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Sammanfattning 
Företaget Ritkonsult är ett företag på Västkusten som utför diverse konsulttjänster, främst 
rituppdrag inom brandskydd. De har den senaste tiden sett ett uppsving för främst 
prisjämförelser på Internet. Detta arbete har därför gått ut på att utveckla en 
prisjämförelsetjänst för lokala företag på Internet. Tanken är att företag själva ska kunna lägga 
till uppgifter och administrera dessa. Informationen ska kunna gå att söka efter och jämföras 
med annan liknande information. För att användare med olika Internetvana ska kunna 
använda tjänsten har webbsidan gjorts så användbar som möjligt med Usability Engineering 
metoden. Ett antal tester har utförts med riktiga företag för att upptäcka 
användbarhetsproblem och rätta till dem till den slutgiltiga webbsidan. Resultatet har blivit en 
dynamisk webbsida med fokus på användbarhet och flexibilitet; den kan användas av olika 
företag och av olika personer som vill söka efter information. En hel del hade kunnat göras 
annorlunda under arbetets gång, till exempel hade flera metoder för att skapa användbarhet 
kunnat studeras. Trots de brister som finns är beställarna och jag nöjda med resultatet. 

Abstract 
Ritkonsult is a company situated on the west cost of Sweden; they mainly work as consultants 
with different drawing missions within the area of fire protection. They have seen a recent 
growth in the field of price comparisons on the Internet. The purpose of this work has 
therefore been to develop a price comparisons service for local companies on the Internet. The 
idea is to let the companies add information and to update it themselves on the website. The 
information that is added is going to be available for other users to search on and compare 
with similar information. To make it possible for users with different Internet experience to 
use the service, the website has been made as user-friendly as possible. This has been 
achieved with the use of the Usability Engineering method. A number of tests with real 
companies have been performed to discover usability problems and to correct them for the 
final webpage. The result is a dynamic webpage with focus on usability and flexibility; the 
webpage can be used by different companies as well as different persons who are searching 
for information. Many things regarding the work with the webpage could have been done in a 
different way, alternative usability methods could have been studied for example. The 
company that ordered the webpage and I are both satisfied with the result, even though some 
flaws are present in the work.  



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning.............................................................................................1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................... 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................... 1 

1.3 Målgrupp ................................................................................................ 2 

1.4 Avgränsningar....................................................................................... 2 

1.5 Struktur .................................................................................................. 2 

2 Teori ....................................................................................................3 

2.1 Användbarhet ........................................................................................ 3 

2.2 Användbarhet på Internet..................................................................... 3 

2.2.1 Design och layout................................................................................... 4 
2.2.2 Länkar...................................................................................................... 4 
2.2.3 Navigering ............................................................................................... 5 
2.2.4 Sökmotorer ............................................................................................. 5 

2.3 XHTML.................................................................................................... 6 

2.4 PHP......................................................................................................... 6 

2.5 MySQL.................................................................................................... 7 

3 Metod ..................................................................................................9 

3.1 Metodbakgrund ..................................................................................... 9 

3.1.1 Användaranalys...................................................................................... 9 
3.1.2 Behovsanalys ....................................................................................... 10 
3.1.3 Kravinsamling....................................................................................... 10 
3.1.4 Sätt användbarhetsmål ........................................................................ 11 
3.1.5 Designprocessen.................................................................................. 11 
3.1.6 Tillämpa riktlinjer och tumregler ......................................................... 12 
3.1.7 Användandet av prototyper ................................................................. 13 
3.1.8 Utvärdera med testanvändare ............................................................. 14 
3.1.9 Förbättra designen och ny utvärdering .............................................. 16 
3.1.10 Ny utvärdering och rapport ................................................................. 17 

3.2 Utförande ............................................................................................. 17 

3.2.1 Användaranalys.................................................................................... 17 
3.2.2 Behovsanalys samt kravinsamling ..................................................... 19 
3.2.3 Sätt användbarhetsmål ........................................................................ 19 
3.2.4 Prototyper och design.......................................................................... 20 
3.2.5 Utvärdering med testanvändare .......................................................... 21 
3.2.6 Förbättra designen och ny utvärdering .............................................. 23 
3.2.7 Ny utvärdering och rapport ................................................................. 25 
3.2.8 Ändringar från prototyp tre till slutgiltig webbsida ........................... 27 
3.2.9 Beskrivning över webbsidans tekniska lösningar och design......... 28 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 

4 Resultat.............................................................................................32 

5 Diskussion........................................................................................34 

5.1 Metoddiskussion................................................................................. 34 

5.2 Resultatdiskussion ............................................................................. 36 

6 Slutsats.............................................................................................38 

Referenser.............................................................................................39 

Tryckta källor ....................................................................................................... 39 
Elektroniska källor ............................................................................................... 39 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 

Förteckning över bilagor 

Bilaga 1. 12 Generella riktlinjer .................................................................. 41 

Bilaga 2. Jakob Nielsens 10 tumregler ...................................................... 42 

Bilaga 3. Enkät ............................................................................................. 43 

Bilaga 4. Användaranalys ........................................................................... 44 

Bilaga 5. Testanvändare ............................................................................. 45 

Bilaga 6. Behovsanalys............................................................................... 46 

Bilaga 7. Skisser av alternativa gränssnitt................................................ 50 

Bilaga 8. Prototyp 1: Lo - Fi prototyp ........................................................ 51 

Bilaga 9. Iteration 1 på prototyp 1.............................................................. 54 

Bilaga 10. Prototyp 2: Hi - Fi prototyp ....................................................... 63 

Bilaga 11. Iteration 2 på prototyp 2............................................................ 73 

Bilaga 12. Prototyp 3: Hi - Fi prototyp ....................................................... 82 

Bilaga 13. Iteration 3 på prototyp 3............................................................ 91 

Bilaga 14. Slutgiltig webbsida .................................................................... 98 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 

Figurförteckning 

Figur 1. PHP-exempel.................................................................................. 7 

Figur 2. SQL-fråga ....................................................................................... 8 

Figur 3. Usability Engineering livscykel.................................................... 9 

Figur 4. Exempel på användargraf............................................................. 10 

Figur 5. Antal användbarhetsproblem funna ........................................... 14 

Figur 6. Anpassad arbetsgång ................................................................... 17 

Figur 7. Användargraf ................................................................................. 18 

Figur 8. Förändringar i prototyperna ......................................................... 21 

Figur 9. Felkontroll ...................................................................................... 24 

Figur 10. Ändring från prototyp 2 till 3 ...................................................... 26 

Figur 11. Den slutliga layouten .................................................................. 29 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 1

1 Inledning 
Detta är ett examensarbete inom medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings 
universitet under vår- och höstterminen 2005. Arbetet är utfört på uppdrag av företaget 
Ritkonsult. Arbetet går ut på att skapa en dynamisk webbtjänst för lokala prisjämförelser. 
Eftersom tjänsten ska vara dynamisk innebär det att användare av tjänsten själva kan ändra på 
innehållet. Detta medför att tjänsten måste vara enkel att använda och då måste olika metoder 
för användbarhet tillämpas under projektets gång. 
 
Mycket kunskap som har skaffats under utbildningen har kunnat användas i detta projektet, 
bland annat inom Internetteknik, databaser och användargränssnitt. Mycket ny kunskap har 
också inhämtats under projektets gång.  

1.1 Bakgrund 
Ritkonsult är ett mindre företag på västkusten som startade i mitten av 90-talet som ett IT 
företag, då var verksamheten inriktad mot IT-support och webbproduktion. På grund av den 
neråtgående trenden inom IT-branschen valde man att övergå till dagens verksamhet som 
innefattar olika rituppdrag för brandskyddsföretag. Nu när det börjar ljusna för IT företag igen 
vill de vara med och satsa, bland annat med tjänster för prisjämförelser. 
 
Prisjämförelsetjänster såsom Pricerunner, Kelkoo och andra har under många år växt starkt 
och en stor del av alla affärer på Internet sker via dessa tjänster. Gemensamt för dessa företag 
är att de alla bygger på nationell täckning och att priserna i regel hämtas automatiskt från en 
databas. Dock så spenderar människor mer pengar på frisören, bildäck, tandläkaren, lunchmat 
och så vidare än på digitalkameror eller böcker. 

1.2 Syfte 
Syftet är att utveckla en tjänst för lokala prisjämförelser. Tanken är att jämföra pris på tjänster 
och varor vars pris sällan ändras. De företag som vill använda tjänsten administrerar själva 
sina uppgifter. Lösningen ska vara flexibel och lätt att anpassa utifrån att en frisör och en 
bilfirma av naturliga skäl vill prisjämföra olika produkter. Tjänsten ska även ha hög 
användbarhet, det vill säga lätt att använda för företagen. Det måste vara enkelt att lära sig 
gränssnittet för att företagen själv ska kunna administrera sina uppgifter. Även de personer 
som söker företag för att jämföra priser emellan, ska uppleva det som att tjänsten har hög 
användbarhet. 
 
Syftet är också att uppfylla de mål som satts tillsammans med företaget och användarna. Även 
de uppsatta användbarhetsmålen ska uppfyllas för att säkerställa att användbarhet uppnåddes. 
Användbarhetsmål är ett sätt att mer precisera de krav som finns på produkten. Här följer 
dessa mål:  
 
Beställarna Ritkonsults mål: 
 

» Målet med webbsidan är att den enkelt ska kunna användas både av användare av 
prisjämförelser och även av de olika sorters företag som ska lägga till egen 
information om sitt företag och på så sätt själva uppdatera webbsidan.  
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De mål som företagen som svarade på enkäten hade: 
 

» Tjänsten måste ge möjligheten att lägga upp många olika sorters information om 
företaget, då det är väldigt olika sorters företag som ska lägga till sin information på 
webbsidan.  

 
Användbarhetsmål 
 

» Tjänsten ska vara lättnavigerad och överskådlig. 
» Hjälp ska ges om det behövs och den ska vara enkel att hitta.  
» Inga större förkunskaper ska behövas för att använda tjänsten. 
» Gränssnittet ska vara enkelt att lära sig även för någon med liten Internetvana. 

1.3 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till dem som vill veta hur användbarhet kan användas och hur viktigt det 
är när ett grafiskt gränssnitt utvecklas. Den riktar sig även de som är intresserade av att veta 
hur man kan skapa en dynamisk webbsida med en administrationsdel som tillåter att 
webbsidan uppdateras utan att någon ny kod behöver skrivas.  
 
Läsarna bör känna till vad HTML (Hyper Text Markup Language) är då rapporten beskriver 
en utvecklad och mer strikt version av HTML som heter XHTML (eXtensible HyperText 
Markup Language) . Förutom det behövs inga andra förkunskaper. 

1.4 Avgränsningar 
Då metoderna är många för att skapa en dynamisk webbsida har endast den som valts under 
det här projektet beskrivits. Detta gäller även metoder för användbarhet som är åtskilliga. 
Endast den metod som använts i projektet beskrivs i detalj. Rapporten innehåller enbart en 
beskrivning av de tekniska lösningar som använts för att skapa tjänsten. Ingen information i 
form av kod presenteras då rapportens fokus ligger på att beskriva tjänstens användbarhet.  

1.5 Struktur 
Rapporten inleds med en teoridel som beskriver bakgrunden till vad användbarhet är för 
något. Den beskriver även tekniken som använts för att skapa prisjämförelsetjänsten. Därefter 
följer en metoddel som tar upp den metod som använts under arbetet med att få webbsidan 
användbar. I denna del beskrivs även hur arbetet har gått till i en utförande del. Efter 
metoddelen kommer en resultatdel som tar upp hur resultatet har blivit. Resultatet följs upp av 
en diskussion om val av metod och en diskussion över resultatet. Rapporten avslutas med en 
slutsats om hela projektet. 
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2 Teori 
Denna del av rapporten beskriver bakomliggande teori för användbarhet, vad det är och vad 
det används till. Även den teknik som använts för att skapa webbsidan beskrivs i detta kapitel. 

2.1 Användbarhet 
Användbarhet kan definieras av den grad som användare klarar av att utföra ett antal 
obligatoriska uppgifter i ett system. Det mest primära i ett system är att systemet utför de 
uppgifter som användaren säger åt systemet att göra på ett korrekt sätt. Andra viktiga aspekter 
är att systemet måste vara effektivt, lätt att lära sig, lätt att komma ihåg, åstadkomma få fel 
och det ska kännas bra att använda systemet. Alla dessa saker är inte alltid förenliga med 
varandra. Ofta måste man kompromissa beroende på vad syftet med systemet är. (Brink m.fl., 
2002). 
 
En av de största svårigheterna vid skapandet av ett nytt användbart system som ska användas 
av människor är att se till att den färdiga produkten lever upp till de krav och förväntningar 
som användarna har på produkten. För att kunna skapa en bra produkt som riktar sig till 
användarna måste man ta reda på deras krav och förväntningar. För att kunna åstadkomma 
detta kan en metod som kallas för Usability Engineering användas. Med Usability 
Engineering menas hela den process som innebär skapandet av en användbar produkt. 
(Faulkner, 2000).  
 
Användandet av Usability engineering kan vara till stor hjälp i utvecklingen av ett system. 
Detta eftersom systemets användbarhet bestäms tillsammans med tänkta användare i förväg 
innan något har börjat skapats. Det gör hela processen mer kostnadseffektiv och fel och 
brister kan upptäckas och rättas till i förväg. Om inte användarna får vara med i 
designprocessen kan det sluta med att de inte kan använda systemet över huvud taget. 
(Faulkner, 2000).  
 
Processen som Usability engineering metoden omfattar kan beskrivas som en livscykel i tio 
steg. Livscykeln startar med att ta reda på vilka de tänkta användarna till systemet är samt 
vilka förkunskaper de har om systemets tänkta användningsområde. Nästa steg är att lära 
känna uppgiften, att ta reda på vad systemet ska utföra för något. Efter de två inledande stegen 
ska krav på systemet tas fram. Olika intressenter har olika krav, beställare och användare vill 
att systemet ska fungera på olika sätt. Ur dessa krav kan användbarhetsmål tas fram, vad som 
är målet med användandet av systemet. Efter att målen har formats tar designprocessen vid 
och den leder fram till skapandet av prototyper över hur systemet kan se ut.  I slutet av 
livscykeln utvärderas prototyperna av systemet med användare, detta upprepas med nya 
förbättrade prototyper för att få bästa resultat i så kallade iterationer. Det sista steget i 
livscykeln är att utvärdera det färdiga systemet och rapportera resultaten i en rapport. 
(Faulkner, 2000; Karlsson:2, 2005; Nielsen, 1993). 

2.2 Användbarhet på Internet 
Internet är baserat på relativt simpla gränssnitt med länkar, knappar, textrutor, vanlig text, 
grafik och bilder. Även fast Internets gränssnitt ofta är enkla och simpla så uppstår svåra 
användbarhetsproblem. Problemen har ofta med människans tolkning, navigering och med 
integration av databaser att göra. (Brink m.fl., 2002). 
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Problem med människors tolkning uppstår ofta när ett system är utformat utifrån hur data är 
fysiskt sparat (till exempel i en databas), istället för att vara utformat hur användarna bäst kan 
ta till sig informationen. Tolkningsfel uppstår också lätt när fokus ligger på design istället för 
på användbarhet, exempelvis vid användandet av färger och ikoner. Allt detta leder ofta till att 
användarna inte kan lösa en uppgift eller gör att det tar längre tid att utföra den. (Brink m.fl., 
2002). 

2.2.1 Design och layout 
En av de största utmaningarna med att skapa en användbar webbsida är att skapa någonting 
för många olika typer av användare. Användare har olika förkunskaper, vissa är nybörjare 
andra experter. Användare har även olika typer av webbläsare, en webbsida kan se helt 
annorlunda ut i till exempel Mozilla Firefox jämfört med Internet Explorer. Detta gör att 
besökta länkar, bilder, typsnitt visas olika. Eftersom det är omöjligt att skapa en webbsida 
som är perfekt för alla måste man bestämma hur bra webbsidan ska fungera för olika typer av 
användare. Därför bör man använda standarder så mycket som möjligt och om 
tilläggsprogram ska användas, ge möjlighet att använda webbsidan utan dessa. (Brink m.fl., 
2002). 
 
För att kunna ha en användbar webbplats behöver layouten också tänkas på. Den grafiska 
designen ska hjälpa till att skapa en effektiv kommunikation, strukturera upp innehållet och 
framhäva viktiga delar på webbsidorna. Användbarhet på varje sida på en webbplats kan fås 
genom användandet av enkelhet, konsekventhet och fokus. Enkelhet på en webbsida medför 
att det går att känna igen alla delar (element) på sidan, att användare verkligen uppfattar 
navigeringslisten och förstår vad den är till för. (Brink m.fl., 2002). 
 
En webbplats som har en konsekvent design som används på alla sidor gör att användaren har 
lättare att veta vart den befinner sig. Det blir också lättare att lära sig webbplatsen och 
snabbare att navigera. Element som förekommer på flera ställen på olika sidor men med 
samma funktion, bör vara konsekvent utformade så att användaren känner igen dess funktion. 
Alla element som ska förstärkas, om det är ikoner, länkar eller nått annat, måste tydligt visa 
vad de har för funktion. Detta kan göras genom att öka storleken, ge en skugga, förstärka med 
färg och på andra sätt ändra utseendet på elementen som ska förstärkas. (Brink m.fl., 2002). 

2.2.2 Länkar 
Först av allt måste länkar urskiljas från övrig text. Detta kan man göra genom att ändra färgen 
och använda understruken text. Den vanligast förekommande färgen är blå, vill man byta färg 
bör man välja en som tydligt skiljer sig från den övriga texten. Man bör undvika att använda 
dessa attribut på vanlig text, inte använda blå text och inte använda understruken text såvida 
det inte är en länk. Det är även viktigt att visa vart man hamnat när man klickar på en länk. 
Att länken verkligen leder till den plats som det är tänkt och att länkarna ser likadana ut i så 
stor utsträckning som möjligt är viktigt. (Brink m.fl., 2002). 
 
Användandet av en knapp för att gå till startsidan glöms ofta bort av webbdesigners. Men just 
en sådan knapp är viktigt att ha med för att man snabbt ska kunna gå tillbaka till början av 
sidan. Vanligtvis används företagets logo som länk till startsidan, men det är inte en 
självklarhet att alla förstår att det går att klicka på den. Därför bör man även tydligt visa även 
med text att det är en knapp. Knappen för att gå till startsidan bör även vara väl synlig. (Brink 
m.fl., 2002). 
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2.2.3 Navigering 
Navigationsproblem kan vara grunden till stor frustration vid användandet av Internet. Dessa 
problem uppstår ofta när länkar är otydliga och när användarna inte vet vart de befinner sig 
just nu. Därför är det viktigt att genom design och en logisk uppbyggnad av webbsidan, visa 
användarna hur de ska kunna utföra sin uppgift. (Brink m.fl., 2002). 
 
Användare navigerar olika utifrån vad de vill åstadkomma på sidan. Därför bör navigationen 
designas så att viktiga navigeringselement snabbt kan hittas genom en kort överblick över 
sidan. Navigeringselement och länkar behöver också vara användbara ledtrådar till den 
information som de leder till. Olika typer av användare är olika bra på att hitta på webbsidor, 
därför bör man stödja olika vägar att nå sitt mål på. Att använda en navigeringslist är ett bra 
sätt att göra navigeringen på webbsidan överskådlig. Det är viktigt att inte ha vare sig för 
många eller för få element i en navigeringslist. För många element kan ge ett plottrigt intryck 
och man kan missa det viktiga. Används för få element missar man chansen att visa 
användaren sidans struktur och vart användaren befinner sig just nu. (Brink m.fl., 2002). 
 
Användandet av så kallade länkstigar (bread crumbs, eller brödsmulor) visar användaren 
vägen från startsidan till den sida där användaren befinner sig just nu. Detta är ett effektivt 
sätt att låta användaren navigera till någonstans som är högre i hierarkin och som nyss 
besökts. Detta kan göras med en större-än-symbol (>) eller pilar (→)som visar åt vilket håll 
man gått. En annan vanlig och väl fungerande navigeringsmetod på webbsidor är 
expanderande menyer. Dessa ger en bra och överskådlig bild över webbsidan. Det är även lätt 
att ändra i navigeringen utan att behöva ändra webbsidans layout. Problemet med 
expanderande menyer är om det blir för många undermenyer, då blir navigeringen enbart 
störande och tar upp onödigt mycket yta. (Brink m.fl., 2002). 

2.2.4 Sökmotorer 
Integrationen av databasteknologi skapar många användbarhetsproblem. Ett vanligt fel är att 
det som användaren ser på skärmen inte alltid är det som finns lagrat i databasen. Information 
kan skickas samtidigt och dupliceras. Information kan också läggas till i databasen medan 
användare besöker sidan. Det är därför viktigt att all information som hämtas och uppdateras 
från en databas är korrekt. (Brink m.fl., 2002). 
 
