förändringar. Dock har knapparna
Logga in och Avsluta bytt plats.
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Genomgående i hela applikationen har de knappar som styr navigationen förändrats. Dels har
namnen på knapparna ändrats men även grupperingen och placeringen. Knappen för
utloggning placerades ensam längst ner till vänster och de tre andra knapparna placerades som
en grupp. Knappen som tidigare hade namnet 6�	����� fick det mindre vilseledande
namnet %�������	��. Anslagstavlan fick en vit bakgrund för att texten i den skulle bli
tydligare. Meddelanden i Anslagstavlan skiljs med ett streck mellan varje meddelande för att
separera dem ifrån varandra.
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Schemat har fått förändringen att datum presenteras ovanför varje dag istället för som tidigare
bara veckonummer och veckodagarnas namn. När en lektion bokats ändras bakgrundsfärgen
på den rullgardinsmenyn till gul som i nedre högra hörnet på figur 11. Under varje
rullgardinsmeny finns endast den inloggade elevens namn. Om en lektion är bokad
presenteras även alternativet %	'�&�. Knappen 3�&� har tagits bort och bokningen styrs
genom valen i rullgardinsmenyerna. När användaren valt sitt namn frågar en dialogruta om
användaren är säker på att den vill boka tiden innan bokningen utförs.
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På grund av ovan nämnda problem med teoribokningen i första testomgången utarbetades en
helt ny version av teoribokningsfunktionen. Nu är funktionen ett helt eget fönster istället för
som tidigare bara en dialogruta. Om inloggad elev inte är bokad är knappen 3�&� aktiverad
annars är knappen %	'�&� aktiverad.
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Slutsats för andra testomgången var att de i första omgången identifierade
användbarhetsproblemen hade åtgärdats.

4.5.1 Sammanställning av resultat

7����������������
Till skillnad från första gången var alla överens om att den stilrena designen var bra och
tydlig. Två av deltagarna tyckte att det skulle underlätta med instruktioner första gången de
skulle använda applikationen. Dock skulle båda föredra att få dessa i pappersform eller att
någon instruerade dem istället för en hjälpknapp eller mer ledtext. De olika färgerna i
körschemat tyckte flera av testpersonerna var pedagogiskt, en av dem tyckte dock att färgerna
borde förklaras någonstans i fönstret. Deltagarna var också överens om att veckonummer
skulle kunna läggas till i körschemat, två av dem ansåg att det skulle vara mycket
underlättande.

 ��������
Ingen av testpersonerna hade några problem med navigeringen. Dock, till skillnad från vad vi
hade tänkt, gick tre av deltagarna tillbaka till anslagstavlan för att se när nästa teorilektion
skulle hållas innan de bokade in sig till teoripasset. En av dem tyckte att man borde se i
teorifönstret när nästa pass skulle vara istället för att behöva gå tillbaka.
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Två av deltagarna tyckte att det var lite svårt att förstå att man skulle välja sig själv från
rullgardinsmenyerna i körschemat. De hade dock inget annat förslag på lösning. En av dem
tyckte att det kanske skulle vara lättare om det i menyn fanns alternativet 3�&� istället för sitt
namn, precis som man kunde välja %	'�&� för avbokning. En annan av testpersonerna tyckte
att man först skulle välja sitt namn från menyn och sen klicka på en knapp med texten '�&�.
Alla klarade dock uppgiften att boka och avboka en körlektion.

+�8���9�
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Ingen av testpersonerna tyckte att någon av knapparnas namn var missvisande. När vi bad
dem att fundera över dessa hade heller ingen något annat förslag.

1�����	

Det rådde delade meningar bland testpersonerna huruvida det var nog med bekräftelser i form
av dialogrutor eller om det skulle finnas fler. De som tyckte att det räckte sade sig uppfatta det
som störande moment, medan de andra nog skulle känna sig säkrare om det fanns fler.

4.5.2 Analys av resultat

Vårt beslut om att behålla den rena designen uppskattades av den andra försöksgruppen,
vilket föranleder oss att tro att vi valt rätt. De olika färgerna på rullgardinsmenyerna var ett
uppskattat inslag, dock tyckte en person att de olika färgerna kunde förklaras. Den gula färgen
borde göra det lättare att snabbt rikta uppmärksamheten mot egna bokade tider. Att lägga till
veckonummer i schemat skulle ytterligare kunna underlätta för användarna att se vilken
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tidsperiod schemat behandlar, men i valet som uppstod föredrog vi datum framför vecka när
vi skulle ha valt båda.

Inga försökspersoner upplevde några problem med teoribokningen som tidigare var ett stort
navigeringsproblem. Inga andra problem förelåg heller med navigationen.

De nya alternativen i rullgardinsmenyerna underlättade för försökspersonerna att genomföra
bokningar respektive avbokningar. De problem som uppstod i samband med bokningen anser
vi grundade i att de försökspersonerna inte visste hur en rullgardinsmeny fungerade. Detta kan
vara svårt att åtgärda om man samtidigt vill behålla de fördelar kontrollen erbjuder. Dessutom
var de problemen inte av en så pass allvarlig grad att en revidering blev aktuell.

Vid första försöksomgången uttryckte några personer missnöje med namnsättning på vissa
knappar. Detta hade nu genom vidtagna åtgärder helt försvunnit.

När det gäller feedback finns det som tidigare nämnt två läger. Vi har försökt att göra en
avvägning som ska vara acceptabel för båda.
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Detta kapitel tar upp några av våra tankar kring arbetet och de resultat vi kommit fram till.
Kapitlet avslutas med våra slutsatser och en kritisk granskning.