Traditionell databassökning fungerar genom att jämföra den sökta textsträngen med data i 
databasen. De returnerar allt som exakt matchar det sökta, eller är en del av det sökta. Denna 
typ av sökning är för begränsande och användare vill ofta veta resultat som påminner om det 
eftersökta. Detta kan åstadkommas genom att använda fulltextsökningar. Med dessa letas 
dokument igenom med hjälp av att ge informationen ett index, ett unikt nummer. 
Fulltextsökningar använder ett antal regler för att skicka tillbaka matchande delar med 
avseende på hur pass bra de överensstämmer med det eftersökta. Oftast genom att kolla hur 
många gånger den sökta termen återfinns. Det eftersökta ordet bör visas så att användaren inte 
behöver komma ihåg precis vad den sökte på. Sökresultatet bör även visa hur många 
matchande resultat som hittades, det kan också vara bra att visa av hur många av det totala 
antalet som det matchande resultatet är. När inga resultat hittas kan det vara bra att ge tips på 
hur man ska söka för att hitta, till exempel att använda synonymer och delar av ord. Man kan 
också ge exempel på söktermer som man vet kommer att finnas. (Brink m.fl., 2002). 
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2.3 XHTML 
XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) är ett uppmärkningsspråk. Med 
uppmärkningsspråken kan man organisera och märka upp dokument (med instruktioner och 
förklaringar). Dessa uppmärkningar kan sedan formateras hur som helst. XHTML är väldigt 
likt HTML i utseendet men skillnaden är att man måste följa korrekt syntax och struktur för 
att det ska vara ett giltigt XHTML-dokument (man måste skriva på ett korrekt sätt enligt vissa 
regler). (Liljegren, 2004, Shannon, 2005). 
 
XHTMLs föregångare HTML, var främst designat för att definiera innehållet i olika element, 
inte hur de skulle se ut. Det skulle skötas av webbläsaren. Med tiden utvecklades sätt att 
beskriva olika stilar i HTML-dokument som till exempel färger och vilket typsnitt det skulle 
vara. Därför skapades CSS (Cascading Style Sheets), som ett sätt att separera uppmärkningen 
från stilen. I ett CSS dokument finns beskrivningar över hur olika element ska se ut, vilken 
stil de ska ha. Med användandet av XHTML är det en självklart att separera uppmärkningen 
från hur det ska se ut. (Introduction to CSS, 2005). 

Fördelarna med att använda XHTML är att man försäkrar sig om att det man gör är 
kompatibelt med framtida standarder. Detta för att Internet kommer att bygga på XHTML och 
inte HTML inom en snar framtid. Dessutom kan framtida versioner av webbläsare sluta att 
stödja vissa element i HTML. Internet används även på andra plattformar än vanliga datorer, 
till exempel handdatorer och mobiltelefoner. Dessa plattformar har inte resurser eller kraft att 
tolka dåligt skriven kod som en vanlig webbläsare på en dator kan göra. Därför är det bra att 
använda XHTML och skriva korrekt kod från början. (Shannon, 2005). 

2.4 PHP 
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) är ett så kallat open source-scriptspråk. Med det menas 
att vem som helst får använda det till att göra egna program och webbapplikationer, samt att 
det är helt gratis att använda. Det kan också användas på alla stora operativsystem som till 
exempel Microsoft Windows, Mac OS, Linux och så vidare. PHP används ofta tillsammans 
med HTML men ett PHP-dokument kan också enbart bestå av PHP-kod. Koden som skrivs 
omsluts av speciella taggar, markeringar för att visa vart PHP-koden börjar (<?php) och slutar 
(?>). Detta gör det möjligt att blanda PHP och HTML i ett och samma dokument. (Vad är 
PHP?, 2005). 
 
PHP skapades 1995 för att användas tillsammans med HTML och göra HTML-sidor 
dynamiska, alltså göra så att innehållet på sidan kan ändras utan att behöva skriva om själva 
koden förhand. På grund av att HTML enbart beskriver hur sidan ska se ut kan inte 
informationen ändras, men om man använder PHP kan man använda sig av variabler som kan 
skifta värde och ge olika resultat beroende på vad värdet är. (Bakken Sæther, 2000). 
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Figur 1. Till vänster visas koden för ett enkelt php-script som skriver ut texten 
                    ”Detta är ett PHP-script!”.  Till höger visas resultatet i webbläsaren. 
 
PHP är också enkelt att lära sig, men innehåller ändå kraftfulla funktioner och möjligheter för 
mer avancerad programmering. En av de viktigaste funktionerna hos PHP är det stora stödet 
för olika databaser och det är väldigt enkelt att skapa webbsidor som har kontakt med en 
databas. Just denna möjlighet gör att många väljer PHP när de vill göra en databaslösning. 
(Vad är PHP?, 2005; Vad kan PHP göra?, 2005). 

2.5 MySQL 
En databas är en samling data som är sparad i en dator på ett systematiskt sätt, så att man med 
hjälp av program kan ställa frågor till databasen och få den information som behövs. 
Databaser ändvänds i många applikationer och speciellt där man har mycket information om 
många användare och måste kunna hämta olika typer av information om en viss grupp 
användare. Det finns flera olika typer av databaser, men den vanligaste är relationsdatabasen. 
Den består av flera olika tabeller där informationen lagras. Tabellerna har ett antal kolumner 
och rader. Exempel på en tabell skulle kunna vara personer, då skulle kolumnerna kunna vara 
förnamn, efternamn och telefonnummer. Varje rad innehåller då personens namn och 
telefonnummer. Användare, hemsidor eller program som vill hämta informationen från en 
relationsdatabas gör det genom att ställa olika frågor.  
 
Dessa frågor är skrivna på ett speciellt språk som heter SQL (Structured Query Language). 
SQL är ett enkelt språk och har ett begränsat antal kommandon som är lätta att förstå och 
påminner om meningar. Svaret som databasen returnerar är en lista över raderna som 
matchade frågan. Den enklaste frågan får tillbaka alla rader från tabellen, men oftast filtreras 
svaret för att endast få vissa rader. (Database, 2005; SQL, 2005). 

MySQL är en relationsdatabashanterare som är byggd kring SQL. MySQL stödjer de flesta 
funktioner som kommersiella relationsdatabashanterare gör. För att sköta om en MySQL 
databas använder man ett komandoradsverktyg som följer med när man installerar MySQL. 
Man kan också använda sig av grafiska verktyg för att göra det enklare att få en överblick av 
databasens uppbyggnad. (Chapple, 2005; MySQL, 2005). 
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Figur 2. En enkel SQL-fråga för att hämta alla personer som har 
                              efternamnet Larsson. 

Till skillnad från andra open source programvaror som oftast sköts av allmänheten och inte 
ägs av någon, är MySQL ägt och sponsrat av det svenska företaget MySQL AB. Företaget 
utvecklar och underhåller systemet samt ger support. I de flesta fall kan man ladda hem och 
använda det fritt, undantaget är om man utvecklar programvara som ska säljas då måste man 
köpa en licens från MySQL AB. (Chapple, 2005; MySQL, 2005). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till de metoder som använts under detta arbete, samt 
hur arbetet har utförts och de olika stegen som har gåtts igenom. 

3.1 Metodbakgrund 
Metoden som använts för att få maximal användbarhet på webbplatsen heter Usability 
Engineering. Metoden har en livscykel som består av tio olika steg. Dessa steg finns till för att 
utvecklare av system och gränssnitt ska tänka på användbarheten genom hela 
designprocessen, från användares krav och behov till färdig produkt. De tio stegen presenteras 
nedan. 
 

 
  

Figur 3. Den tio stegen i Usability Engineering. 
               (Faulkner, 2000). 

3.1.1 Användaranalys 
En användaranalys är det första steget man tar vid utvecklandet av en ny produkt. Analysen 
går ut på att ta reda på vilka de tänkta användarna till produkten är, samt att lära sig om deras 
förkunskaper. Det är viktigt att försöka hitta representativa användare för den produkt som 
utvecklas, detta för att kunna få tillräckligt bra feedback på vad som är bra respektive dåligt. 
Det är även viktigt att göra en användaranalys för att få reda på hur avancerad produkten kan 
göras (Nielsen, 1993). 
 
Det finns flera olika sätt att ta reda på vilka de potentiella användarna är. Man kan använda 
sig av intervjuer, enkäter, observationer av användare i den miljö där de använder produkten. 
En annan metod är loggning, till exempel inspelning med video. Alla dessa metoder har sina 
fördelar och nackdelar. Vid exempelvis observationer är det lätt att användaren inte beter sig 
på samma sätt som om användaren skulle vara själv (Faulkner, 2000; Karlsson:2, 2005). 
 
Informationen om användarna kan användas för att skapa en användargraf, grafens axlar 
bestäms utifrån den insamlade informationen. Exempel på axlar kan vara datorvana, ålder, 
intresse och så vidare (se figur 4). 
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Figur 4. Förslag på användargraf. (Nielsen, 2003). 
 
När information om användarna har samlats in och en användargraf skapats, är det lämpligt 
att skapa en eller flera persona. En persona är en användarprofil, en modell som används för 
att se till att man riktar sig till rätt grupp av användare. En persona är baserad på insamling av 
data och är en sorts representant för en större grupp användare, en beskrivning av de 
egenskaper och kvaliteter som de flesta användare har. Desto mer personlig information det 
finns om en persona, desto bättre fungerar en persona som en modell av en verklig användare. 
Förutom text är det även bra med kort för att verkligen kunna föreställa sig vem modellen är. 
Olika persona kan fås ur en användargraf som har två axlar och som bygger på insamlade 
värden. Där det finns en koncentration av mätvärden i grafen, där finns en persona 
(Karlsson:2, 2005; Ambler, 2005). 

3.1.2 Behovsanalys  
Behovsanalysen genomförs för att ta reda på användarnas behov och vad de har för 
övergripande mål med användandet av produkten. Även hur användarna går tillväga för att 
lösa uppgiften, om det är en produkt som de redan använder sig av, bör studeras. Användarnas 
föreställning av uppgiften bör identifieras för att information kan vara användbar när 
gränssnittet senare skapas. Slutligen bör även svagheter i den nuvarande uppgiften studeras, 
när användare inte klarar av att lösa sina uppgifter, måste använda onödigt lång tid eller 
känner sig obekväma. Insamlandet av information genomförs med någon av metoderna för att 
samla in information om användarna som användes i användaranalysen (Nielsen, 1993). 
 
Det är viktigt att försöka få användarna att tänka längre än till dagens produkter, vad det är 
som egentligen ska göras. Att få dem att skriva ner allt de vill att produkten ska kunna, även 
om det kanske inte går att genomföra i praktiken (Nielsen, 1993). 

3.1.3 Kravinsamling  
Kravinsamlingen är ett sätt att mer precisera vad systemet eller produkten ska kunna utföra. 
Det första man bör göra vid en kravinsamling är att ta reda på vad målet är med systemet som 
ska utvecklas, alternativt vilka problem som finns i det nuvarande. Krav kan komma från flera 
håll, företaget som skapar produkten kan ha krav, det kan finnas krav på tekniken och 
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användarna kan ställa egna krav. För att förstå företagens krav måste man ta reda på vilka som 
kommer att använda systemet och hur det kommer att användas. De tekniska kraven utgörs av 
vad systemet måste klara av och hur systemet ska passa in i resten av organisationen. 
Slutligen användarnas krav, dessa bestäms genom att analysera användarna, deras uppgifter 
och hur väl de utför uppgifter. (Faulkner, 2000; Karlsson:2, 2005). 
 
När man är väl är överens om kraven bör de inte ändras utan att båda parter skriftligen 
kommer överens om det. Man ska aldrig lova någonting i förbifarten. Det är lätt att komma 
överens om saker som i slutändan inte den ena eller andra parten vill kännas vid. Därför är det 
alltid viktigt att dokumentera alla krav som de olika parterna har. Krav och specifikationer 
kan komma att förändras under projektets gång, huvudsaken är att alla är överens om en 
gemensam ändring. (Faulkner, 2000). 

3.1.4 Sätt användbarhetsmål 
Utifrån kraven kan användbarhetsmål tas fram, målen sätts upp för att kunna ta reda på om 
systemet verkligen blir användbart. Att säkerställa att en produkt verkligen blir användbar är 
inte helt lätt. Olika användare uppfattar system olika och uppfattar även om de är nöjda med 
hur de utfört sin uppgift på olika sätt. Därför bör också mätbara mål uttryckas, detta för att 
kunna se om användbarhetsmålen uppfylls eller inte. Det är dock inte alltid lätt att kunna mäta 
alla mål på grund av resursbrist, men det är ändå bättre att ha en ide över vilken nivå av 
användbarhet man är ute efter. Exempel på ett mätbart mål är antalet fel som användare gör 
per timme när de använder systemet i fråga. (Nielsen 1993). 
 
Exempel på typer av användbarhetsmål är:  
 

1. Effektivitet – Hur väl en uppgift kan utföras i systemet och under en viss tid. Ett sätt 
att mäta detta skulle kunna vara en mätning av hur ofta användare gör fel på en viss 
funktion. 
 

2. Nöjda användare – Hur användarna upplever systemet, om det är behagligt att 
använda programmet. Detta skulle kunna mätas genom en enkät till exempel. 
 

3. Inlärningsförmåga – Hur snabbt en användare kan lära sig hur systemet fungerar, 
kan mätas genom att en ny användare klarar av att göra många uppgifter på kort tid. 

 
(Faulkner, 2000; Nielsen 1993). 

3.1.5 Designprocessen 
Med målen satta kan man starta med designen av systemet. Det är ofta bra att börja med en så 
kallad parallell design, vilket innebär att flera olika designförslag tas fram innan man 
bestämmer sig för ett slutligt designförslag som ska följas. Antingen kan en person jobba med 
olika designförslag, eller så arbetar flera olika personer på olika förslag som sedan jämförs för 
att få fram det bästa ur de olika varianterna. (Nielsen, 1993). 
 
Efter att ha lärt känna användarna i de inledande stegen av Usability Engineering livscykeln, 
har man ändå inte all kunskap om dem. Därför är det viktigt att använda sig av användare i 
designfasen, så kallad deltagande design. Där får användarna vara med och påverka designen, 
komma med förslag och idéer till hur problem som de kommer att stöta på ska lösas. För att få 
maximal feedback så måste designförslagen presenteras på ett sätt som användarna kan känna 
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igen sig med. I den fasen av designprocessen är det bra att använda sig av prototyper, gärna 
enkla pappersprototyper (se avsnitt 3.1.6). (Nielsen, 1993). 
 
För att kunna få fram användbarhetsproblemen i systemet bör man använda sig av iterativ 
design. Med det menas att man upprepar sig, man skapar ett designförslag som sedan visas för 
användare och sedan omarbetas för att testas igen med användare. Den iterativa designen 
används tillsammans med den deltagande designen. (Nielsen, 1993). 

3.1.6 Tillämpa riktlinjer och tumregler 
Riktlinjer är väl kända principer och rekommendationer för design av gränssnitt. De finns till 
för att system och gränssnitt ska innehålla liknande funktioner och utseende världen över och 
mellan liknande program. Det finns generella riktlinjer som kan användas för alla möjliga 
gränssnitt. Det finns även kategorispecifika riktlinjer för till exempel program som ska 
användas på operativsystem som Windows, Linux eller Mac OS. (Nielsen, 1993). 
 
Det finns många olika riktlinjer för gränssnittsdesign, men huvudsaken är att man väljer några 
riktlinjer som är heltäckande eller anpassade för just den sortens system som ska utvecklas. I 
Bilaga 1 presenteras 12 heltäckande riktlinjer. 
 
En utvärderingsmetod som använder sig av riktlinjer och tumregler kalls för Heuristisk 
Utvärdering (se bilaga 2 för Nielsens 10 tumregler vid en sådan utvärdering). Det är en så 
kallad expertutvärdering. En expertutvärdering kan utföras för att minska kostnader som 
skulle ha uppstått vid utvärderingar med testanvändare, tiden som behöver läggas på 
utvärdering med användare minskar också. En expertutvärdering utförs helst av en eller flera 
experter på människa-maskin-interaktion, finns det inga sådana personer att tillgå kan någon 
av dem som designar systemet utföra utvärderingen Målet med en sådan utvärdering är att 
hitta de användbarhetsproblem som finns i ett gränssnitt och kunna ta med dem i den iterativa 
designprocessen. (Faulkner, 2000; Nielsen, 1993 ). 
 
För att kunna fokusera på, samt urskilja de allvarligaste problemen som kommit fram vid en 
Heuristisk Utvärdering, kan man använda sig av en metod som heter Severity Rating. Det är 
en rankning av allvarligheten av de funna användbarhetsproblemen. Allvarligheten i ett 
användbarhetsproblem är en kombination av tre faktorer. Hur ofta ett problem uppstår, ofta 
eller sällan. Påverkan av problemet när det inträffar samt hur ihärdigt problemet är, kan 
användarna gå vidare ändå eller kommer det alltid att bli störda av problemet. (Nielsen:2, 
1994). 
 
När man fått fram problemen rankas de med hjälp av Severity Rating  på en 0 – 4 gradig skala 
där: 
 
 0  =  Jag håller inte alls med om att detta är ett användbarhetsproblem. 

1  =  Enbart ett problem som har med utseendet att göra, behöver inte fixas om man inte 
får tid över. 

2  =  Litet Användbarhetsproblem, att fixa detta får en låg prioritet. 
3  =  Stort Användbarhetsproblem, viktigt att rätta till, måste få hög prioritet 
4  =  Katastrof för användbarheten, måste rättas till innan produkten kan släppas. 
 
(Nielsen:2, 1994). 
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3.1.7 Användandet av prototyper 
Iden med att använda prototyper är att spara tid och pengar på något som man kan testa 
användbarheten på med riktiga användare. Tiden och pengarna kan sparas genom att på något 
sätt förminska det slutliga systemet, antingen genom att minska antalet funktioner i 
prototypen eller minska funktionaliteten hos de funktioner som finns. Att dra ner på antalet 
funktioner kallas för en vertikal prototyp, resultatet är ett begränsat system med få fungerande 
funktioner. Med en vertikal prototyp kan man testa systemets verkliga funktioner, men bara 
ett fåtal fungerar. (Nielsen, 1993). 
 
Att dra ner på systemets funktionalitet kallas för en horisontell prototyp. Det gör det för att 
resultatet är ett gränssnitt som ser ut som det slutliga systemet, men utan alla underliggande 
funktioner. En horisontell prototyp är en simulering av gränssnittet där man inte kan utföra 
något. Fördelen med horisontella prototyper är att det går att testa hela systemet, även om det 
inte är så realistiskt när användare inte kan utföra verkliga uppgifter. En annan fördel är att de 
horisontella prototyperna är snabba att skapa, samt att det går att få en överblick över hur 
gränssnittet känns som helhet. (Nielsen, 1993). 
 
Low-fidelity (lo-fi) prototyper är ett billigt och enkelt sätt att använda prototyper i test där 
användare själva deltar, så kallad deltagande design (se avsnitt 3.1.5). Med Low-fidelity 
menas att det är enkelt uppbyggt och inte behöver se exakt ut som det gränssnitt som testas. 
De är oftast skapade på papper och kan vara ritade för hand eller skapade i något 
datorprogram. Man kan använda sig av små lappar för att simulera interaktion som till 
exempel pop-up rutor eller rullningslister. Dessa prototyper fungerar genom att någon byter 
papper när användaren utför något i systemet. Den person som utför datorns handlingar och 
byter papper måste förstå hur programmet är tänkt att fungera på en dator. Annars uppstår lätt 
kaos och förvirring. (Hom:1, 1998; Nielsen, 1993). 
 
Lo-fi prototyper används oftast i början av projektet eftersom de ger mycket feedback tillbaka 
om hur användaren interagerar med gränssnittet. Ofta känner användaren som testar 
gränssnittet att den kan komma med mer feedback, då lo-fi prototypen inte ser ut som en 
färdig produkt. Att prototypen är gjord på papper gör att man som utvärderare kan ändra i 
prototypen på plats. De går även att använda i miljöer där det inte finns tillgång till datorer. 
Pappersprototyper är billiga och snabba att tillverka vilket leder till att man kan testa med fler 
användare och utföra fler tester. (Hom:1, 1998; Nielsen, 1993). 
 
High-fidelity (hi-fi) prototyper används när man vill visa en prototyp som överensstämmer i 
hög grad med hur det färdiga gränssnittet kommer att se ut. Hi-fi prototyper används efter lo-
fi, när man kommit en bit in i projektets gång. Ofta används ett färdigt program, eller så 
används papper för att skapa hi-fi prototypen. Om det är ett webbaserat gränssnitt kan även 
prototypen skapas ur samma programkod som ska användas till den färdiga versionen. 
Fördelen med att inte använda papper är att interaktiva funktioner kan testas på ett mer 
verkligt sätt, till exempel vad som sker när man klickar på en viss knapp. (Hom:2, 1998). 
 
Saker att tänka på när man använder sig av pappersprototyper är att om gränssnittet ska vara 
kopplat till en databas med information, kan det vara en fördel att visa data i gränssnittet, 
antingen fejk eller äkta. Utskrifter från program måste vara tydliga och lätta att läsa. Hur pass 
snygg prototypen ser ut är av mindre betydelse, huvudsaken är att användarna ungefär får en 
överblick av utseendet. Om man använder sig av textfält där användarna ska skriva bör de 
göras tillräckligt stora. (Karlsson:3, 2005). 
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Vissa delar av prototyper gjorda på papper är svåra att testa användbarheten på. Bland annat 
finner man inte problem som kan uppstå med hjälpmedel som tangentbord eller mus. Problem 
med rullningslister och långa dokument, att användaren förstår att den måste rulla ner på 
sidan för att se mer information. Hur lång tid saker tar i verkligheten är svårt att simulera 
eftersom det kan skilja sig från olika datorer. (Karlsson:3, 2005). 

3.1.8 Utvärdera med testanvändare 
Att testa med verkliga användare är den viktigaste metoden av dem alla och är i stort sätt 
oersättlig. Detta på grund av att man direkt får information om hur människor använder 
datorer och vilka problem som då uppstår. När man testar med människor är det viktigt att 
hitta representativa användare för den produkt man utvecklar för att resultatet ska bli bra. 
Eftersom det är människor man använder i testerna är det viktigt att vissa testanvändarna 
hänsyn, respekt samt att få dem att känna sig trygga och bekväma. Man bör förklara för 
användaren vad som förväntas och vad som är syftet, man bör även förklara att det går att 
avbryta testet när som helst. En annan viktig aspekt är att påpeka att det är produkten som 
testas, inte användarens förmåga. (Nielsen, 1993; Karlsson:4, 2005) 
 

Antal testanvändare
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0%

100%
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Figur 5. Andelen användbarhetsproblem som upptäcks 
          av ett visst antal användare. (Nielsen, 2000). 

 
Bästa resultatet fås genom att testa med fem användare och att genomföra så många test som 
man kan genomföra. Den största upptäckten är att vid användandet av noll användare fås noll 
insikt i systemets användbarhetsproblem, men efter att endast ha testat med en användare har 
man fått reda på en tredjedel av systemets användbarhetsproblem (se figur 5). Vid testet med 
den andra användaren upptäcker man att en del saker som redan upptäckts vid det första testet 
kommer fram igen. Den andra användaren kommer ändå att finna nya problem. Desto fler 
användare som används desto mindre nya problem kommer att komma fram. Efter fem 
användare är det slöseri med tid, samma saker kommer att upprepas och det är bättre att göra 
en ny design och rätta till de problem som kommit fram av de fem testerna. (Nielsen, 2000). 
 
Innan ett test utförs bör man skriva en testplan som kan innehålla bland annat målet med 
testet, vart testet ska hållas, hur länge testet ska vara och vilka uppgifter som ska testas. Ett 
användbarhetstest innehåller oftast dessa fyra steg: 
 

1. Förberedelse – Utvärderaren ska se till att rummet som testet ska utföras i är 
iordningställt och att allt testmaterial finns på plats. För att minimera användarens 
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förvirring och obehagskänsla bör förberedelserna vara gjorda innan användaren 
kommer dit. 
 

2. Introduktion – Utvärderaren välkomnar användaren och ger en kort beskrivning av 
vad testet går ut på. Om användaren inte är bekant med utrustningen kan den också 
förklaras, sedan förklaras hur testet går till. Till exempel att användaren kan ställa 
frågor och att resultaten kommer att vara konfidentiella.  
 

3. Själva testet – Under testets gång bör inte utvärderaren blanda sig i och undvika att 
prata med användaren. Speciellt inte säga åt användaren om den gör rätt eller fel. Om 
användaren inte alls förstår hur den ska gå vidare och har fastnat kan utvärderaren 
hjälpa till.  
 

4. Sammanfattning – Efter testet frågar man användaren om den har några synpunkter 
på testet och systemet som testades. Användaren får gärna komma med förslag till 
förbättringar. Men det är inte alltid det leder till en ändring av gränssnittet, olika 
användare kan komma med helt olika kommentarer. Dessa kommentarer kan dock 
hjälpa till när man ska förbättra gränssnittet till nästa iteration. Slutligen ska man 
komma överens om en ny tid för ett nytt test och utvärderaren ska skriva ner hur testet 
gick för att senare på riktigt kunna dokumentera hur testet gick. 
 

(Nielsen, 1993). 
 

Det finns många utvärderingsmetoder att tillgå. Två metoder som använder sig av användare i 
utvärderingar är formativ och empirisk utvärdering.  
 
En formativ utvärdering används under hela designprocessens gång och innefattar användarna 
och deras åsikter. Utvärderingarna ska börja tidigt i designprocessen och användarna bör 
också vara med redan från början. Målet med att ta med användarna är att få feedback och få 
höra deras åsikter om designen. Exempel på information som kan fås av en formativ 
utvärdering är bland annat vilka ändringar som behöver göras i gränssnittet, vilka problem 
som finns och styrkor och svagheter i systemet (Faulkner, 2000). 
 
Den andra utvärderingsmetoden som använder användarna för att testa användbarheten är 
empirisk utvärdering. Detta är en analys av hur väl testanvändarna klarar av att använda 
systemet i förhållandet till systemets uppbyggnad och svårighetsgrad. Analysen kan bestå i att 
testanvändare får utföra en viss uppgift eller svara på en enkät. I empirisk, liksom formativ 
utvärdering är användarna med i processen (Faulkner, 2000). 
 
Olika utvärderingstekniker för en empirisk utvärdering: 
 

» Thinking aloud är en av de mest värdefulla metoderna. Den går ut på att 
testanvändarna ombeds att tänka högt när de utför något i systemet. De ska alltså säga 
vad de tänker på just då. På det här sättet kan utvärderaren få värdefull information om 
användbarheten samt problem och brister i systemet. Detta är ett bra sätt att få reda på 
hur användarna tänker när ett visst problem uppstår. Vissa personer har svårt för att 
kunna förklara vad de gör och därför måste de uppmuntras att säga vad de utför av 
utvärderaren. Om användaren börjar ställa frågor bör man som utvärderare ställa 
motfrågor istället för att svara direkt på frågan. 
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» Scenarier är beskrivningar över hur en användare eventuellt skulle använda ett 
system. De är den ultimata minimalistiska prototypen för att de beskriver ett visst 
scenario för användaren som inte får så mycket flexibilitet. Det blir en blandning av en 
vertikal och en horisontell prototyp (se avsnitt 3.1.7). Scenarier är bra på det sättet att 
designers och användare kan förstå uppgiften på samma sätt. De kan även visa på 
problem samt vara en mätare över om produkten överhuvudtaget ska tillverkas. 

 
» Wizard of Oz. Detta är en metod för att kunna testa produkter utan att först behöva 

tillverka dem. Genom att någon av dem som designar systemet, alternativt en 
utvärderare agerar dator kan användaren testa ett system som inte finns eller är svårt 
att programmera. Detta är ett billigt och effektivt sätt att testa användbarhet på 
eftersom det är enkelt att skapa billiga och enkla prototyper. Dessutom får skaparna av 
systemet snabb respons på systemets funktioner. Det fungerar så att det som 
användaren skriver eller gör på skärmen skickas inte till den datorn utan till 
”trollkarlen” som transformerar användarens data till rätt sak. 

 
» Kognitiv genomgång (cognitive walkthrough) är en blandning av scenarier och 

thinking aloud metoden. I en kognitiv genomgång finns ett antal fördefinierade 
uppgifter som användaren ska utföra. Användaren får ett scenario för uppgifterna och 
ombeds samtidigt att tänka högt när den går igenom och försöker lösa uppgifterna i 
turordning. Oftast är huvudmålet med en kognitiv genomgång att få reda på om 
systemet är lätt att lära sig, genom att utforska systemet. Användare föredrar ofta att 
lära sig system genom att testa dem istället för att först läsa en manual. Under 
genomgången är det viktigt att dokumentera användbarhetsproblemen som uppstår för 
att sedan kunna bedöma dem med till exempel en Severity Rating (se avsnitt 3.1.6) 

 
(Abowd, 1995; Faulkner, 2000; Karlsson:4, 2005; Nielsen, 1993).  

3.1.9 Förbättra designen och ny utvärdering 
Som man kan se i grafen över funna användbarhetsproblem (se figur 5 avsnitt 3.1.8) kommer 
man att hitta alla problem med 15 användare, men istället för att använda 15 användare i ett 
stort test bör man dela upp det på tre test med fem användare i vardera. Anledningen till att 
man vill testa flera gånger är på grund av att målet med usability engineering är att förbättra 
designen av gränssnittet. Då måste man testa fler gånger för att hitta alla problem. (Nielsen, 
2000). 
 
Utifrån de användbarhetsproblem som upptäckts efter det första testet skapar man en ny 
förbättrad version av gränssnittet. Om man tar anteckningar eller på annat sätt loggar vad 
användaren gör vid testet blir det lättare att veta vad som var ett problem i gränssnittet. Efter 
att ha gjort om designen måste man testa igen, även om man fixat problem med 
användbarheten från förra testet kommer det att dyka upp nya. I det första testet hittas 
dessutom oftast användbarhetsproblem som har med utseende att göra, inte de riktigt svåra 
problemen som måste rättas till. (Nielsen, 2000). 
 
En kombination av utvärderingsmetoderna heuristisk utvärdering och thinking aloud är ofta 
värdefullt. Först utför man en heuristisk utvärdering och sållar bort så många självklara 
användbarhetsproblem som möjligt. Sedan efter att ha förbättrat designen genomför man ett 
användartest med användare. Genom att göra på detta sätt så kan man minska antalet 
användare som behövs och man kan undgå att slösa på användare som kan vara svåra att 
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finna. Användartest och heuristisk utvärdering kompletterar dessutom varandra genom att 
man hittar olika typer av användbarhetsproblem. (Nielsen, 1993). 

3.1.10 Ny utvärdering och rapport 
Efter ännu en ny design av systemet görs en likadan utvärdering som ovan, men 
förhoppningsvis färre användbarhetsproblem. Efter att ha utfört de antal test som ska utföras 
och man har genomfört både test med utvärderare och utfört experttester (heuristisk 
utvärdering) samlar man ihop alla resultat från de olika testen. Med hjälp av alla resultat 
skriver man en rapport om hur testen gick till och vad man kom fram till. (Nielsen, 1993). 

3.2 Utförande 
I första delen av kapitlet beskrivs arbetet med hur webbsidans användbarhet har genomförts 
genom Usability Engineering metoden. I slutet av kapitlet beskrivs även hur de tekniska 
lösningarna har skapats. En anpassad version av Usability Engineering metoden har använts 
under projektets gång, dels för att passa detta projekts upplägg bättre, men dels också för att 
författaren tidigare har utfört ett projekt med liknande upplägg.  Behovsanalysen och 
kravinsamlingen skedde samtidigt vilket gör att de får vara en punkt. Designprocessen och 
skapandet av prototyper går hand i hand och den ena kan inte finnas utan den andra. Punkten 
tillämpa riktlinjer och tumregler finns utspridd i stort sett alla andra punkter eftersom man bör 
tänka på att använda dessa riktlinjer och tumregler hela tiden. 
 

 
 

 Figur 6. Anpassad metod för Usability  
          Engineering som använts under 
             projektets gång. 

3.2.1 Användaranalys  
Företaget Ritkonsult hade redan en idé om vilka typer av företag som skulle kunna tänkas 
vara intresserade av en lokal prisjämförelsetjänst. För att också kunna genomföra 
utvärderingar av användbarheten på tjänsten bestämdes att det ändå kunde vara bra att få veta 
om det fanns ett behov av en sådan tjänst och vilka företag som eventuellt var intresserade. 
För att kunna genomföra dessa utvärderingar behövdes även information om vilka användarna 
var och vilka av dem som skulle kunna tänka sig att utvärdera tjänsten. Därför genomfördes 
en enkätundersökning som ligger till grund för användar- och behovsanalysen med tillhörande 
krav (se bilaga 3 för enkäten). Enkät valdes som metod för att det skulle gå snabbt att inhämta 
informationen samt för att företagen som skulle svara på enkäten skulle kunna göra det när de 
kände att de hade tid. Vissa företag svarade direkt på enkäten medan andra valde att vänta 
med att svara. Alla svarade dock inom en två dagars period. 
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Enkäten lämnades ut på olika arbetsplatser och de som svarade på enkäten var 23 anställda 
inom tre olika branscher, frisör, däckverkstad och gym/friskvård (se bilaga 4). Branscherna 
valdes utifrån vilka typer av företag som Ritkonsult trodde skulle vara intresserade av en lokal 
prisjämförelsetjänst. De anställda fick svara på frågor om vilken bransch de tillhörde, kön, 
ålder, Internetvana och om de använt prisjämförelsetjänster på Internet tidigare. Frågorna som 
ställdes i enkäten valdes för att de var frågor som skulle ge information om vilka som använde 
prisjämförelsetjänster redan idag och om det var i huvudsak män eller kvinnor samt vilken 
ålder dessa människor var i. 
 
82 % av frisörerna hade aldrig använt en prisjämförelsetjänst på Internet och de flesta var 30 
år gamla eller uppåt. Ungefär samma bild var det i branschen gym/friskvård, där låg siffran på 
80 % och samma åldersintervall. I den sista branschen, bland däckfirmorna var det omvänt. 
Där hade 60 % av de tillfrågade använt prisjämförelser och där låg åldern mellan 20-29år (se 
bilaga 6). Slutsatsen som drogs av detta var att den målgrupp som tjänsten riktade sig till, inte 
hade använt liknande produkter förut och därför var det viktig att skapa en lättanvänd och 
förståelig webbsida. 
 
Utifrån enkätsvaren har en användargraf skapats (se figur 7) . Användargrafen har använts till 
att få fram en persona som ska representera en trolig användare av tjänsten. Den persona som 
skapades användes senare under utvärderingarna i samband med att olika scenario skapades 
för utvärderingarna. Informationen i grafen är hämtad från användaranalysen (se bilaga 4). 
 

» Persona – Lena är 42 år. Hon bor i Norrköping där hon jobbar som frisör på en 
frisersalong i centrum. Lena använder Internet ibland, mestadels när hon ska betala 
räkningar eller söka efter någon information. Hon använder prisjämförelsetjänster och 
skulle tycka att det skulle vara bra om det fanns en tjänst på Internet där man kan söka 
på lokala företag och tjänster. 

 

 
 

Figur 7. Användargraf över svarspersoner till enkät om pris- 
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               jämförelsetjänster på Internet. 
 
Med all insamlad information om de personer som svarat på enkäten, hade en tydligare bild 
av den tänkta användaren vuxit fram. Denna information underlättade senare arbete då man 
skulle bestämma hur webbsidan skulle se ut och hur svåra funktioner som skulle finnas med. 
Åtta stycken av de tillfrågade kunde tänka sig att hjälpa till med att utvärdera webbsidan i 
kommande test. De som ville ställa upp var i åldrar mellan 20 till 45, var både nybörjare och 
erfarna Internetanvändare, var både män och kvinnor och representerade de tre olika 
branscherna som tillfrågats (se bilaga 5).  

3.2.2 Behovsanalys samt kravinsamling 
Efter att ha tagit reda på information om användarna var det dags för att ta reda på om det 
fanns ett behov av en sådan här lokal prisjämförelsetjänst på Internet. Ritkonsult hade redan 
sett ett behov av en sådan tjänst, men det var ändå viktigt att fråga företag om de tyckte att det 
fanns ett behov. Även vad som skulle finnas med, vilka krav som ställdes på sidan skulle ta 
redas på. 
 
Detta genomfördes samtidigt som användaranalysen och med hjälp av samma enkät. Samma 
23 anställda fick svara på frågor om det fanns ett behov för en lokal prisjämförelsetjänst på 
Internet, om deras företag var intresserat av att lägga ut sina uppgifter på den webbsidan och 
slutligen vilken information om företaget som skulle kunna läggas till (se bilaga 3). Det som 
framkom vid enkäten var att hos frisörerna och gym/friskvård tyckte 40 % av de tillfrågade att 
det fanns ett behov för en sådan tjänst, medan bland däckverkstäderna var siffran bara 20 %. 
På frågan om deras företag skulle kunna tänka sig att lägga ut sin information på en sådan 
webbsida hade samtliga branscher 40 % som svarade ja på frågan. Ingen av frågorna hade 
någon egentlig åldersspridning (se bilaga 6). 
 
Den sista frågan fungerade som kravinsamling och var tänkt för att företagen skulle kunna 
säga vad de ville ha med om sitt företag på webbsidan. Kraven från beställarna Ritkonsult 
samlades in vid ett samtal med dem på telefon. De hade dock inte särskilt många krav. De få 
krav som de ställde var att de ville ha en dynamisk webbsida där företagen själva kunde lägga 
upp och ändra information om sitt eget företag. Sedan skulle andra besökare av webbsidan 
kunna söka fram och göra prisjämförelser på informationen som företagen lagt upp. Tjänsten 
måste göras flexibel så att olika företag i olika branscher kan använda samma gränssnitt. 
Webbsidan skulle även kunna administreras av någon som inte hade kännedom om koden, så 
ett administreringsgränssnitt skulle skapas. Ritkonsult hade inga andra formella krav på hur 
tjänsten skulle se ut, eller vilken teknik som skulle användas för att skapa webbsidan. 

3.2.3 Sätt användbarhetsmål 
Med behoven och kraven klara skulle mål formas för att enklare kunna få en överblick över 
vad som var det viktiga att uppnå med skapandet av den här webbsidan. 
 
Utifrån de krav som Ritkonsult hade med tjänsten formades följande mål: 
 

» Målet med webbsidan är att den enkelt ska kunna användas både av användare av 
prisjämförelser och även av de olika sorters företag som ska lägga till egen 
information om sitt företag och på så sätt själva uppdatera webbsidan.  
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Med utgångspunkt från företagen som svarade på enkäten och deras krav och förkunskaper 
sattes detta mål: 
 

» Tjänsten måste ge möjligheten att lägga upp många olika sorters information om 
företaget, då det är väldigt olika sorters företag som ska lägga till sin information på 
webbsidan.  

 
Ur användbarhetssynpunkt sattes dessa mål: 
 

» Tjänsten ska vara lättnavigerad och överskådlig. 
» Hjälp ska ges om det behövs och den ska vara enkel att hitta.  
» Inga större förkunskaper ska behövas för att använda tjänsten. 
» Gränssnittet ska vara enkelt att lära sig även för någon med liten Internetvana. 

 
För att kunna kontrollera om användbarhetsmålen uppfylldes sattes även ett mätbart mål om 
hur många fel som gjordes under ett testpass. Detta för att kunna kontrollera om tjänsten 
verkligen blev mer användbar genom att göra om designen och utvärdera på nytt med 
testanvändarna. 

3.2.4 Prototyper och design 
Själva designen av gränssnittet började med ett antal skisser på hur webbsidan skulle kunna se 
ut, dessa skapades för hand på papper (se bilaga 7). Det gjordes flera stycken olika skisser för 
att på så sätt inte direkt låsa sig vid ett designalternativ, så kallad parallell design (se avsnitt 
3.1.5). Genom att ha olika förslag från början kunde de bästa ur de olika förslagen användas 
till ett slutligt vinnande förslag. Skisserna valdes ut av mig personligen och jag bedömde vilka 
delar jag tyckte var bäst och vilka som skulle ge upphov till störst användbarhet. Under 
arbetet med prototyperna har 12 stycken generella riktlinjer för gränssnitts design använts (se 
bilaga 1). Genom att använda dem kunde ett antal enkla användbarhetsproblem elimineras 
direkt, innan användartesten utfördes. 
 
För att kunna utvärdera tjänsten skapades tre olika prototyper av gränssnittet. Den första var 
en så kallad lo-fi prototyp och var ritad för hand på papper (se bilaga 8), den var baserad på 
det vinnande skissförslaget. Den skapades för hand för att när testanvändarna senare skulle 
utvärdera gränssnittet, skulle de känna att de kunde kritisera mer och komma med fler förslag 
till förbättringar. Dessutom tar det kortare tid att göra en enkel pappersprototyp som inte 
innehåller så mycket information än att skapa en i datorn.  Den första prototypen var en 
blandning av en vertikal och en horisontell prototyp (se avsnitt 3.1.7). Vissa funktioner 
fungerade och den huvudsakliga formen på gränssnittet fanns där. 
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Figur 8. Bilderna visar en del av gränssnittet. Bilden till vänster är från den 
                      första prototypen som var ritad för hand. Bilden i mitten är den andra                   
                      prototypen och bilden till höger är den tredje och slutliga prototypen. 
 
Den andra prototypen som skapades var en hi-fi prototyp och skulle på ett bättre sätt visa hur 
gränssnittet skulle kunna se ut när det var färdigt. Prototypen skapades i en dator och med 
hjälp av färdig XHTML-kod, CSS och programmet Adobe Illustrator (se bilaga 10). 
Illustrator användes där det inte fanns färdig kod som kunde beskriva hur webbsidan skulle se 
ut. Prototypen skrevs ut på papper även denna gång. Också här var tanken att testanvändarna 
skulle känna att det var enklare att komma med egna förslag och ändringar direkt på papperet. 
 
Den tredje och sista prototypen (se bilaga 12), också en hi-fi prototyp, skapades på samma 
sätt som den andra. Denna skulle dock ännu mer likna den slutgiltiga designen. Den sista 
prototypen var en så kallad horisontell prototyp där utseendet var så gott som klart, men där 
inte alla funktioner fanns tillgängliga. De mest väsentliga funktionerna för att testa 
användbarheten fungerade. 

3.2.5 Utvärdering med testanvändare 
För att kunna testa användbarheten i gränssnittet utfördes tre användartest (iterationer) på de 
olika prototyperna, ett på varje prototyp. Till testen användes totalt åtta personer (se bilaga 5) 
och fem på varje test. Två av dem som deltog i det första testet byttes ut till det andra testet 
för att få in ny kunskap samt för att se om de problem som uppstod vid första testet också 
skulle uppstå vid det andra med nya användare. Till det tredje testet byttes endast en av 
testanvändarna ut, detta på grund av samma anledning. Alla testerna utfördes på respektive 
testanvändares arbetsplats. Det motiverades med att användarna skulle känna sig trygga och 
bekväma samt att de skulle ha tid att utför testet, till exempel under en lunchrast. På så sätt 
behövde de inte offra någon fritid. 
 