16����������������������������
Det går att på ett smidigt sätt använda användbarhetstester under utvecklingsarbete enligt
livscykelmodellen. I denna rapport finns ett sätt beskrivet men det finns säkert andra sätt att
uppnå liknande resultat på. Det är önskvärt att försöka upptäcka eventuella
användbarhetsproblem i ett så tidigt stadium av utvecklingen som möjligt. Annars kan en stor
del av arbetsinsatsen vid realisering av ett system vara meningslös, då utformningen ändå
måste omarbetas för att bli användbar. Det är då mer troligt att man behåller en mindre bra
design och utbildar användarna på systemet istället och hela tanken med att skapa ett
användbart program går förlorad. Någon form av användbarhetstester borde därför användas
för att komplettera modellen. Användarnas välvilja till ett system torde öka om det är enkelt
att utföra uppgifter än om det krävs utbildning för att lösa små uppgifter som borde vara
enkla.
Införandet av användbarhetstester är en kvalitetsaspekt som man kan använda sig av för att
förbättra det resultat som uppnås med livscykelmodellens (enligt Andersen, 1994) mer
generella beskrivning av ett tillvägagångssätt. Det skulle kunna vara en konkurrensfördel om
man kan säkra användbarheten för ett system redan på utvecklingsstadiet.

����������	
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Genom att man för in tänkandet på användbarhet i arbetet har man redan kommit en bit på
vägen att skapa ett användbart system. I vårt fall fokuserade vi redan från början på
användbarheten då vi visste att vi senare skulle genomföra tester. Det tror vi är en positiv
bieffekt av att använda tester i utvecklingsarbetet. Dock visade det sig att även om tanken var
att det redan vid designprototypen skulle vara enkelt att använda applikationen pekade
resultaten på att detta inte var fallet. Problemen var sådana som vi, som utvecklare, inte hade
förväntat oss och troligen aldrig hade upptäckt förrän problemen skulle ha tagit för lång tid att
åtgärda.

3������
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Man skulle kunna avhjälpa många problem med användningen av ett system genom att skriva
in förklarande texter eller erbjuda hjälpfunktioner. Vi anser dock att man då redan vid
designen gjort fel. En bra design ska inte behöva förtydligas med instruktioner. Donald
Norman (1992) har en tumregel för att hitta dåliga designlösningar, leta efter uppsatta
instruktioner. Om det behövs instruktioner är designen felaktig från början.
Enligt erfarenheter från föreliggande studie vill de som mest behöver hjälp inte ha den genom
datorn, eftersom det är i användandet av datorer osäkerheten ligger. Detta skulle man avhjälpa
genom att tillhandahålla instruktioner på andra sätt. Men som nyss nämnts ska detta i bästa
fall inte behövas.
De problem som upptäcktes hos gruppen med minst datorerfarenhet hade främst att göra med
bristande förståelse för användandet av vissa objekt, speciellt rullgardinsmenyerna. Det skulle
varit svårt att hitta en design som passat alla användare och samtidigt mött de
programmeringstekniska krav som förelåg.
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Rapportens frågeställning är huruvida det är möjligt att anpassa utvecklingsarbetet med ett
informationssystem för att stödja tester av användbarhet. I denna rapport presenteras ett
sådant sätt genom illustrationen av arbetsprocessen med ett informationssystem.

Utnyttjandet av användbarhetstester under utvecklingsarbetet är ett bra sätt att tidigt kunna
identifiera och avhjälpa eventuella användbarhetsproblem. Om dessa problem skulle
upptäckas efter realisering eller implementering skulle de bli betydligt besvärligare att
åtgärda.

Det är vår åsikt att man bör använda sig av någon form av användbarhetstester under
utveckling av ett system för att säkerställa systemets användbarhet. I vårt fall hade inte
applikationen blivit lika användbar om vi inte använt användbarhetstester i utvecklingsarbetet.

%�	�-�����������

I denna studie har, på grund av begränsade resurser, bara en del av ett system utvärderats. Då
valdes den del som ansågs viktigast. Hade resursramarna tillåtit det skulle hela systemet ha
utvärderats. Detta har inte påverkat rapporten men det system som utvecklades hade troligtvis
(med hänsyn till våra resultat) sett annorlunda ut för de andra användarkategorierna än elever.

Till undersökningarna har försökspersoner rekryterats utan att verksamheten har varit
inblandad, men det hade varit önskvärt om verksamheten kunnat stå för den resursen.
Målgrupp och slutanvändare hade då på ett naturligt sätt sammanfallit och det tidskrävande
arbetet med att söka försökspersoner hade undvikits. Detta skulle man med fördel kunna föra
in i kontraktet mellan utvecklare och beställare redan från början.

Något annat som noterades var att oerfarna manliga datoranvändare ville ha ett effektfullt
gränssnitt. Denna åsikt delades dock inte av deras kvinnliga motsvarigheter. En tolkning av
detta skulle kunna vara att deras sätt att se på vad datorer används till skiljer sig. Som ett
redskap för nöje respektive nytta. Eftersom vi inte balanserat aspekten kön i rekryteringen av
testpersoner kan det ha påverkat testresultaten. Vad vi vill säga med detta är att vid
rekrytering av försökspersoner kan det vara viktigt att ta hänsyn till mer än en aspekt.
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1. Logga in
Användarnamn: Namn
Lösenord: Ord

2. Boka en körlektion på valfri tid

3. Boka en teorilektion

4. Gå till anslagstavlan

5. Avboka teorilektionen

6. Avboka körlektionen

7. Logga ut

*��������

1. Vad var bäst med programmet?

2. Vad var sämst?

3. Tycker du att något var konstigt?

4. Är det något du tycker bör förändras?

5. Var knapparna text bra eller vilseledande?

6. Rullgardinsmenyerna hade olika färg, förstod du varför?

7. Vad tyckte du om designen i stort?

8. Har du någonting att tillägga?