Testen utfördes som en blandning av en så kallade kognitiv genomgång (scenarier och 
thinking aloud) och Wizard of Oz. Testanvändarna skulle alltså tänka högt när de utförde 
testet, de skulle säga vad de gjorde samt vad de tänkte på när de utförde uppgifterna. 
Författaren utförde testet och agerade dator (Wizard) och ändrade i prototypen utifrån vad 
användarna gjorde. Detta var enkelt eftersom prototyperna var gjorda på papper. 
  
Inför testen har en testplan skrivits om hur testet ska gå till, hur lång tid det ska ta och så 
vidare (se bilaga 9,11 och 13). Det har också skapats ett scenario för varje test utifrån den 
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persona som tidigare togs fram under användaranalysen (se avsnitt 3.2.1). Detta scenario har 
testanvändarna fått tänka sig in i när de utfört testet. Varje test bestod av ett antal uppgifter 
som testanvändarna skulle lösa på prototypen över gränssnittet. Efter att testet var klart fick 
de även svara på några frågor och komma med synpunkter om prototypen. Utifrån resultaten 
gjordes en kort sammanfattning för att kunna komma ihåg hur testet gick. Dessutom räknades 
hur många fel som uppstod under ett test för att se om prototypen blev lättare att lära sig och 
om det blev färre användbarhetsproblem. 
 
Det första testet på den första prototypen genomfördes av testanvändare 1, 3, 5, 6 och 7 (se 
bilaga 9). Testet hade som huvudsakligt mål att hitta de mest grundläggande 
användbarhetsproblemen. Eftersom prototypen var ritad för hand var också syftet att få idéer 
om färger och former på gränssnittet från användarna. Testet bestod av sex stycken uppgifter 
(se bilaga 9) och de gick i huvudsak ut på att testanvändarna skulle lägga till sitt företags 
uppgifter samt att logga in och ändra dessa.  
 
Alla användare klarade av den första uppgiften som gick ut på att hitta vart man skulle klicka 
för att kunna registrera sitt företag. Vissa tvekade lite men ingen valde något annat alternativ. 
Den andra uppgiften skapade fler problem, här skulle testanvändarna lägga till fyra uppgifter 
om sitt företag. Vissa användare läste inte instruktionerna och la till fler uppgifter än 
nödvändigt. Andra funderade på hur långt lösenordet måste vara och även att användarna var 
tvungna att rulla neråt på sidan skapade en del funderande. En användare var tvungen att 
klicka på knappen med ett frågetecken för att få hjälp att gå vidare. Den tredje uppgiften gick 
ut på att gå vidare i registreringen av företaget och få hjälp om hur man gjorde det. De flesta 
förstod att det var länken ”Gå vidare till steg 2: Lägg till Bransch!” som tog en vidare, samt 
att det var knappen med ett frågetecken på sig som gav hjälp. Fråga fyra bestod av att välja 
bransch och att gå vidare, detta klarade alla testanvändare bra. Femte frågan gick ut på att 
lägga till två tjänster. Det klarade de flesta av dem väldigt bra, två av dem förstod dock inte 
vad begreppet ”tjänst” var för något.  
 
Den sjätte och sista frågan gick ut på att logga in med det användarnamn man valt och ändra 
på sitt telefonnummer. Samma användare hade även problem med detta, en undrade om den 
inte redan var inloggad och den andre undrade hur man loggade in, med en liten ledtråd kunde 
de gå vidare och klara uppgiften. Under testet gav systemet upphov till totalt nio stycken fel 
när testanvändarna utförde uppgifterna, främst vid registreringen av företaget. 
 
Efter testet fick testanvändarna svara på några frågor och komma med synpunkter om hur de 
uppfattade uppgifterna och lite om utseendet på prototypen. De flesta användare var överrens 
om att uppgifterna var lätta att utföra, samt att layouten var enkel och bra. Någon påpekade att 
de villa ha mer färg och att menyn tog för stor plats. De ville även att det skulle kunna läggas 
till fler saker om företaget som till exempel en bild eller logo på företaget. Alla användare var 
överrens om att textlänkar skulle vara understrukna och byta färg. Några andra funderingar 
som kom upp var varför man inte behövde fylla i e-mail adress, att fält som ska skrivas i 
borde ha en rullist, frågan ”redan registrerad?” var konstig, bra med fast login-ruta samt att 
”Rensa formuläret!” låg för nära ”Lägg till!” 
 
Efter att ha testat gränssnittet med användarna gjordes en expertutvärdering, en så kallad 
heuristisk utvärdering. Den utfördes av författaren utan användare. Den genomfördes med 
hjälp av Jakob Nielsens tio tumregler för en sådan utvärdering (se bilaga 2). Den heuristiska 
utvärderingen utfördes för att kunna få klart för sig vilka de tydligaste problemen med 
prototypen var och kunna eliminera dem till nästa prototyp. Med de problem som uppstod vid 
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utvärderingen med testanvändarna och expertutvärderingen, gjordes en ranking av vilka 
användbarhetsproblem som var viktigast att ta itu med först (Severity Rating). 
 
De allvarligaste problemen som framkom efter att ha utfört en Severity Rating på de två 
testerna av prototyp 1 var: 
 

» Det måste gå att återfå lösenord och användarnamn om man glömt dem. 
» När företagens uppgifter administreras är det bättre med en knapp där det står 

”Uppdatera!” istället för ”Lägg till!”. 
» Det ska finnas en kontroll om man fyllt i de fält där information måste fyllas i.  
» Logga ut länken ska synas bättre.   
» Frågan ”Redan registrerad?” upplevdes som konstig, då är det bättre med ett påstående 

som till exempel ”Logga in om du redan är registrerad!”. 
» Gränssnittet behöver enklare och tydligare instruktioner.   
» En förklarande text på startsidan och alla de andra sidorna behövs.  
» Frågetecken är felplacerade.  

 
För en full förteckning över de användbarhetsproblem som upptäcktes vid testerna av 
prototyp 1 hänvisas läsaren till bilaga 9. 
 

3.2.6 Förbättra designen och ny utvärdering 
Efter att ha tagit reda på de största problemen i gränssnittet påbörjades arbetet med den nya 
prototypen och det nya testet av den. Saker som åtgärdades i den andra prototypen var (se 
bilaga 10 för att se förändringarna): 
 

» Designen gjordes om med utgångspunkt från designen i första prototypen, det lades 
till färg, men formen var den samma.  

» En förklarande text lades till på varje sida som sa hur man skulle gå till väga. Därför 
togs frågetecken på varje sida bort. 

» Länken ”Registrera nytt företag” flyttades utifrån de andra länkarna och bytte namn 
till ”Registrering av företag/organisation” för att passa även organisationer och för att 
bli lättare att hitta. 

» En felkontroll lades till för att kolla om man fyllt i de fält som måste fyllas i och om 
det var rätt sak som fyllts i (se figur 9). 

» Länkar gjordes lila och om man förde musen över dem blev de texten understruken. 
» Knappen ”Rensa formuläret!” togs bort för att det inte skulle gå att av misstag ta bort 

information som man skrivit samt för att det är en onödig funktion. 
» En funktion för att återfå lösenordet skapades och placerades i inloggningsrutan. 
» Sökfunktionen på sidan skapades och tre sök kategorier implementerades, bransch, 

företag och tjänster/produkter.  
                                         
Det andra testet utfördes efter ungefär en och en halv vecka efter det första testet. Syftet med 
det andra testet var inte samma som i det första. I det andra testet kontrollerades det om några 
av de användbarhetsproblem som upptäcktes under första testet fanns kvar. Ett annat syfte 
med det andra testet var också att se hur användarna tyckte om layouten, nu när det var färg 
och mer liknade en slutlig produkt. I det andra testet, testades återigen registrering av ett 
företag men även sökning efter företag genomfördes. Sökningsuppgifterna gjordes istället för 
att testa administreringen, då det var väldigt likt en registrering att göra en uppdatering. Det 
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var också viktigt att kontrollera hur sökfunktionen fungerade, även företagen skulle kunna 
söka på andra företags produkter.  
 

 
 

 
 
Figur 9. Bilderna visar en ändring från den första prototypen till den andra, i den andra    

              prototypen lades en felkontroll till som kollade om användaren skrivit något i    
              fältet. 
 
Det andra testet genomfördes av testanvändare 1 till och med 5 (se bilaga 5). Till detta test 
byttes två av testanvändarna ut för att få nya åsikter om gränssnittets utseende samt att 
kontrollera om även de nya användarna klarade av en registrering utan att ha gjort det förut. 
Test två bestod av fyra frågor, den första gick ut på att registrera sitt företag genom att 
genomföra alla steg för en registrering. De tre andra gick ut på att söka efter information med 
hjälp av sökfunktionen.  
 
Den första uppgiften som gick ut på att registrera sitt eget företag klarade alla testanvändarna 
av, vissa av dem hade dock några problem på vägen. Det största problemet uppstod vid 
startsidan för registreringen då flera av användarna testade att trycka på informationstexten 
”Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” istället för att trycka på den längre ner på sidan 
belägna länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”. Förutom det vållade 
inte uppgift ett några större problem för användarna, några av testanvändarna fick stanna upp 
och tänka till en gång till innan de kunde gå vidare. 
 
Uppgift två gick ut på att söka efter branschen frisörer. Inga av testanvändarna hade några 
problem med denna uppgift, alla valde att söka efter frisörer genom att gå till söksidan och 
skriva ordet frisör i textfältet. I uppgift tre skulle testanvändarna söka efter ett företag. Här 
valde testanvändarna att utföra uppgiften på olika sätt, men alla klarade av den. Några av dem 
valde att gå till väga som i uppgift två, medan någon sökte via bransch, klickade på 
begynnelsebokstaven f, klickade på visa och klickade sedan på företaget som fanns under 
frisörer. En av testanvändarna påpekade att det skulle vara bra om det fanns 
begynnelsebokstäver även under sök företag. Uppgift fyra, den sista uppgiften gick ut på att 
söka efter tjänsten klippning. Även denna uppgift klarade alla användare av utan problem. 
Någon av dem valde dock att gå först via startsidan innan den gick vidare till söksidan. Under 
testet uppstod fem stycken fel, främst vid första steget när användarna skulle gå till det första 
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steget, att registrera företaget. Antalet fel som uppstod i prototypen var dock färre än i den 
första. 
 
På samma sätt som i första utvärderingen fick testanvändarna svara på frågor om prototypen, 
testet och gränssnittet i sig efter att de var klara med uppgifterna. Meningarna gick isär om 
färgen på prototypen, vissa tyckte om den, andra inte. Men i allmänhet tyckte användarna att 
prototypen såg bra ut och att även dessa uppgifter var enkla att utföra. Några användare ville 
att den information som fylldes i skulle visas på slutet av registreringen. På det sättet skulle 
man kunna granska vad man skrivit i och bekräfta dessa uppgifter. Även att uppgifterna skulle 
godkännas av en administratör innan de blev tillgängliga föreslogs. Testanvändarna ville ha 
exempel på vad till exempel en tjänst eller produkt var för något när man skulle lägga till det, 
eventuellt färdiga förslag från andra som redan lagt till en tjänst. En Testanvändare tyckte att 
länken ”Registrera nytt företag/organisation” inte syntes och borde flyttas. Även länken ”Gå 
till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” skulle förtydligas och flyttas uppåt på sidan. 
En annan tyckte att det borde finnas en sökruta som alltid var synlig på sidan för att snabbt 
kunna söka. 
 
Efter att testen var klara med användarna utfördes en expertutvärdering och en Severity 
Rating gjordes på båda testresultaten. Dessa var de största användbarhetsproblemen som 
hittades: 
 

» Uppgifterna som skrivs in måste godkännas av dem som lagt in dem   
      samt administratör innan de kan visas för andra.  
» All info som lagts till ska visas när man är klar med registreringen.  
» Länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”   
 bör vara annorlunda formulerad och placerad på en annan plats 
      på sidan.  
» Fält för direktsökning bör finnas, det fältet ska vara synligt hela tiden.  
» Länken ”Registrera företag/organisation” syns dåligt och är  

felplacerad. 
» Gå direkt till nästa steg när man klickat på lägg till.  
» Visa företagets tjänster vid sökning på företag. Dessa ska kunna  

 klickas på.  
 
En full förteckning av testerna och vilka problem som uppkom i prototyp 2 hittas i bilaga 11.  

3.2.7 Ny utvärdering och rapport 
Den tredje och sista utvärderingen genomfördes efter att ha sammanställt 
användbarhetsproblemen i den andra prototypen och genomfört de förändringar som 
behövdes. En ny och tredje prototyp skapades, även den en hi-fi prototyp. De saker som 
åtgärdades till den slutgiltiga prototypen var (se bilaga 12 för att se förändringarna): 
 

» En ruta med färdiga förslag lades till vid registrering av tjänster/produkter. 
» Designen omarbetades, klarare färger i gränssnittet. 
» Ett fält där det gick att direkt söka efter tjänster/produkter lades till. 
» Länken ”Registrering av nytt företag/organisation flyttades till menyn för företag.  
» Startsidan för registrering gjordes om, tydligare visning av vart man skulle trycka för 

att gå till steg 1. 
» Exempel på vad som menades med kategorierna företag, bransch/organisation och 

tjänst/produkt lades till vid sökning. 
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» Registreringsinformation visas vid registreringens slut. 
» Ett e-mail skickas till den som registrerat sig med information, om e-mail adress har 

fyllts i. 
» Gå vidare till nästa steg i registreringen direkt när man klickar på knappen ”lägg till 

informationen” istället för att klicka på en länk för att gå vidare. 
» Tre sökfält lades till på söksidan tillsammans med länkar för att snabba upp 

sökningen. 
» Sökresultaten gjordes tydligare och mer information visades. 

 
Tidsrymden mellan test två och tre var samma som mellan test ett och två, alltså ungefär en 
och en halv vecka. Syftet med ett tredje test var att försöka hitta de användbarhetsproblem 
som inte hade kommit fram vid det andra testet. Ett annat syfte var att kontrollera om de 
förändringar som gjorts i gränssnittet skapade nya användbarhetsproblem, eller om de hade 
ökat gränssnittets användbarhet. Upplägget var snarlikt med det andra testet och ungefär 
samma uppgifter skulle utföras med den skillnaden att i det tredje testet skulle testanvändarna 
fylla i mer specifika uppgifter (se bilaga 13). 
 

 
 

      Figur 10. Bilden visar registreringsinformation som visas 
 när registreringen är klar. Detta lades till efter  
 att användare påpekat det i test nummer två.     

 
Den tredje och sista utvärderingen utfördes av testanvändare 1, 2, 3, 5 och 8. En användare 
byttes ut för att få in nya åsikter om gränssnittet. Uppgifterna i det tredje testet var lika som i 
det andra förutom att här tilldelades testanvändarna uppgifter som de skulle fylla i. Första 
uppgiften, registrera företaget test3, lyckades alla testanvändare med, inga fel uppstod i 
prototypen. Vissa valde enhet, andra inte, det hörde dock inte till uppgiften. Uppgift två gick 
ut på att söka efter branschen test genom att söka på begynnelsebokstav. Här gjorde hälften av 
testanvändarna på ett annat sätt än vad som sades i uppgiften, de som gjorde annorlunda skrev 
in ett ”t” i sökfältet istället för att klicka på länken ”Sök efter branscher med hjälp av 
begynnelsebokstav”. Detta visar bara på att det går att utföra uppgiften på olika sätt och inget 
fel fanns i prototypen.  
 
Tredje uppgiften gick ut på att söka efter företaget test3s hemsida genom att skriva ett t i 
sökfältet. Även här valdes olika vägar att gå, några valde att söka via bransch och på så sätt få 
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upp företaget test3, andra tryckte direkt på länken ”test3” som hade kommit upp från förra 
uppgiften och någon annan valde att söka som det var tänkt i uppgift tre. Alla hittade dock 
informationen om hemsidan. I uppgift fyra skulle testanvändarna söka efter tjänsten test3. 
Även denna uppgift klarade alla av, dessutom löste alla användare den på samma sätt. De 
klickade på länken ”Sök efter tjänster eller produkter” i menyn och sen skrev de in test3 i 
sökfältet. Under testet uppstod inga fel, alltså har de användbarhetsproblem som tidigare gjort 
att fel uppstod i systemet tagits bort till denna prototyp. 
 
Efter testets slut ställdes ett antal frågor och användarna fick komma med synpunkter, precis 
som i de två tidigare testerna. Överlag tyckte testanvändarna att prototypen var lätt att 
använda och att det var enkelt att hitta. Alla användare tyckte att registreringen var enklare 
eller likadan som i förra prototypen. Testanvändarna föreslog dock några ändringar. Någon 
ville ha en knapp för att bekräfta sina uppgifter i slutet av registreringen. En annan användare 
tyckte att det var onödigt med en länk som man var tvungen att trycka på för att kunna söka 
på begynnelsebokstav. Andra ville ha möjlighet att backa i registreringsprocessen, lägga upp 
bilder, att en karta skulle visas vid en sökning på företag och att vem som är inloggad ska 
visas någonstans. Alla användare var överrens om att prototypen skulle fungera på Internet 
som den var i nuläget. Utöver frågorna till användarna gjorde även en expertutvärdering för 
att få reda på om det fanns ännu fler användbarhetsproblem i prototypen. 
 
När användartesterna och en expertutvärdering var klara gjordes även denna gång en Severity 
Rating för att kunna ta reda på de allvarligaste problemen med den tredje prototypen. Dessa 
var de största användbarhetsproblemen som hittades: 
 

» Det behövs en bekräftaknapp när registreringen är klar.   
» En möjlighet att gå tillbaka och ändra information vid registrering måste finnas. 
» Knappar med frågetecken vid varje steg som ger mer specifik information om varje 

steg på webbsidan bör läggas till.  
» Länken ”Sök efter bransch med hjälp av begynnelsebokstav” är onödig bättre att 

istället direkt visa alla bokstäver. 
» Max tio tecken på användarnamn och lösenord är dåligt.   
» Visa vem som är inloggad någonstans på sidan.    
» Mer allmän information om systemet.    

 
En full förteckning av testerna och vilka problem som uppkom i prototyp 3 hittas i bilaga 13.  
 
Efter att alla tre iterationer på de tre prototyperna av gränssnittet var klara sammanfattades 
och sammanställdes resultaten för att användas i denna rapport. Med hjälp av 
sammanfattningarna från utvärderingarna har det i de tre senaste kapitlen kunnat presenteras 
hur användartesterna gick till. 

3.2.8 Ändringar från prototyp tre till slutgiltig webbsida 
Efter att en sammanställning hade gjorts över alla tester och svaren skrivits ner gjordes en del 
ändringar från den sista prototypen till den slutgiltiga webbsidan. Detta var nödvändigt 
eftersom det hade framkommit en hel del användbarhetsproblem vid det sista testet. 
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De ändringar som gjordes var: 
 

» En bekräftaknapp lades till vid registreringens slut och en ruta som påminde om att 
informationen skulle bli synlig för andra lades även till. Det gjordes även möjligt att 
backa och ändra uppgifter innan man la till uppgifterna i databasen. 

» Webbsidan fick lite ny färg samt en ikon skapades samt några bilder på söksidan. Allt 
detta gjordes för att få sidan mer trevlig och tilltalande att tita på. 

» Knappar med ett frågetecken på lades till vid varje steg på sidan, bland annat vid 
registreringsstegen och sökningarna. Detta för att ge snabb hjälp om det skulle 
behövas. 

» Länken ”Sök efter bransch med hjälp av begynnelsebokstav” togs bort, detsamma 
gjordes på sidan för sökning på företag och tjänster, alla bokstäver visas nu direkt. På 
detta sätt har ett onödigt steg tagits bort. 

» Vem som är inloggad visas i företagsrutan och det går att gå runt på sidan och komma 
tillbaka till adminsidan utan att logga ut först. 

» Allmän information om tjänsten och sidan har lagts till för att hjälpa användare och 
företag. 

» Företagets tjänster visas om man söker på ett företag. Det visas även en karta om 
företaget skrivit in sin adress.   

» En kontaktsida lades till för att användare och företag skulle kunna skicka in 
synpunkter och frågor. En länk till den sidan lades även till längst ner på varje sida.
   

Se bilaga 14 för att se alla ändringar och för att se den slutliga webbsidan. 

3.2.9 Beskrivning över webbsidans tekniska lösningar och design 
Tekniken och utseendet på den slutgiltiga webbsidan har skapats utifrån de tips om 
användbarhet på Internet som nämns i avsnittet 2.2 Användbarhet på Internet samt genom 
användandet av metoden Usability Engineering. Genom att följa dessa råd och denna metod 
har några vanliga användbarhetsproblem på Internet kunnat undvikas.  
 
Eftersom ett av syftena med denna tjänst var att företag själva skulle kunna lägga in sina 
uppgifter och administrera dem, behövdes någon form av lagringsplats för dessa uppgifter. 
Därför valdes en lösning med att lagra informationen i en databas.  
 
För att skapa den dynamiska webbsidan, har uppmärkningsspråket XHTML, scriptspråket 
PHP och databashanteraren MySQL använts (se avsnitt 2.3 till och med 2.5). PHP och 
XHTML har använts till själva webbsidan och för att ställa frågor till databasen medan 
MySQL har använts till att bygga upp själva databasen. Dessa tekniker valdes dels för att de 
är gratis men också för att dessa stödjer varandra på ett bra sätt. Användningen av dessa 
tekniker tillsammans när man skapar en dynamisk webbsida är väldigt vanligt på Internet 
idag, speciellt PHP och MySQL. Detta gör att det finns mycket information och hjälp att tillgå 
om det skulle behövas.  
 
För att skapa en webbsida som ska kunna användas av många olika typer av användare 
använder webbsidan inga extra insticksprogram som till exempel Macromedia Flash. Inte 
heller JavaScript används då inte alla har det installerat, även om många har det idag och de 
flesta sidor använder sig av det. Webbsidan är också skapad för att se likadan ut, oberoende 
om man använder Microsoft Explorer eller Mozilla Firefox. Detta är dock bara testat i de 
senaste versionerna av programmen så små variationer kan förekomma. För att ge webbsidan 
likadant utseende användes CSS. 
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Innan själva webbsidan började ta form, påbörjades arbetet med databasen som skulle 
innehålla informationen om företagen, deras tjänster och vilken bransch de tillhörde. Det 
beslutades att det skulle finnas tre tabeller. En tabell för uppgifter om företaget som till 
exempel företagsnamn, adress, telefon och så vidare. Den andra tabellen skulle innehålla alla 
de branscher som företagen kunde tillhöra och den tredje tabellen skulle innehålla information 
om företagens tjänster. För att kunna hämta information från de olika tabellerna som hörde till 
ett visst företag, lades ett speciellt index i en kolumn i varje tabell. På så sätt skapades en 
relation mellan tabellerna och det gick att hämta ut information som hörde ihop med varandra. 
 
Efter att ha skapat en databas där information kunde läggas till påbörjades arbetet med själva 
webbsidan. Detta arbete påbörjades samtidigt som den första prototypen av gränssnittet 
skapades och utvärderades med användare. På så sätt kunde förbättringarna från prototyperna 
direkt göras i koden som utgjorde webbsidan och sidan kunde användas som prototyp. 
Tekniken som användes var PHP och XHTML (se avsnitt 2.3 samt 2.4). 
 
Tjänsten skulle ha en enkel layout för att användarna skulle hitta det som de sökte på ett 
enkelt och snabbt sätt. Webbsidan blev därför uppdelad i olika rutor (se bilaga 14 för 
webbsidans utseende), layouten består av fem rutor. Varje ruta ser liknande ut, har samma 
färg men överskriften är olika. För att åstadkomma detta användes en så kallad CSS, en 
stilmall. Med hjälp av den stilmallen kunde webbsidan utseende bestämmas, vilka delar som 
skulle se ut på ett visst sätt och när de skulle göra det. Stilmallen har använts för att bland 
annat alltid ha samma färg på länkar, använda samma bakgrunder och samma typsnitt. En av 
rutorna som skapades var menyn där man bland annat kan söka efter uppgifter, gå till 
startsidan och hitta information om webbsidan. En ruta skapades för de uppgifter som skulle 
utföras av företagen, som att registrera sitt företag och logga in och administrera sina 
uppgifter. Menyn och rutan för företag separerades för att det skulle bli lättare för användare 
som skulle söka efter information att hitta vart de skulle göra det. Tanken var också att det 
även skulle bli lättare för företagen att utföra sina uppgifter. 
 

 
 

Figur 11. Bilden visar layouten hos den slutgiltiga webbsidan. 
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Den översta rutan innehåller en titel, en funktion för att snabbt kunna söka efter tjänster och 
produkter samt en länkstig som visar vart på sidan man befinner sig. Den översta rutan 
innehåller även en ikon och namnet på hemsidan är även placerad där. Genom att klicka på 
antingen namnet eller ikonen kommer man tillbaka till startsidan. Detta gjordes möjligt 
genom att två olika klickbara ytor placerades dels runt ikonen och dels runt texten. Mitt på 
sidan placerades rutan där all information skulle presenteras. Den gjordes så att längden skulle 
kunna ändras om innehållet i rutan blev större än vad den var nu, till exempel när 
sökresultatet visades. Till höger på sidan placerades en ruta som innehöll de senast 
uppdaterade företagen och deras tjänster. Genom att klicka på företaget respektive tjänstens 
namn görs en sökning och rutan i mitten visar upp informationen. 
 
Registrering av ett företag var en av de viktigaste funktionerna som skulle finnas i denna 
tjänst, därför lades mycket av tiden på att få denna funktion att fungera bra. Registreringen 
delades upp i tre steg för att underlätta för företagen och tydliggöra vilken information som 
efterfrågades just då. Informationen inhämtades genom olika formulär där användaren skrev 
in sina uppgifter (Ett formulär är en del av en webbsida där information kan matas in och 
skickas till antingen samma sida eller en annan sida). Vissa av formulären var användarna 
tvungna att fylla i för att kunna veta vem som skrivit in informationen. De obligatoriska 
formulären kontrollerades genom att undersöka om de var tomma. Detta gjordes genom att 
kontrollera om en viss text fanns i en array (en array är en lista över data där varje position i 
arrayen har ett index), på så sätt kunde de obligatoriska formulären valideras.  
 
Efter att företagen skrivit in information i registreringens tre steg presenterades all 
information och användaren var tvungen att godkänna uppgifterna innan de lades till i 
databasen. Detta för att man inte av misstag skulle kunna lägga till information samt att det 
kan vara bra att kontrollera informationen först. Var informationen felaktig kunde man gå 
tillbaka och ändra. Informationen lades till genom att ett antal frågor ställdes till databasen 
med hjälp av frågespråket SQL (se avsnitt 2.4). För att hålla reda på vart i registreringen en 
användare befann sig användes så kallade sessioner och sessionsvariabler, dessa finns bara 
under en viss tid. En session startar man när webbsidan hämtas hem till sin webbläsare. När 
en session har startats kan sessionsvariabler skapas. Med dessa variabler kan man hålla reda 
på information som den blivit tilldelad ända tills man förstör variabeln genom att förstöra 
sessionen. 
 
Efter att ha registrerat sitt företag skulle möjligheten finnas att administrera sina uppgifter 
som man skrivit in. Därför skapades en administrationsfunktion. Genom att logga in med 
lösenord och användarnamn kunde företagen ändra sina uppgifter om företaget, branschen 
och deras tjänster. Det gjordes även möjligt att lägga till fler tjänster under 
administrationsdelen. Informationen visades i likadana formulär som vid registreringen och 
även här användes SQL för att kunna hämta information från databasen och lägga till den 
uppdaterade. För att kunna bevaka att ingen felaktig information lades till och att inga 
låtsasföretag la in sina uppgifter skapades en administratörsfunktion som enbart 
administratören av webbsidan skulle ha tillgång till. Även administreringen sköttes med hjälp 
av sessionsvariabler som kontrollerade vem som var inloggad. 
 
En annan viktig funktion för tjänsten var att det skulle finnas en sökfunktion för att kunna 
hitta information om företag och deras tjänster. För att kunna få reda på så mycket 
information som möjligt beslutades att tre olika sökningar skulle kunna göras. Det skulle gå 
att söka på branscher och vilka företag som tillhörde dessa. Med hjälp av en annan sökning 
skulle man kunna få upp information om företagen och deras tjänster. Med den sista 
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sökningen skulle man kunna söka på en viss tjänst och kunna jämföra priser med andra 
likadana eller liknande tjänster. De tre sökningarna separerades till tre olika söksidor för att 
underlätta för användarna. Sökningen går till så att man antingen skriver med fritext i en 
sökruta eller använder en länk med den begynnelsebokstav som matchar det som eftersöks. 
Sökningen fungerar som så att den söker igenom databasen efter den information som skrivits 
in. Eftersom man inte alltid skriver rätt hämtades även liknande svar förutom om man hade 
skrivit helt rätt. Detta gjordes genom att kontrollera om det sökta ordet matchade början av 
eller ett helt ord i databasen. 
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4 Resultat 
Syftet var att utveckla en tjänst för lokala prisjämförelser. Den skulle kunna användas av både 
företag och privatpersoner, det skulle gå att lägga upp information via webbsidan. Tjänsten 
skulle också i största mån få en hög användbarhet för både företag och användare som skulle 
söka efter uppgifter.  
 
Genom en kontroll av om de mål som sattes innan arbetet startade kan vi få reda på om 
arbetet lyckats: 
 
Beställarna Ritkonsults mål: 
 

» Målet med webbsidan är att den enkelt ska kunna användas både av användare av 
prisjämförelser och även av de olika sorters företag som ska lägga till egen 
information om sitt företag och på så sätt själva uppdatera webbsidan.  

 
Genom ett antal tester visar det sig att webbsidan enkelt kan användas av både företag som 
lägger in sina uppgifter och de användare som vill söka efter dessa uppgifter. Informationen 
kan även uppdateras av både företag och en administratör av sidan. Därför bedöms detta mål 
vara uppfyllt. 
 
De mål som företagen som svarade på enkäten hade: 
 

» Tjänsten måste ge möjligheten att lägga upp många olika sorters information om 
företaget, då det är väldigt olika sorters företag som ska lägga till sin information på 
webbsidan.  

 
Efter att ha genomfört lyckade tester av tjänsten med företag ur tre olika branscher är 
slutsatsen att olika sorters information kan läggas till och att företag i olika branscher kan 
lägga till olika typer av information. 
 
Användbarhetsmål 
 

» Tjänsten ska vara lättnavigerad och överskådlig. 
» Hjälp ska ges om det behövs och den ska vara enkel att hitta.  
» Inga större förkunskaper ska behövas för att använda tjänsten. 
» Gränssnittet ska vara enkelt att lära sig även för någon med liten Internetvana. 

 
Tjänsten har dels en meny som är enkel och inte innehåller för många alternativ, det finns 
även en länkstig som visar vart någonstans i sidans hierarki man befinner sig. Båda dessa gör 
navigeringen enkel. Sidan är uppdelad i olika rutor för att samla all information som har med 
varandra att göra på ett ställe, detta gör den överskådlig. Dessa påståenden visar på att det 
första delmålet av användbarhetsmålen är uppfyllt. Det andra delmålet handlade om tillgång 
på hjälp. Detta finns det gott om, både i form av en informationssida men även i form av små 
knappar som ser ut som frågetecken vilka ger snabb information där det kan tänkas behövas. 
Det går även att kontakta administratören av sidan på ett snabbt och enkelt sätt genom ett 
formulär på sidan. Därför är också det delmålet uppfyllt. 
 
Det tredje och fjärde delmålet uppfylls genom att de olika testpersonerna som hade olika 
bakgrund och Internetvana alla lärde sig gränssnittet snabbt. Detta bekräftas av att färre och 
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färre fel i prototypen rapporterades vid testerna, från nio fel i det första testet till noll i det 
sista. 
 
Det fanns ingen deadline för när arbetet skulle bli klart, men jag satsade på att bli klar med att 
hinna skapa webbsidan innan sommaruppehållet, vilket jag också blev. Jag lämnade då över 
webbsidan till beställarna. Däremot blev jag inte klar med själva rapportskrivandet och var 
därför tvungen att fortsätta med det på hösten. 
 
Resultatet har blivit en webbsida med fokus på användbarhet och flexibilitet. Genom 
användningen av metoden Usability Engineering och de steg som den innefattar har 
användbarhet på webbsidan kunnat uppnås. Genom att testa tjänsten på verkliga användare 
och på rätt målgrupp har användbarhet uppnåtts. Det har utförts totalt tre stycken test på tre 
olika prototyper. Förutom dessa tester har de även gjorts expertutvärderingar, så kallade 
heuristiska utvärderingar för att finna fler användbarhetsproblem. Användbarheten har även 
åstadkommits med hjälp av tumregler och riktlinjer för hur användbarhet uppnås, både i 
datorsystem men också på Internet i sig. Tjänsten har gjorts flexibel så att olika typer av 
företag ska kunna lägga upp sin information så att andra kan söka efter den. Detta görs genom 
en registrering som är uppdelad i tre olika steg.  
 
Webbsidans enkla utseende med tydliga färger och konsekventa element gör den lätt att 
överblicka och gör det enkelt att utföra uppgifter. Webbsidan är uppdelad i olika rutor för att 
göra det enklare att hitta och det blir lättare för olika grupper av användare att utföra sina 
uppgifter. Länkar är tydligt markerade och skiljer sig från vanlig text, både genom färg och 
också genom storleken på länkarna. Fokus ligger dock inte på designen, utan mer på att 
funktionerna som ska användas är lätta att använda. Men designen hjälper till att göra 
webbsidan mer användbar.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras den metod som använts för att skapa webbsidan och för att skapa 
användbarhet. Det finns även en diskussion av hur resultat blev och om det kunnat bli 
annorlunda. 

5.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes för att webbsidan skulle bli användbar var Usability Engineering. Den 
valdes för att den är en väl etablerad metod för att skapa användbarhet, den har även använts i 
ett tidigare projekt utfört av författaren med gott resultat. Det gjordes ingen djupare 
efterforskning efter andra metoder innan denna valdes. Detta är en svaghet i arbetet och kan 
ha lett till att resultatet blivit annorlunda. Det kan finnas andra metoder som lämpar sig bättre 
för utveckling av en webbsida, med tanke på den korta tiden som detta arbete skulle utföras 
på fanns inte tid att utforska olika metoder att skapa användbarhet. Det finns åtskilliga sådana 
metoder, därför beslutades att välja den metod som använts tidigare och som fungerat bra då. 
 
Metoden Usability Engineering tolkas dessutom olika av olika författare, därför beslutades att 
utgå från den ursprungliga metoden och ändra lite i ordningsföljden. Detta gjordes för att 
bättre passa upplägget under detta arbete samt på grund av den korta tidsperiod som arbetet 
skulle utföras i. Vissa delar slogs ihop för att de hörde ihop och inte kunde göras för sig. 
Genom att ändra den ursprungliga metoden finns en möjlighet att resultatet blivit annorlunda 
än om de ursprungliga stegen skulle ha följts i rätt ordning. På detta sätt kan viktiga delar ha 
förbisetts eller tagits lättare på och resulterat i att webbsidan inte uppnått samma 
användbarhet.  
 
När det gäller utförandet av metoden så finns det en del att diskutera. Det första handlar om 
valet av enkät som insamlingsmetod av information om företagen. Enkäten valdes för att det 
skulle gå snabbt att samla in informationen. Ett annat skäl var att de som svarade på enkäten 
skulle kunna göra det på sin arbetsplats när tid fanns. Hade metoden att intervjua anställda 
valts hade de behövt avbryta sitt arbete, men med enkäten kunde de svara när de inte hade 
något att göra. Olika företag var oliks snabba på att svara och därför blev jag tvungen att 
vänta tills jag fått in alla svar för att kunna sammanställa informationen. Detta gjorde att 
metoden inte blev lika snabb som jag tänkt mig innan. När man använder en enkät är det 
viktigt att utforma den rätt om man ska få bra svar. Mer tid hade kunnat läggas på 
utformningen av enkäten och frågorna för att få reda på mer om användarna och deras krav på 
tjänsten. Nu insamlades endast den mest generella informationen. Enkäten skulle även ha 
testats på någon testperson innan den användes på riktiga anställda. På så sätt skulle saker 
som konstigt formulerade frågor kunnat ändras. Detta är en brist i arbetet.  
 
Användargrafen som senare skapades utifrån enkätsvaren hade axlar som jag själv tyckte 
skulle passa in för att hitta rätt typ av användare och för att kunna skapa en användarprofil, en 
persona. Det är inte alls vetenskapligt och hade kunnat göras mycket bättre. Mer tid hade 
kunnat ägnas åt att just försöka rikta sig till precis rätt användare och göra det genom en 
utförligare användargraf med mer noggrant valda axlar. 
 
Något som kunde ha gjorts bättre är insamlingen av företagets krav på tjänsten. Nu ställde de 
inte särskilt många krav på hur de ville att det skulle se ut eller hur tjänsten skulle fungera. 
Därför fick mycket skapas själv och lite för mycket av företagens önskemål har tagits med vid 
utvecklandet av tjänsten. Genom att trycka mer på att beställarna skulle specificera sina kav 
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mer hade tjänsten förmodligen sätt annorlunda ut. Nu gjordes ändringar utifrån egna och 
företagens åsikter samt utifrån de användbarhetsproblem som upptäcktes vid testerna. 
 
Antalet skisser som låg till grund för den första prototypen kunde ha varit fler, det som fanns 
var alla ganska likartade och påminde mycket om varandra. Testanvändarna kunde även ha 
fått säga sitt om vilket förslag som kändes bäst vid utvärderingen av den första prototypen. Nu 
bestämdes det att designen skulle se ut som den gjorde enhälligt av författaren. Jag valde det 
bästa från skisserna utifrån vad jag trodde skulle ge bra användbarhet och utifrån tidigare 
erfarenhet från att skapa webbsidor. Detta är inte direkt någon vetenskaplig metod och kunde 
ha gjort annorlunda. 
  
Valet av testmetod att utföra utvärderingar med användarna gjordes efter att ha läst igenom de 
många alternativ som fanns. Det beslutades att en kognitiv genomgång skulle användas för att 
det skulle ge mest feedback från testerna. Då var testpersonerna tvungna att berätta vad de 
gjorde och på så sätt ge mer information än vid till exempel en enkät eller en videoinspelning. 
Vissa av användarna hade svårt att säga vad de tänkte och vad de gjorde. Det som var svårast 
med att använda denna metod var att logga vad användaren gjorde och samtidigt agera dator 
och göra förändringar i prototypen. Detta kunde ha undvikits om det hade funnits en som 
hjälpte till med antingen loggandet eller att agera dator. Ett annat alternativ hade även kunnat 
vara att videofilma och på så sätt spelat in vad användarna gjorde och sa. Alla människor 
tycker dock inte om att filmas och kanske inte ger sin tillåtelse till det, det är dessutom 
tidskrävande att ställa i ordning utrustningen. Hade en annan loggningsmetod använts hade 
antagligen kanske fler fel kunnat upptäckas och systemet skulle ha upplevts snabbare av 
testpersonerna. 
 
Valet av testanvändare och deras antal bestämdes utifrån de som svarade att de skulle kunna 
hjälpa till att utvärdera systemet. Som tur var återfanns testanvändarna i olika ålderkategorier, 
hade olika Internetvana samt arbetade i olika branscher. På detta sätt kunde målgruppen 
träffas och testerna ge ett bra resultat. Mer tid kunde ha lagts ner på att fråga företag om de 
kunde ställa upp för att på så sätt bestämma exakt vilka testanvändare som skulle vara 
lämpliga för testerna. Det hade även varit bra att ha extra testanvändare om någon av de 
ordinarie inte hade kunnat delta. Nu fanns bara åtta stycken att tillgå vilket är för lite, enligt 
Jakob Nielsen bör man testa med 15 stycken för att de flesta problemen ska upptäckas (se 
figur 5). Nu återanvändes vissa av användarna och vissa byttes ut. De som gav mest 
information tillbaka fick stanna. 
 
Det beslutades att utföra testerna på testanvändarnas arbetsplatser på arbetstid för att de på så 
sätt skulle ha tid att göra dem och inte behöva offra sin fritid. De skulle även känna sig mer 
bekväma vid testet om det utfördes vid deras arbetsplats. Det bedömdes som svårare att få 
dem att göra testerna om de skulle behöva offra sin lediga tid. På detta sätt kunde enbart 
pappersprototyper användas för att det inte fanns tillgång till någon dator på alla arbetsplatser. 
Jag hade inte tillgång till någon bärbardator heller och kunde inte låna någon då jag behövde 
det. Detta gjorde att användbarhetsproblem med till exempel tangentbord och mus inte kunde 
upptäckas. Dessutom uppstod vissa problem som inte är lika stora på Internet, exempelvis 
med att använda rullister och rulla ner på sidan för att hitta mer information.  
 
Tiden mellan testen var ungefär en och en halv vecka och var ganska lagom, användarna kom 
ihåg vissa saker men hade glömt andra småsaker. Frågan är hur lång tid det bör vara mellan 
test? Jag har själv ingen riktig uppfattning, förutom att det kan vara bra om testanvändarna 
inte kommer ihåg allt som de gjorde förra gången och bara utför testet på ren rutin.  
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Själva testerna var ganska enkla och kunde ha innehållit svårare och fler frågor, detta märktes 
särskilt när registrerade fel vid testerna blev noll vid det sista testet. Sannolikheten att inget 
enda fel skulle uppstå är ganska liten och har snarare att göra med att frågorna var för enkla 
än att gränssnittet var perfekt. Det kan också ha haft att göra med att vissa av testanvändarna 
återanvändes. Testerna skulle även ha testats på någon person innan de användes på de 
ordinarie testpersonerna. På så sätt skulle man kunnat undvika onödiga småfel som uppstod 
med till exempel stavfel i prototyperna och så vidare. Under expertutvärderingarna kunde jag 
ha tagit hjälp av någon mer person som utförde utvärderingarna åt mig. Nu valde jag att utföra 
dem själv och därför kan man ifrågasätta hur pass objektiva de är och om jag lyckats vara 
tillräckligt självkritisk. Jag tror att jag har kunnat vara det och jag tror även att det snarare är 
tvärtom, att jag varit för självkritisk.  
 
Antalet tester var tre stycken och det kändes som att det var ett rimligt antal. Enligt Jakob 
Nielsen (se avsnitt 3.1.8) är det tillräckligt med tre tester, annars får man upprepningar. Visst 
hade flera tester kunnat genomföras men de hade antagligen inte resulterat i så mycket ny 
information. Det hade dock kunnat utföras ett riktigt användartest med beställarna när tjänsten 
var klar, men de testade den och hade inga problem med att använda den. Dessutom ska 
användbarheten främst finnas när företag lägger till sin information samt för personer som 
söker efter tjänster och produkter. Det utfördes endast ett test på den administrativa delen av 
tjänsten och det gjordes i det första testet. Detta är inte bra och därför kan vissa 
användbarhetsproblem fortfarande finnas kvar där. Varför endast ett test utfördes på den 
administrativa delen var för att den bedömdes likna själva registreringen så mycket att de fel 
som skulle uppstå skulle vara liknande felen vid registreringen. Jag har inte heller fått någon 
feedback på den administrativa delen från beställarna så därför kan jag inte bedöma hur hög 
användbarhet som finns i den delen av gränssnittet. 
 
Valet av att använda PHP och MySQL för att skapa webbsidan rent tekniskt grundades på att 
båda dessa är gratis att använda (MySQL för icke kommersiella syften). Dessutom finns 
omfattande information om dessa både i tryckt form och på Internet. Det är även en väldigt 
vanlig kombination att använda när en dynamisk webbtjänst ska utvecklas. Beställarna av 
tjänsten hade dessutom inga krav på vilken teknik som skulle användas. Det som hade kunnat 
göras annorlunda är att andra tekniker skulle ha kunnat utforskas mer och andra alternativ kan 
möjligen ha lämpat sig bättre för denna uppgift. Med den begränsade tid som fanns att tillgå 
beslutades det istället för att använda dessa två tillsammans för att skapa tjänsten.  
 
Utförandet av det tekniska arbetet utfördes samtidigt som arbetet med användbarheten. Detta 
gjorde att användbarhetsproblemen kunde åtgärdas snabbt i det tekniska arbetet. Arbetet med 
tekniken blev dessutom mer omfattande och svårare än vad som trots och därför behövdes 
mycket tid till det. Nackdelen med att samtidigt arbeta med den tekniska biten var att 
skrivande av denna rapport blev lidande och arbetet drog ut på tiden. Mer arbete lades på att 
färdigsälla webbsidan åt beställarna än att bli klar med detta examensarbete i tid.  

5.2 Resultatdiskussion 
Resultatet blev en användbar webbsida där lokala företag kan lägga till sin information och 
andra användare kan söka efter denna information. Frågan som kan ställas är om detta skulle 
ha uppnåtts utan att använda metoder för att skapa användbarhet? Svaret på den frågan är att 
arbetet knappast skulle ha lett fram till samma resultat. Genom att använda Usability 
Engineering har problem som man kanske inte tänkt på själv kunnat hittas och på så sätt är 
resultatet bättre än om inga användbarhetsmetoder hade använts. Däremot hade den tekniska 
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biten kunnat bli den samma utan användbarhet. Hade samma resultat uppnåtts med någon 
annan metod? Detta är svårt att svara på eftersom det inte gjorts någon fördjupning över 
alternativa metoder. Sannolikt hade ett liknande resultat uppnåtts och det hade i alla fall varit 
bättre med någon annan metod än att inte använda någon alls. 
 
Det största beviset på att sidan är användbar kommer från att målen är uppfyllda, 
testanvändarna klarade av uppgifterna och fel som uppstod minskade i takt med att nya 
prototyper skapades. Det är dock svårt att mäta användbarhet och att felen minskade är inte en 
helt tillförlitlig metod. Speciellt då olika saker testades i gränssnittet vid olika tillfällen och 
vissa uppgifter kan ha varit för lätta. Därför hade flera mätbara mål kunnat användas för att 
säkerställa att webbsidan var användbar. Eventuellt hade ett slutligt test kunnat utföras på den 
färdiga produkten eller en enkät lämnats ut för att på så sätt göra en uppföljning av om 
webbsidan blivit användbar. Dessutom har webbsidan inte testats skarpt ännu, inga företag 
har på riktigt testat att själva lägga upp och ändra information förutom vid testerna. Därför är 
det svårt att påstå att den grad av användbarhet som jag påstår finnas verkligen gör det. 
 
Hade ett annat val av teknik spelat in på resultatet? Nej troligtvis inte, de flesta språk som kan 
användas för att skapa webbtjänster har stöd för antingen SQL eller MySQL. Därför skulle 
resultatet antagligen ha blivit detsamma. Val av tekniska lösningar hade självklart kunnat 
göras annorlunda och på ett smartare sätt. Men med den kunskap som fanns gjordes de 
lösningar som skulle passa kraven och uppgifterna som skulle utföras.    
 
Tiden som användes till projektet översteg den planerade tiden på tio veckor. Det blev så för 
att det var svårare att skapa webbsidan än vad jag först trodde. Speciellt alla delar som skulle 
vara dynamiska, allt skulle vara dynamiskt vilket gjorde att en hel del tankearbete behövdes. 
Detta resulterade i att skrivandet av rapporten blev lidande och fick slutföras senare på hösten. 
Jag hade kunnat försöka hålla mig till tidsplanen bättre, men det är alltid svårt att försöka 
planera omfattningen av ett stort projekt. Om jag hade hållit mig till tidsplanen hade kanske 
inte heller alla funktioner fungerat som de skulle. Dessutom hade kanske inte samma 
användbarhet hunnit uppnås om man varit tvungen att kompromissa mellan teknik och 
användbarhet. 
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6 Slutsats 
Slutligen kan det sägas att även om mycket kunnat göras annorlunda har arbetet med att skapa 
denna webbsida resulterat i en enligt tester användbar tjänst. Om mer tid hade funnits hade 
flera andra metoder för att skapa användbarhet, och i synnerhet användbarhet på Internet 
kunnat jämföras innan jag påbörjade arbetet. Dessutom hade jag kunnat göra en utförligare 
undersökning av vilken teknik som skulle kunna vara lämplig för en sådan här webbsida. 
Resultatet har ändå blivit en tjänst som medför att olika typer av lokala företag kan lägga till 
information om sig själv och sina tjänster.  Detta gör det möjligt för alla som vill ta del av den 
att göra det. Tjänsten uppfyller de krav som ställdes och den uppfyller även målen med 
tjänsten från beställaren, företagen och de användbarhetsmål som sattes. Beställarna är nöjda, 
företagen som fick testa prototyperna var nöjda och jag är nöjd med min insats och vad jag 
åstadkommit. 
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Bilaga 1. 12 Generella riktlinjer 
 

1. Synlighet – Synliggör delar av systemet så att användarna ser vilka funktioner som 
finns tillgängliga samt vad systemet gör just nu. Detta är viktigt för att det är lättare 
för människor att känna igen än att minnas. Går det inte att göra dem mer synliga, 
försök att göra funktionen mer märkbar genom ljud eller känsel. 

 
2. Konsekventhet – Var konsekvent vid användandet och skapandet av designelement. 

Speciellt när designelementen har samma funktion i systemet, då bör de både se 
likadana ut och fungera på samma sätt. 

 
3. Igenkänning – Använd språk och symboler som den tänkta målgruppen känner igen. 

När detta inte är möjligt för att systemet är annorlunda mot vad användarna brukar 
använda, använd en metafor för att hjälpa dem använda något som de känner igen. 

 
4. Affordance – Designa föremål så att det är tydligt hur de ska användas. Gör till 

exempel så att knappar ser ut som knappar och som att det går att trycka på dem. 
Affordance syftar till att beskriva föremåls egenskaper, dessa är kulturellt betingade. 

 
5. Navigation – Ge användarna möjlighet att flytta runt i systemet med hjälp av kartor, 

instruktioner och andra tecken. 
 

6. Kontroll – Gör det klart för användarna vem eller vad som har kontrollen och tillåt 
användarna att själva ta kontrollen. Gör också klart för förhållandet mellan vad 
systemet gör och vad som kommer att hända i den verkliga världen. 

 
7. Feedback – Ge alltid användarna tillräcklig feedback så att de vet vilken effekt deras 

handlingar har. Konstant och konsekvent feedback ökar känslan av kontroll över 
systemet. 

  
8. Återhämtning – Gör det möjligt att ångra sina handlingar, speciellt fel och misstag, 

gärna så snabbt och effektivt som möjligt. 
 

9. Begränsningar – Förhindra att användare kan utföra olämpliga och skadliga åtgärder 
i systemet. Förhindra speciellt användare från att kunna svåra fel genom att begränsa 
vad användare får göra. Att konfirmera farliga operationer är ett bra sätt att hindra 
felaktiga handlingar. 

  
10. Flexibilitet – Möjliggör olika sätt att utföra handlingar i systemet för användare med 

olika kunskapsnivåer. Gör det möjligt för dem att ändra hur saker uppför sig och ser ut 
så att de kan göra systemet mer personligt. 

  
11. Stil – Designa systemet så att det är stilfullt och attraktivt att använda. 

 
12. Conviviality – Interaktiva system bör vara vänliga och generellt trevliga, inget är mer 

störande för användarna när de blir avbrutna hela tiden av aggressiva meddelanden 
och så vidare. 

 
(Benyon & Turner, 2005). 
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Bilaga 2. Jakob Nielsens 10 tumregler 
 

1. Systemstatusens synlighet – Systemet bör alltid hålla användare informerade om vad 
som sker, genom lämplig feedback inom rimlig tid. 

 
2. Matchning mellan systemet och verkligheten – Systemet ska använda användares 

språk, med ord, fraser och koncept som användaren känner igen, snarare än 
systemorienterade termer. Följ den riktiga världens konventioner, att få information att 
visas i en naturlig och logisk ordning. 

 
3. Användarens kontroll och frihet – Användare väljer ofta funktioner i system utifrån 

misstag och behöver därför tydligt markerade ”nödutgångar” för att kunna lämna det 
oönskade tillståndet utan att behöva använda omvägar. Stöd ångra och gör om. 

 
4. Konsekventhet och standarder – Användare ska inte behöva undra om olika ord, 

situationer eller handlingar betyder samma sak. Följ standarder för olika plattformar. 
 

5. Förebyggande av fel – Ännu bättre än bra felmeddelanden är att ha en god design 
som förebygger att fel uppstår. Antingen eliminerar man sådana situationer där fel 
uppstår eller så kollar man efter dem och ger användaren möjlighet till att konfirmera 
sin handling.  

 
6. Igenkänning snarare än minne – Minimera antalet saker som användaren måste 

komma ihåg genom att göra objekt, handlingar och val synliga. Användaren ska inte 
behöva komma ihåg information från en del till en annan. Instruktioner för hur 
systemet ska användas bör vara synliga och lätta att få tag i när det behövs.  

 
7. Flexibilitet och effektivitet – Genvägar, osynliga för nybörjaren, snabbar ofta upp 

interaktionen för expertanvändare och tillåter både nybörjare och experter i systemet. 
Tillåt användare att själv välja hur de ska utföra handlingar som de gör ofta.  

 
8. Estetisk och minimalistisk design – Dialoger ska inte innehålla information som 

sällan används eller är irrelevant. Varje del av irrelevant information tävlar om 
utrymmet med en del relevant information och minskar dess synlighet 

 
9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och ångra fel – Felmeddelanden ska 

vara skrivna i klarspråk (inga koder), precis peka på felet och komma med ett 
konstruktivt förslag till en lösning.  

 
10. Hjälp och dokumentation – Även om det är bättre om systemet kan användas utan 

dokumentation, kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation. 
All sådan information ska vara lättillgänglig, fokusera på användarens uppgift, lista 
konkreta steg som ska utföras och inte vara för lång. 

 
(Nielsen:1, 1993). 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 43

Bilaga 3. Enkät  

Enkät lokala prisjämförelser på Internet 
 

1. Vilken bransch tillhör ert företag? (Ex. frisör, gym o.s.v.) 

……………………………………………………… 

2. Kön? 

Kvinna Man 

3. Ålder? 

………………… 

4. Internetvana?  

Nybörjare   Medel Erfaren 

5. Har ni använt prisjämförelse tjänster på Internet någon gång, till exempel 
Pricerunner, Kelkoo eller liknande? 

Ja Nej 

6. Finns det ett behov av en tjänst på Internet där det går att jämföra priset 
på lokala tjänster? 

Ja Nej 

7. Om det fanns en sådan sida för lokala prisjämförelser, skulle ert företag 
vara intresserade av att lägga ut era tjänster och priser på den sidan, så 
att andra företag och privatpersoner kan söka efter dem? 

Ja Nej 

8. Om ni svarade ”Ja” på fråga 7. Vad skulle ni vilja ha med för information 
på sidan? (Ex. adress, telefon, information om företaget o.s.v.) 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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Bilaga 4. Användaranalys 
Förteckning över de 23 deltagande personerna i enkäten som ligger till grund för användar- 
och behovsanalysen. De åtta första personerna har även deltagit i användarutvärderingarna. 
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Bilaga 5. Testanvändare 
Information om de åtta testanvändarna som har deltagit i de tre olika utvärderingarna av 
prisjämförelsetjänsten.  

Testanvändare 1 
45 årig kvinna som jobbar på gym. Använder dagligen Internet, både hemma och på jobbet. 
Hon vill att det skulle gå att lägga till adress, telefon, priser och hela deras utbud på hemsidan.  

Testanvändare 2 
20 årig kvinna som jobbar på ett annat gym. Använder Internet varje dag, mest till att surfa, 
chatta och läsa nättidningar. Användare nummer två vill kunna lägga till pris, vad som ingår i 
tjänsten samt allmän information om företaget. 

Testanvändare 3 
Är Frisör, 38 år och kvinna. Klassar sig själv som nybörjare på Internet, använder det inte 
mycket alls. Vill att adress, telefon och information om tjänsterna ska finnas med på sidan. 

Testanvändare 4 
22 år, kvinna, jobbar som frisör. Hon använder Internet ibland hemma, har inte Internet på 
jobbet. Hon vill att det ska gå att lägga till företagets logotyp, tjänster, adress och telefon. 

Testanvändare 5 
Arbetar som frisör, är en 26 årig man. Är en erfaren Internet- och datoranvändare. Använder 
Internet hemma till allt möjligt. Vill kunna lägga till allt som står i enkäten, pris och bild eller 
företagets logotyp. 

Testanvändare 6 
Är 20 år, kvinna och frisör till yrket. Använder Internet ibland men inte alls ofta. Användaren 
vill ha med namnet, telefon, adress, priser och vilka tjänster de har. 

Testanvändare 7 
24 årig man som arbetar på däckfirma. Användaren är ute på Internet varje dag, både på 
jobbet och hemma. Använder Internet för att kolla nyheter, spela spel, chatta med kompisar 
med mera. Vill att alla kontakt uppgifter om företaget ska finnas med, som till exempel 
adress, telefon, fax och hemsida. 

Testanvändare 8 
Arbetar på en däckfirma och är en 42 årig man. Använder Internet hemma för att kolla e-mail 
och betala räkningar. Användaren vill att adress, telefon och information om tjänsterna ska 
kunna finnas med. 
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Bilaga 6. Behovsanalys  
Frågorna ställdes till totalt 23 stycken anställda i tre olika branscher; frisörer, däckverkstäder 
och gym/friskvård. 

Frågor och svar från 13 stycken frisörer 
 

Ja20 Nej
Ja

Nej40

60

80

100

Ja

Nej

Ålder
20-29
30-39
40-62

2

1
1

Ja Nej
2
3
4

Antal

%

Ålder40-6230-3920-29

» Har ni använt prisjämförelsetjänster på Internet någon gång, till exempel Pricerunner, 
Kelkoo eller liknande?

 
 

 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 47

Ja

20
Nej

Ja

Nej

40

60

80

100

Ja

Nej

Ålder
20-29
30-39
40-62

3

0
3

Ja Nej
1
1
5

Antal

%

Ålder40-6230-3920-29

» Om det fanns en sådan sida för lokala prisjämförelser, skulle ert företag vara intress-
erade av att lägga ut era tjänster och priser på den sidan, så att andra företag och pri-
vatpersoner kan söka efter dem?

 

Frågor och svar från fem däckverkstäder 

 

 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 48

Ja20 Nej
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Nej
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100

Ja Nej

Ålder
20-29
30-39
40-62

1

1
0

Ja Nej
1
1
1

Antal

%

Ålder40-6230-3920-29

» Om det fanns en sådan sida för lokala prisjämförelser, skulle ert företag vara intress-
erade av att lägga ut era tjänster och priser på den sidan, så att andra företag och pri-
vatpersoner kan söka efter dem?

 

Frågor och svar från fem stycken gym/friskvård 
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100

Ja Nej
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20-29
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1
1
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Antal

%

Ålder40-6230-3920-29

» Om det fanns en sådan sida för lokala prisjämförelser, skulle ert företag vara intress-
erade av att lägga ut era tjänster och priser på den sidan, så att andra företag och pri-
vatpersoner kan söka efter dem?
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Bilaga 7. Skisser av alternativa gränssnitt  
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Bilaga 8. Prototyp 1: Lo - Fi prototyp 
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Bilaga 9. Iteration 1 på prototyp 1 
Utvärderingen utfördes med testanvändare 1, 3, 5, 6 och 7. 
 
Testplan 

» Målet är att utvärdera användbarheten i systemet, särskilt registreringen av ett nytt 
företag. Användaren ska göra så få fel som möjligt. 

» Testet genomförs på testanvändarnas arbetsplats. 
» Testet bör ta 30 – 40 minuter. 
» Mätdata är hur många fel som begås under ett test. 
» När testanvändaren svarat på alla uppgifter är testet klart. 
 

Scenario 
Eva är 38 år och arbetar som frisör. Eva har fått reda på att det går att lägga ut lokala företags 
tjänster/produkter på Internet. Därför bestämmer hon sig för att besöka den webbsidan och 
lägga till sitt företags tjänster. 
 
Uppgifter 

1. Du vill registrera ett nytt företag. Vart klickar du då? 
2. Du vill lägga till uppgifter om ditt företag. Lägg till Användarnamn, lösenord, 

företagets namn och företagets adress! 
3. Gå vidare till steg 2: Välj Bransch, här förstår du inte riktigt hur du ska göra. Hur får 

du reda på hur du ska göra för att välja bransch? 
4. Välj en bransch och gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst! 
5. Du vill lägga till två stycken tjänster, hur gör du? 
6. Du glömde att fylla i telefonnummer till företaget. Logga in och fyll i ett 

telefonnummer! 
 
Kompletterande frågor utöver uppgifterna 

1. Var det lätt att utföra uppgifterna? 
2. Saknades någon information att fylla i? 
3. Hur var layouten? 
4. Förstår man att sidan fortsätter och att man måste klicka på rullisten? 
5. Är det bättre med knappar än text som länkar? 
6. Om textlänkar är bättre, ska de då vara understrukna? 

 
Kognitiv genomgång 
 
Testanvändare 1  
 
Uppgift 1 

» Letar runt på sidan och upptäcker länken ”Registrera nytt företag”. Klickar på länken. 
 
Uppgift 2 

» Funderar över hur många tecken som måste vara i lösenordet. 
» Tror att användarnamnet måste vara samma som företagsnamnet. 
» Fyller i alla fält även fast uppgiften bara går ut på att fylla i fyra ut av dem. 
» Hittar ingen knapp att trycka på. Förstår tillslut att man måste använda rullisten. 
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» Klickar på rullisten för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 3 

» Funderar över hur man kommer vidare till nästa steg.  
» Klickar på frågetecknet, stänger sedan pop-up fönstret. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 2: Lägg till Bransch!”. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer ”Frisörer” genom att klicka på radioknappen bredvid namnet. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst!”. 

 
Uppgift 5 

» Undrar över vad som menas med tjänst och vad som menas med två tjänster. 
» Klickar på frågetecknet, förstår ändå inte vad som menas med tjänst. 
» Efter en ledtråd från testets övervakare fyller testanvändaren i en tvåa i rutan och 

trycker på knappen ”Välj!”. 
» Fyller i uppgifter i alla fälten och klickar på rullistan för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 6 

» Undrar om man inte redan är inloggad. 
» Testanvändaren loggar in genom att fylla i användarnamn och lösenord samt klickar 

på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar på knappen ”Välj!” och väljer alternativet ”Företaget”. 
» Fyller i telefonnumret och klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Testanvändaren upplevde uppgifterna som lätta. Tyckte också att om man har 
datorvana var det lätt. 

2. Allting fanns som skulle kunna fyllas i, vill man fylla i mer saker kan man göra det i 
info fältet. 

3. Lätt att hitta saker, inte så plottrigt och layouten var överskådlig och tydlig.  
4. Har man använt en dator förut förstår man att man ska klicka på rullisten. 
5. Bättre med textlänkar i menyn och knappar som det är nu. 
6. Textlänkarna kan vara understrukna och byta färg. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Bra att ha en login-ruta redan från början, då slipper man ett extra steg för att logga in. 
» Om man är ett företag har man nog koll på funktioner på Internet tyckte 

testanvändaren. 
» Tyckte allmänt att det var enkelt att fylla i och sidan var enkel att använda. 
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Testanvändare 3  
 
Uppgift 1 

» Efter viss tvekan klickar testanvändaren på länken ”Registrera nytt företag”. 
 
Uppgift 2 

» Fyller i användarnamn, lösenord, företagets namn och företagets adress.  
» Klickar på rullisten för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till! ”. 

 
Uppgift 3 

» Funderar över hur man kommer vidare till nästa steg, om det går att klicka på länken 
”Gå vidare till steg 2: Lägg till Bransch!” 

» Klickar till slut på länken.  
» Klickar på frågetecknet, stänger sedan pop-up fönstret. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på frågetecknet för att vara säker på att det blir rätt, stänger sedan pop-up 
fönstret. 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer ”Frisörer” genom att klicka på radioknappen bredvid namnet. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst!”. 

 
Uppgift 5 

» Fyller i en tvåa i rutan och trycker på knappen ”Välj!”. 
» Fyller i uppgifter i alla fälten och klickar på rullistan för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 6 

» Testanvändaren loggar in genom att fylla i användarnamn och lösenord samt klickar 
på knappen ”Lägg till!”. 

» Klickar på knappen ”Välj!” och väljer alternativet ”Företaget”. 
» Fyller i telefonnumret och klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Testanvändaren tyckte att det var ganska enkelt att förstå hur man skulle gå till väga. 
2. Skulle vilja kunna lägga upp bild eller bakgrundsbild och företagets logga. Tyckte att 

sådana här registreringssidor var väldigt opersonliga. 
3. Påpekade att länkarna kunde vara längst nere på sidan men funderade också på om det 

blev bättre av det. Testanvändaren tyckte att det tog upp plats av sidan att ha länkarna 
till vänster. 

4. Det kan vara bra om det står att man måste gå ner på sidan för att hitta mer 
information. Testanvändaren tyckte att det var beroende av hur texten bröts om man 
skulle se om det fanns mer information längre ner på sidan. 

5. Bättre med knappar så att man ser, men i text kan det vara textlänkar. Tyckte att man 
ska utgå från att användaren inte förstår att det är en länk, därför är det bättre med 
knappar. 

6. Bra om textlänkarna är understrukna, då kan man skilja på texten och länkarna. 
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Övriga synpunkter vid utvärderingen 
» Menyn till vänster tar upp mycket av platsen på sidan, blir mindre plats för 

information. 
» Tyckte att det var överdrivet att visa uppe i listen på sidan vart man är någonstans. 
» Testanvändaren upplevde frågan ”Redan registrerad?” som konstig och undrade vad 

som var frågan? Bättre med ett påstående. 
» Tyckte att man skulle kunna använda sig av endast en ruta när man skriver i 

information om en tjänst. Det vore bra också om det från början fanns en rullist i 
hörnet på rutan, detta för att visa att man kan skriva mycket i rutan. 

» Ville absolut ha bilder och möjlighet att ladda upp bilder! 
 

Testanvändare 5  
 
Uppgift 1 

» Funderar över startsidan, frågar om det är en länk eller överskrift. 
» Klickar på länken ”Registrera nytt företag”. 

 
Uppgift 2 

» Fyller i användarnamn, lösenord, företagets namn och företagets adress. Funderar över 
lösenordets längd och undrar om det är testanvändarens adress som ska fyllas i. 

» Klickar på rullisten för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på frågetecknet för att få reda på vad som ska göras nu. 
» Stänger pop-up fönstret som visas. 
» Klickar på knappen ”Lägg till! ”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Gå vidare till steg 2: Lägg till Bransch!” 
» Klickar på frågetecknet, stänger sedan pop-up fönstret. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer ”Frisörer” genom att klicka på radioknappen bredvid namnet. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst!”. 

 
Uppgift 5 

» Förstår inte vad en tjänst är. 
» Klickar på frågetecknet för att få reda på vad en tjänst är. Hittar ingen info som 

beskriver vad en tjänst är.  
» Stänger pop-up fönstret. 
» Skriver en tvåa i rutan och trycker på knappen ”Välj!”. 
» Fyller i uppgifter i fälten och klickar på rullistan för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Förstår inte vilken information som lagts till när informationstexten ”Informationen 

har lagts till!” kommer upp på sidan. 
 
Uppgift 6 

» Förstår inte hur man loggar in. 



Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder. Examensarbete i  
medie- och kommunikationsteknik utfört vid Linköpings universitet, Campus Norrköping 2005. 

 

 58

» Förstår till slut och loggar in genom att fylla i användarnamn och lösenord samt 
klickar på knappen ”Lägg till!”. 

» Klickar på knappen ”Välj!” tvekar på vilken kategori som ska väljas. Väljer till slut 
”Företaget”. 

» Fyller i telefonnumret och klickar på knappen ”Lägg till!”. 
 
Svar på kompletterande frågor 

1. Testanvändaren tyckte att det var lätt på grund av sin stora datorvana. Flera saker 
känns igen från användande av Internet, till exempel menysystemet. 

2. Skulle vilja att man kunde skriva i öppettider, besöksadress, bild på tjänster/produkter, 
företagets logotyp, länk till karta på Eniro.  

3. Meny systemet är bra, känner igen sig från tidigare. Vill ha enklare och tydligare 
instruktioner. Saknar förklarande text på startsidan och alla de andra sidorna. Bra med 
länkar uppe i listen för att visa vart man är på sidan. Testanvändaren vill ha en olika 
layout för administrerings- och sökningsdelen, gärna olika färger. 

4. Testanvändaren tycker det är uppenbart att sidan fortsätter och att man måste klicka på 
rullisten för att koma nedåt. 

5. Knappar känns tydligare än textlänkar, då vet man att där ska man trycka. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Länken ”Sök” på startsidan känns konstigt placerad om det är en administrationssida. 
» Skulle vilja ha en startsida för registreringsdelen. 
» Undrar varför man inte var tvungen att fylla i e-mail adress.  
» Testanvändaren undrar över hur man kan få tag i lösenord och användarnamn om man 

glömt bort det. Speciellt om man inte skrev in sin e-mail adress. 
» Skulle vilja ha bakåt- och framåtknapp när man registrerar sig. 
» Vill veta vilken information som lagts till. 
» Vid administrering av redan inlagda uppgifter tycker testanvändaren att det var bättre 

om det fanns en knapp där det stod ”Uppdatera!” istället för ”Lägg till!”. 
 

Testanvändare 6  
 
Uppgift 1 

» Klickar direkt på länken ”Registrera nytt företag”. 
 
Uppgift 2 

» Fyller i användarnamnet, lösenordet och företagets namn. 
» Fyller i alla fält även fast uppgiften bara går ut på att fylla i fyra ut av dem. 
» Hittar ingen knapp att trycka på. Förstår tillslut att man måste använda rullisten. 
» Klickar på rullisten för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 3 

» Förstår inte hur man kommer vidare till nästa steg.  
» Testar inte att klicka på frågetecknet. 
» Testövervakaren hjälper till och säger att det kanske går att klicka någonstans för att få 

hjälp. 
» Testanvändaren försöker med informationslänken i menyn. (Fungerar inte i denna 

prototyp). 
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» Efter ytterligare en ledtråd klickar testanvändaren på länken ”Gå vidare till steg 2: 
Lägg till Bransch!”. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer ”Frisörer” genom att klicka på radioknappen bredvid namnet. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst!”. 

 
Uppgift 5 

» Skriver en tvåa och klickar på ”Välj!”. 
» Fyller i uppgifter i alla fälten och klickar på rullistan för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 6 

» Testanvändaren loggar in genom att fylla i användarnamn och lösenord samt klickar 
på knappen ”Lägg till!”. 

» Klickar på knappen ”Välj!” och väljer alternativet ”Företaget”. 
» Fyller i telefonnumret och klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Tyckte att allt förutom uppgift tre var lätta. Uppgift tre tyckte testanvändaren var svår 
att förstå. 

2. Ville kunna ladda upp bilder på till exempel personalen. Företagets logga var också ett 
alternativ. 

3. Layouten var bra som den var, behövde inte ändras. 
4. Det är inte självklart att man förstår att sidan fortsätter tyckte testanvändaren, hade 

dock ingen lösning på hur man ska förklara att den gör det. 
5. Både och, spelar ingen roll.  
6. Det är bra om textlänken byter färg och är understruken. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Tyckte att man kunde ha kort information om tjänsten och sedan om man klickade på 
den så fick man upp mer utförlig beskrivning över tjänsten. 

» Tyckte i allmänhet att allt annat var bra som det var. I stort sätt inget behövde ändras 
enligt testanvändaren, det såg bra ut som det gjorde. 

 
Testanvändare 7 
 
Uppgift 1 

» Kollar runt på sidan. 
» Bestämmer sig för att klicka på länken ”Registrera nytt företag”. 

 
Uppgift 2 

» Fyller i användarnamnet, lösenordet och företagets namn. 
» Klickar på rullisten för att gå nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
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Uppgift 3 
» Testanvändaren klickar på ”Gå vidare till steg 2: Lägg till Bransch!”. 
» Klickar direkt på frågetecknet. 
» Stänger pop-up rutan som kommer upp. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer ”Frisörer” genom att klicka på radioknappen bredvid namnet. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 
» Klickar sedan på länken ”Gå vidare till steg 3: Lägg till tjänst!”. 

 
Uppgift 5 

» Skriver en tvåa och klickar på ”Välj!”. 
» Fyller i uppgifter i alla fälten och klickar på rullistan för att gå nedåt på sidan. 
» Använder rullisten för att komma nedåt på sidan. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 6 

» Testanvändaren loggar in genom att fylla i användarnamn och lösenord samt klickar 
på knappen ”Lägg till!”. 

» Klickar på knappen ”Välj!” och väljer alternativet ”Företaget”. 
» Fyller i telefonnumret. 
» Använder rullisten. 
» Klickar på knappen ”Lägg till!”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Testanvändaren tyckte att det var lätt på grund av tidigare erfarenhet. 
2. Tyckte att det är bättre att ha flera fält på adress istället för bara ett. 
3. Layouten var okej, tyckte däremot att logga ut länken måste synas bättre. När man är 

inloggad ska inte logga in finnas utan det ska stå logga ut där istället. 
4. Ja det är självklart att sidan fortsätter. Har man använt Internet förut vet man det. 
5. Det spelar ingen roll, däremot ska saker som bekräftas vara knappar. 
6. Tyckte att textlänkar kunde byta färg. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren tyckte att beroende av om det var ett tjänsteföretag eller ett företag 
som sålde produkter skulle man fylla i tjänst eller produkt.  

» Ansåg att knappen ”Rensa formuläret!” låg för nära ”Lägg till!”. 
 

Expertutvärdering av prototyp 1 
 
Systemstatusens synlighet 
Genom att systemet har en länkstig i övre listen kan användarna se vart de befinner sig i 
systemet. När något inträffar kommer det dessutom en förklarande text om vad som skett och 
vad som bör göras härnäst. 
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Matchning mellan systemet och verkligheten  
Det finns inte särskilt mycket information i systemet just nu. Det är mest formulär som ska 
fyllas i, därför är det svårt at säga om informationen är i en naturlig och logisk ordning. De 
uppmaningar som finns i systemet har lättförståelig text. 
 
Användarens kontroll och frihet 
Det finns ingen funktion för att ångra sina handlingar i systemet och användare kan hoppa 
över viktig information. Det är inte bra då det leder till att fel information kommer att visas 
för dem som ska söka efter företag. Det går dock att som företag gå in och ändra i uppgifterna 
vilket är en form av ångerfunktion. 
 
Konsekventhet och standarder 
Ord som är lika står för samma saker i systemet, knappar med liknande funktioner ser 
likadana ut och även länkar har samma utseende genom hela systemet. Länkarna i länkstigen 
är dock inte understrukna vilket kan skapa förvirring.  
 
Förebyggande av fel 
I nuläget finns ingen felkontroll, vilket inte är bra. Eventuellt kan det finnas någon form av 
fråga när det ska läggas till saker om företaget. Dessutom bör det finnas en kontroll om man 
fyllt i de fält där information måste fyllas i. 
 
Igenkänning snarare än minne 
Man behöver inte komma ihåg information i systemet förutom när man ska logga in. Det är 
dock självklart att man måste hålla reda på sina inloggningsuppgifter själv. Någonting som 
saknas är en funktion för att få tillbaka sitt lösenord och användarnamn om man skulle 
glömma dem. Användaren känner igen sig eftersom knappar och länkar ser likadana ut och 
har liknande funktioner. 
 
Flexibilitet och effektivitet 
Det finns inga genvägar eller kortare vägar för erfarna användare, det behövs inte heller då de 
måste gå igenom samma steg som en nybörjare. 
 
Estetisk och minimalistisk design  
Designen är minimalistisk, det finns inget överflödigt. Färger och inte lika fyrkantig design 
skulle göra det mer estetiskt tilltalande. Dialogrutorna innehåller lite för mycket text och 
skulle även kunna formuleras annorlunda. 
 
Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och ångra fel.  
Eftersom inga felmeddelanden visas går det inte att visa dem på ett bra sätt. Därför måste 
först å främst felmeddelanden visas när något blir fel. Meddelandena måste även tala om vad 
felet är. 
 
Hjälp och dokumentation  
Hjälp finns i form av knappar som ser ut som frågetecken. Hjälp finns även i form av länken 
”Information”, vilket inte riktigt framgår att det finns hjälp där. Det är inte heller säkert att 
användare klickar på frågetecknet om de vill ha hjälp, vissa frågetecken är nämligen 
felplacerade. Hjälpen är dock informativ och lätt att förstå. 
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Severity Rating  
Rangordning av fel och brister påpekade av testanvändare och expertutvärderaren: 
  

Fel/brist Allvarlighetsgrad 
» Kunna återfå lösenord och användarnamn om man glömt  4 
» Vid administrering bättre med knapp där det står 4 

 ”Uppdatera!” istället för ”Lägg till!”. 
» Kontroll om man fyllt i de fält där information måste fyllas i. 4 
» Logga ut länken ska synas bättre.  3 
» Frågan ”Redan registrerad?” konstig, bättre med ett påstående. 3 
» Enklare och tydligare instruktioner.  3 
» Förklarande text på startsidan och alla andra sidorna.  3 
» Frågetecken är felplacerade.  3 
» Flera fält för adress istället för ett. 2 
» Knappen ”Rensa formuläret!” ligger för nära ”Lägg till!”. 2 
» Startsida för delen där man registrerar företaget. 2 
» Bakåt- och framåtknapp när man registrerar sig. 2 
» Det finns ingen ångerfunktion i systemet.  2 
» Det går att skriva in felaktig information.  2 
» Länkarna i länkstigen är inte understrukna. 2 
» Finns ingen felkontroll. Det bör finnas någon form av kontroll. 2 
» Olika layout för administrerings- och sökningsdelen. 2 
» Dialogrutorna innehåller för mycket text. 2 
» När man är inloggad ska logga ut stå istället. 1 
» Funktion för att lägga till bilder. 1 
» Kort information om tjänsten och när man klickar på texten 1 

få upp mer utförlig beskrivning över tjänsten.  
» Att det från början finns en rullist i hörnet på rutan om 1 

information om tjänsten. 
» Fält för öppettider, besöksadress, länk till karta.  1 
» Mer färger och mindre fyrkantig design.  1 
» Länken ”Sök” på startsidan är konstigt placerad. 1 
» Inga genvägar eller kortare vägar för erfarna användare. 0 
» Menyn till vänster tar upp plats av innehållet. 0 
» Visa att man måste använda rullisten.  0 

Sammanfattning iteration 1 
De flesta av de fem användarna tyckte att uppgifterna var lätta att utföra och att det var tydligt 
hur de skulle gå till väga. Det fanns dock en del som behöver ändras till nästa prototyp, där 
bland annat felkontroller är högst prioriterade. Layouten uppfattades som enkel och tydlig 
men kan förbättras med lite färg! De flesta hade små kosmetiska synpunkter som kanske 
kommer att tas i beaktning. 
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Bilaga 10. Prototyp 2: Hi - Fi prototyp 
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Bilaga 11. Iteration 2 på prototyp 2 
Utvärderingen utfördes med testanvändare 1 till och med 5. 
 
Testplan 

» Målet är att utvärdera användbarheten i systemet, registreringen av ett nytt företag och 
sökning på uppgifter . Användaren ska göra så få fel som möjligt. 

» Testet genomförs på testanvändarnas arbetsplats. 
» Testet bör ta 20 – 30 minuter. 
» Mätdata är hur många fel som begås under ett test. 
» När testanvändaren svarat på alla uppgifter är testet klart. 

 
Scenario 
Lisa är 35 år och arbetar som frisör. Lisa har vill registrera sitt företag på webbsidan för 
lokala prisjämförelser. Efter hon är klar passar hon på att söka efter uppgifter från en 
konkurrerande frisör. 
 
Uppgifter 

Registrera ett företag, gå igenom alla steg. 
Sök efter Branschen frisörer. 
Sök efter ett företag. 
Sök efter tjänsten klippning. 

 
Kompletterande frågor utöver uppgifterna 

1. Var det lätt att utföra uppgifterna? 
2. Hur är förslaget till layout? Färg? Form? 
3. Vilka alternativ ska finnas när man söker på bransch, företag resp. tjänst? 
4. Hur ska sökresultat visas? 

 
Kognitiv Genomgång 
 
Testanvändare 1  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrera nytt företag”. 
» Testar att klicka på informationstexten ”Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” 
» Förstår inte vad som ska göras, får en ledtråd av utvärderaren. 
» Klickar på länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält på steg 1. 
» Klickar på lägg till. 
» Går vidare till nästa steg genom att klicka på länken Gå vidare till Steg 2: Välj en 

bransch”. 
» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer frisörer, klickar på ”Lägg till!”. 
» Klickar på länken ”Gå vidare till Steg 3: Lägg till tjänster/produkter”. 
» Förstår inte riktigt vad som menas med tjänst. 
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» Fyller i en etta i rutan för hur många tjänster som ska läggas till (endast en tjänst 
fungerar i denna prototyp). Klickar på ”Välj!” 

» Fyller i alla tre fält och klickar på ”Lägg till!” 
 

Uppgift 2 
» Klickar på länken ”Sök”. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch”. 
» Skriver frisör i textfältet och klickar på ”Sök!”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter företag”. 
» Skriver in ett företagsnamn i rutan. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på ”Sök” och sedan på länken ”Sök efter tjänster/produkter”. 
» Skriver in ”Klippning” i textfältet och klickar på ”Sök!”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Uppgifterna var lätta, det enda som var lite konstigt var vid det tredje steget av 
registreringen, lägga till tjänst. Det hjälper också att ha ett frågetecken. 

2. Formen var bra, skulle dock vilja ha andra färger. Tyckte att färgerna var tråkiga. 
3. Bokstavslänkarna vid sökning av bransch kan vara där, det behövs inga mer alternativ 

på de övriga sökalternativen. 
4. Sökresultaten visas bra nu, Tillräckligt med den info som visas på bransch, det är det 

man vill veta. Testanvändaren tyckte också att det var bra med klickbart företagsnamn. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren ville att all info som lagts till skulle visas när man är klar med 
registreringen. 

» Det kunde vara bra med exempel på vad en tjänst är när man ska lägga till 
tjänster/produkter. 

 
Testanvändare 2  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrera nytt företag”. 
» Läser igenom all information på sidan. 
» Klickar därefter på länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält på steg 1, undrar om det är företagets adress. 
» Klickar på ”Lägg till”. 
» Testanvändaren klickar på ”Lägg till” igen. Förstår sedan att man måste klicka på 

länken för att gå vidare. 
» Går vidare till nästa steg genom att klicka på länken ”Gå vidare till Steg 2: Välj en 

bransch”. 
» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer frisörer, klickar på ”Lägg till!”. 
» Klickar på länken ”Gå vidare till Steg 3: Lägg till tjänster/produkter”. 
» Fyller i en etta i rutan för hur många tjänster som ska läggas till (endast en tjänst 

fungerar i denna prototyp). Klickar på ”Välj!” 
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» Fyller i alla tre fält och kontrollerar vad som skrivits in. 
» klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch”. 
» Testanvändaren säger att om man den visste vilket företag som skulle sökas på skulle 

testanvändaren skriva, annars använda bokstäverna.  
» Skriver frisör i textfältet och klickar på ”Sök!”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Sök” på i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter företag”. 
» Även här tycker testanvändaren att det skulle vara bra med begynnelsebokstav om 

man är osäker. 
» Skriver in ett företagsnamn i rutan. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter tjänster/produkter”. 
» Skriver in klippning i rutan och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Det var lätt att utföra uppgifterna, det var dock lite svårt att se länken ”Registrera 
företag/organisation”. 

2. Testanvändaren tyckte att länken som nämns i svaret på fråga 1, var felplacerad. Den 
kan vara tillsammans med de andra länkarna i menyn. Bakgrundsfärgen var också för 
mörk för att kunna se länken. Annars var den gröna färgen på sidan bra, lugnande. 
Testanvändaren tyckte också att loginrutan tog för stor plats på sidan. 

3. De alternativ som är nu räcker. 
4. De rubriker som inte har någon information ska stå kvar, de ska visa att det är tomt, de 

ska inte tas bort. Det är bra om orten visas vid företag. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren upplevde prototypen som väldigt bra i allmänhet, inga större fel. 
» Tyckte att det var bra med bokstavsalternativ när man söker på bransch, men skulle 

även vilja ha det på företag. 
 
Testanvändare 3  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrera nytt företag”. 
» Klickar på länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält på steg 1, men undrar samtidigt om allt måste fyllas i. 
» Klickar på ”Lägg till”. 
» Testanvändaren uppfattar inte att något har hänt och klickar på ”Lägg till” igen. 

Förstår sedan att man måste klicka på länken för att gå vidare. 
» Går vidare till nästa steg genom att klicka på länken ”Gå vidare till Steg 2: Välj en 

bransch”. 
» Klickar på länken ”f”. 
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» Väljer frisörer, klickar på ”Lägg till!”. 
» Klickar på länken ”Gå vidare till Steg 3: Lägg till tjänster/produkter”. 
» Fyller i en etta i rutan för hur många tjänster som ska läggas till (endast en tjänst 

fungerar i denna prototyp). Klickar på ”Välj!” 
» Fyller i alla tre fält och klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch”. 
» Skriver frisör i textfältet och klickar på ”Sök!”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter företag”. 
» Skriver in ett företagsnamn i rutan. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”Sök” på i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter tjänster/produkter”. 
» Skriver in klippning i rutan och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Det var lätt att utföra uppgifterna tyckte testanvändaren. Det enda som var lite konstigt 
var att vid steg 1 förstod man inte riktigt om det var klart eller inte. När man visste hur 
det fungerade var resten enkelt. 

2. Layouten var tydlig, lätt att hitta. Testanvändaren tyckte också att det var bra med en 
loginruta som syntes direkt. 

3. Testanvändaren tyckte att det skulle vara bra med exempel på vad man kan söka på. 
Det kanske också kan finnas alternativ att klicka på direkt. 

4. Det är bra med länk till mer info, speciellt om det blir många företag. Det skulle kunna 
vara så att det fanns kort info och om man klickar på texten kommer det upp mer. Om 
ett företag inte fyllt i allt ska de kategorierna inte visas. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren påpekade att det kanske skulle vara bra om uppgifterna som skrivs in 
måste godkännas innan de kan visas för andra, annars kan vem som helst skriva in 
någonting. 

 
Testanvändare 4  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrera nytt företag”. 
» Testar att klicka på informationstexten ”Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” 
» Förstår inte vad som ska göras, frågar utvärderaren. 
» Får en ledtråd och klickar på länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt 

företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält på steg 1. 
» Klickar på lägg till. 
» Går vidare till nästa steg genom att klicka på länken Gå vidare till Steg 2: Välj en 

bransch”. 
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» Klickar på länken ”f”. Förstår inte vad som ska göras sedan. 
» Efter ett tag väljer testanvändaren frisörer och klickar sedan på ”Lägg till!”. 
» Klickar på länken ”Gå vidare till Steg 3: Lägg till tjänster/produkter”. 
» Fyller i en sexa i rutan för hur många tjänster som ska läggas till (endast en tjänst 

fungerar i denna prototyp). Klickar på ”Välj!” 
» Fyller i alla tre fält och klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök”. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch”. 
» Skriver frisör i textfältet och klickar på ”Sök!”. 
» Väljer frisörer och klickar på ”Visa!”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”f” på samma sida som i uppgift 2.  
» Väljer frisörer och klickar ”Visa!”. 
» Klickar på företagsnamnet. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”Startsidan”. 
» Klickar på länken ”Sök”. 
» Klickar sedan på länken ”Sök efter tjänster/produkter”. 
» Skriver in klippning i textfältet och klickar på ”Sök!”. 
 

Svar på kompletterande frågor 
1. Testanvändaren upplevde uppgifterna som enkla. Tyckte också att man testar att 

klickar runt mer när man sitter vid datorn, då blir det lättare att se än på papper. 
2. Bra layout, bra med annan färg på länkarna, skulle vilja ha lite mer personlig layout 

med kanske någon bild eller något. 
3. bokstavslänkarna vid sökning på bransch behövs inte tyckte testanvändaren, det räcker 

med att man skriver branschen i textfältet. 
4. Om det är bransch så kan det se ut som nu, om det däremot är företag ska all 

information som skrivits in av företaget visa. Tjänster var bra. Bra med länkar på 
företagsnamnet för att komma till mer info om företaget. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Vill att det ska stå någonstans att den information som skrivs in även kommer att 
kunna ses av alla som besöker sidan. Testanvändaren påpekade att alla inte är riktigt 
på det klara med det, dessutom tyckte testanvändaren att vissa inte fyller i allt just 
därför. 

» Skulle vilja att länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” var 
annorlunda. Den borde vara större och högre upp på sidan. Testanvändaren tyckte 
också att den borde vara annorlunda formulerad, t.ex. start eller något liknande.  

 
Testanvändare 5  
 
Uppgift 1 

» Tittar runt på sidan, klickar sedan på länken ”Registrera nytt företag”. 
» Klickar på länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält på steg 1, framförallt de markerade med en stjärna. 
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» Klickar på ”Lägg till”. 
» Testanvändaren ser inte att uppgifterna lagts till och att man kan gå vidare till nästa 

steg. Därför klicka testanvändaren på ”Lägg till” igen. Förstår sedan att man måste 
klicka på länken för att gå vidare. 

» Går vidare till nästa steg genom att klicka på länken Gå vidare till Steg 2: Välj en 
bransch”. 

» Klickar på länken ”f”. 
» Väljer frisörer, klickar på ”Lägg till!”. 
» Klickar på länken ”Gå vidare till Steg 3: Lägg till tjänster/produkter”. 
» Fyller i en etta i rutan för hur många tjänster som ska läggas till (endast en tjänst 

fungerar i denna prototyp). Klickar på ”Välj!” 
» Fyller i alla tre fält och klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch”. 
» Skriver frisör i textfältet och klickar på ”Sök!”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Startsidan” i menyn.  
» Klickar på länken ”Sök” i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter företag”. 
» Skriver in ett företagsnamn i rutan. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”Sök” på i menyn.  
» Klickar på ”Sök efter tjänster/produkter”. 
» Skriver in klippning i rutan och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Det var lätt att utföra uppgifterna. Skulle vilja att man direkt kommer till nästa steg när 
man klickat på lägg till. 

2. Klassisk layout, känner igen sig. Bra att man ser vart man är i förhållande till 
startsidan. Testanvändaren skulle vilja ha mer klara färger och texten känns lite platt. 
Loginrutan tar för stor plats, man skulle kunna ha en länk som leder till en loginsida. 

3. Det är bra om man kan filtrera sökningar på pris och så vidare. 
4. På företag kan man visa upp deras tjänster och om man klickar på namnet på tjänsten 

får man upp alla tjänster med det namnet. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren tyckte att det var bra att det fanns instruktioner över hur man skulle gå 
till väga. 

» Skulle vilja ha en sammanfattning över alla uppgifter som lagts till när registreringen 
är klar. Det skulle även vara bra med en direktlänk som gör att man kommer till 
administreringssidan. 

» Eventuellt skulle också lösenord och användarnamn skickas till den e-postadress som 
skrevs in vid registreringen. 

» Testanvändaren skulle vilja ha ett fält där det direkt gick att söka, det fältet ska vara 
synligt hela tiden. 

» Man skulle kunna ha förslag på tjänster i en ruta när man lägger till tjänster/produkter. 
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» Kanske de tjänster som redan finns skulle kunna visas sorterade på bransch. 
 

Expertutvärdering av prototyp 2 
 
Systemstatusens synlighet 
Med hjälp av länkstigen ser användaren vart i sidans hierarki som den befinner sig. Om någon 
sida behöver laddas under en längre tid kommer ingen information upp om det. 
 
Matchning mellan systemet och verkligheten  
Språket är anpassat till verkligheten och användandet av systemtermer är minimalt. 
Informationen kommer i en logisk ordning.  
 
Användarens kontroll och frihet 
Det går inte att låta vissa obligatoriska fält vara tomma, då kommer varningstext upp som på 
pekar att information måste fyllas i. Detta minskar risken för fel. Skulle användare av misstag 
skriva fel går det att ändra genom att logga in. Framåt- och bakåtknapparna i webbläsaren går 
att använda för att gå bakåt och framåt. Annars saknas en större felkontroll, men frågan är om 
det behövs? 
 
Konsekventhet och standarder 
Layouten i systemet är densamma hela tiden och knappar och länkar har samma färg och form  
i hela systemet. Systemet följer standarder som används över hela Internet.  
 
Förebyggande av fel 
En kontroll görs i nuläget om fält som måste fyllas i, är ifyllda eller inte. Även när man 
skriver in fel användarnamn eller lösenord visas ett felmeddelande och vad som är fel. En 
kontroll om informationen redan finns inlagd skulle vara bra. Till exempel så att det inte går 
att lägga till flera likadana företag. 
 
Igenkänning snarare än minne 
Instruktioner över hur systemet används syns tydligt och är lättillgängliga. Som användare 
behöver man inte komma ihåg information från ett steg till ett annat, vilket minskar 
belastningen på minnet. Alla alternativ är tydliga.  
 
Flexibilitet och effektivitet 
Oavsett erfarenhetsgrad går systemet i stort sätt lika snabbt att använda. Registreringens steg 
måste genomföras likadant oberoende av erfarenhetsnivå på användaren. Det som dock skulle 
kunna läggas till är en snabbsökningsfunktion för de som redan vet vad de är ute efter. 
 
Estetisk och minimalistisk design  
Designen är enkel och lättöverskådlig. Dock skulle vissa partier kunna göras tydligare med ett 
annat färgval till exempel. Som det ser ut nu, syns vissa länkar dåligt på grund av att färgen på 
bakgrunden och färgen på länken är väldigt lika. Dialogrutorna har kort och tydlig 
information, men även här skulle färgen behöva ses över. 
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Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och ångra fel  
Felmeddelanden som visas är tydliga, de skiljer sig åt från den vanliga informationen genom 
att de har en annan färg. Dessutom visas meddelanden där felet uppstår. Texten i 
felmeddelandena indikerar också vart felet är och hur det ska rättas till. 
 
Hjälp och dokumentation  
Hjälp finns i form av instruktioner på sidorna, vid loginrutan finns även hjälp i form av en 
knapp som ser ut som ett frågetecken. Dokumentation saknas i denna prototyp, det är viktigt 
att ha och därför nödvändigt att införa i nästa prototyp. 

Severity Rating  
Rangordning av fel och brister påpekade av testanvändare och expertutvärderaren: 
  

Fel/brist Allvarlighetsgrad 
» Uppgifterna som skrivs in måste godkännas innan de kan visas 4 

 för andra. 
» All info som lagts till ska visas när man är klar med registreringen. 3 
» Länken ”Gå till Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation”  3 
 bör vara annorlunda formulerad och placerad högre på sidan.  
» Fält för direktsökning, det fältet ska vara synligt hela tiden. 3 
» Länken ”Registrera företag/organisation” syns dåligt och är 3 

felplacerad. 
» Gå direkt till nästa steg när man klickat på lägg till. 3 
» Visa företagets tjänster vid sökning på företag. Dessa ska kunna 3 

klickas på.  
» Exempel på vad en tjänst är när man ska lägga till tjänster/produkter. 2 
» Exempel på vad man kan söka på.  2 
» Det är bra om orten visas vid företaget. 2 
» Filtrera sökningar på exempelvis pris. 2 
» Förslag på tjänster i en ruta när man lägger till tjänster/produkter.  2 
» Alternativ att klicka på direkt vid sökning. 1 
» kort info om tjänsten/produkten och om man klickar på texten 1 

kommer det upp mer information.  
» Loginrutan tar upp för stor plats på sidan. 1 
» Bokstavsalternativ även vid sökning efter företag. 1 
» Länk som leder till en loginsida i stället för loginruta. 1 
» Lösenord och användarnamn skickas till den e-postadress som 1 

fylldes i vid registreringen när registreringen är klar. 
» En upplysning om att informationen kommer att vara tillgänglig 1 

att se för andra. 
» Eventuellt de tjänster som redan finns skulle kunna visas sorterade 1 

efter bransch. 
» Tråkiga färger. 0 

 

Sammanfattning iteration 2 
De fem testanvändarna var överens om att gränssnittet hade en enkel och bra layout, men de 
var oense om färgval och placering av vissa funktioner. Det största felet som upptäcktes var 
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att uppgifterna måste godkännas innan de kan läggas till, både av dem som lägger in 
informationen samt de som administrerar webbsidan 
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Bilaga 12. Prototyp 3: Hi - Fi prototyp 
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Bilaga 13. Iteration 3 på prototyp 3 
Utvärderingen utfördes med testanvändare 1, 2, 3, 5 och 8. 
 
Testplan 

» Målet är att utvärdera användbarheten i systemet, registreringen av ett nytt företag och 
sökning på uppgifter . Användaren ska göra så få fel som möjligt. 

» Testet genomförs på testanvändarnas arbetsplats. 
» Testet bör ta 20 – 30 minuter. 
» Mätdata är hur många fel som begås under ett test. 
» När testanvändaren svarat på alla uppgifter är testet klart. 

 
Scenario 
Erik är 28 år och arbetar på en däckfirma, han är på jakt efter ett lokalt företag som han vill 
komma i kontakt med. Därför provar han att söka efter företaget på sidan för lokala 
prisjämförelser. När han ändå är där, känner han att han lika gärna kan fylla i sitt eget företags 
uppgifter. 
 
Uppgifter 

1. Registrera företaget test3, fyll i test3 i alla fält där det ska vara bokstäver och treor i de 
övriga. Gå igenom alla steg. 

2. Sök efter branschen test genom att söka på begynnelsebokstav. 
3. Du vill ta reda på företaget test3s hemsida genom att söka på t i sökfältet.  
4. Sök efter tjänsten test3. 

 
Kompletterande frågor utöver uppgifterna 

1. Hur kändes sökningarna? 
2. Fattades något? 
3. Har registreringen blivit lättare än förut och i så fall varför? 
4. Vad om något måste absolut ändras för att denna sida ska fungera på Internet? 

 
Kognitiv genomgång 
 
Testanvändare 1  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrering av nytt företag/organisation”. 
» Klickar sedan på länken ”Steg 1: Lägg till ett nytt företag/organisation” 
» Fyller i alla uppgifter, klickar sedan på ”Lägg till informationen”. 
» Klickar på boksatvslänken t. 
» Väljer alternativet ”Test” och klickar på ”Lägg till branschen”. 
» Skriver i en etta i fältet för hur många tjänster som ska läggas till. 
» Klickar på ”Välj”. 
» Fyller i alla fält. 
» Undrar vad som menas med enhet, klickar och förstår vad det är, väljer ”Kr”. 
» Klickar på ”Lägg till!” 
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Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Skriver in test i textfältet (söker inte med hjälp av begynnelsebokstav). 
» Informationen om branschen visas. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken test3 i informationen om företaget test3, som tillhör branschen Test. 
Skulle ha sökt på tjänsten genom att skriva ett t i textfältet på sidan ”Sök & jämför”. 

» Hittar informationen om hemsidan. 
 
Uppgift 4 

» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Skriver test3 i textfältet för sökning på tjänst. 
» Klickar sedan på länken ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Det var lätt att hitta och enkelt att söka tyckte testanvändaren. 
2. Skulle vilja ha en bekräftaknapp när registreringen är klar. Testanvändaren skulle även 

vilja att det fanns en möjlighet att gå tillbaka och ändra information. 
3. Nej varken lättare eller svårare. Det är bra som det är enligt testanvändaren. 
4. Det är färgerna som ska ändras i så fall, vill ha ljusare färger.  

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Testanvändaren tyckte att citat ”Om jag klarar av att använda sidan så kan alla göra 
det” slutcitat.  

 
Testanvändare 2  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ” Registrering av nytt företag/organisation”. 
» Läser igenom informationen. 
» Klickar på länken ”Steg 1: Lägg till företag/organisation”. 
» Fyller i alla fält, framförallt de med stjärna. 
» Klickar på ”Lägg till informationen” 
» Klickar på bokstveslänken ”t”. 
» Väljer ”Test” och klickar på ”Lägg till bransch”. 
» Fyller i en etta i antalet tjänster som ska läggas till. 
» Fyller i alla fält förutom ”Välj enhet”. 
» Klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Startsidan” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Klickar på länken ”Sök på bransch”. 
» Klickar på länken ”Sök efter företag med hjälp av begynnelsebokstav”. 
» Klickar på länken ”t”. 
» Väljer ”Test”. 
» Klickar på länken ”Visa företag”. 
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Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Klickar på länken ”Sök efter företag eller organisation”. 
» Klickar på länken ”Sök efter bransch med hjälp av begynnelsebokstav. 
» Klickar på länken ”t”. 
» Väljer ”Test3”. 
» Klickar på länken ”Visa företag”. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på ”Sök efter tjänster eller produkter” i menyn. 
» Skriver in ”test3” i textfältet och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Hittar allt man vill ha, så det kändes bra. Testanvändaren påpekade att den alltid läser 
igenom allt och därför går det oftast bra.. 

2. Skulle vilja ha bokstavslänkar vid sökning efter tjänster eller produkter också. 
3. Varken eller. 
4. Inget särskilt som måste ändras för att det ska fungera på Internet. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Det var bra med tre olika sökfält på söksidan.  
» Testanvändaren tyckte det var mycket bra med en sök direkt ruta som var synlig hela 

tiden. 
 
Testanvändare 3  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ” Registrering av nytt företag/organisation”. 
» Klickar på länken ”Börja registreringen” 
» Fyller i alla fält, klickar på ”Lägg till informationen” 
» Klickar på bokstavslänken ”t”. 
» Väljer ”Test” och klickar på ”Lägg till bransch”. 
» Fyller i en etta i antalet tjänster som ska läggas till. 
» Fyller i alla fält förutom ”Välj enhet”. 
» Klickar på ”Lägg till!”. 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Startsidan” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Klickar på länken ”Sök på bransch”. 
» Skriver ett t i sökfältet för sök på bransch och klickar på ”Sök”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på företaget Test3s namn i beskrivningen av de företag som tillhör branschen 
”Test”. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på ”Sök efter tjänster eller produkter” i menyn. 
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» Skriver in ”test3” i textfältet och klickar på ”Sök”. 
Svar på kompletterande frågor 

1. Man kan bli förvirrad av flera sökfält. 
2. Testpersonen tyckte att söksidan kunde se ut som den gjorde och att sökresultaten 

visas under det. Skulle även vilja ha en bakåt- och accepteraknapp vid registreringens 
slut. 

3. Ingen större skillnad enligt testanvändaren. 
4. Vill ha att det ska finnas en länk längst ner på sidan där man ska kunna skicka 

synpunkter och förbättringar till dem som administrerar sidan. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Vill fortfarande att man ska kunna lägga upp bilder. 
» Skulle vilja ändra telefonnummer till telefon dagtid. 
» Max tio tecken på användarnamn och lösenord är dåligt tyckte testanvändaren. 

 
Testanvändare 5  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ”Registrering av nytt företag/organisation”. 
» Klickar på länken ”Börja registreringen” 
» Fyller i alla fält, klickar på ”Lägg till informationen” 
» Klickar på bokstveslänken ”t”. 
» Väljer ”Test” och klickar på ”Lägg till bransch”. 
» Fyller i en trea i antalet tjänster som ska läggas till (endast en tjänst fungerar i denna 

prototyp). 
» Väljer enheten ”Kr”. 
» Klickar på ”Lägg till!” 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Startsidan” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Skriver ett t i sökfältet för sök på bransch och klickar på ”Sök”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på länken ”Startsidan” i menyn. 
» Klickar på länken ”Sök & jämför”. 
» Skriver ett t i sökfältet för sök efter företag och klickar på ”Sök”. 

 
Uppgift 4 

» Klickar på ”Sök efter tjänster eller produkter” i menyn. 
» Skriver in ”test3” i textfältet och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Bra, många alternativa vägar att ta. Man skulle kunna ta bort ett steg när man söker 
genom att ta bort länken ”Sök efter bransch med hjälp av begynnelsebokstav” och 
istället direkt visa alla bokstäver. 

2. Info om tjänsten måste vara större, vem som är inloggad, bilder eller grafik på 
startsidan för att inte enbart ha linjer å text. 
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3. Registreringen har blivit bättre, det är mindre steg än förut. Det är bättre när man inte 
måste klicka för att gå till nästa steg. Testanvändaren tyckte också att det vore bra om 
man kunde backa till det steg där man vill ändra och sedan kunna gå tillbaka till 
registreringsslutet. Skulle vilja ha en karta också… 

4. Nej inget utöver det som har påpekats i de andra frågorna. 
 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Skulle vilja att info var en länk och att all info visades på en rad under om man 
klickade på den länken. 

» Testanvändaren ville ha små pilar även vid länkarna i menyn för företag. 
» Vill ha en logga in knapp när man är färdig med registreringen som direkt loggar in en 

för att administrera uppgifter. 
» Om det blir jätte många resultat som visas kanske man ska ha att man dela upp 

resultaten på flera sidor. 
 
Testanvändare 8  
 
Uppgift 1 

» Klickar på länken ” Registrering av nytt företag/organisation”. 
» Klickar på länken ”Börja registreringen” 
» Fyller i de tre fält som måste fyllas i, klickar på ”Lägg till informationen” 
» Klickar på bokstveslänken ”t”. 
» Väljer ”Test” och klickar på ”Lägg till bransch”. 
» Fyller i en tvåa i antalet tjänster som ska läggas till (endast ett företag fungerar i denna 

prototyp). 
» Fyller i alla fält förutom ”Välj enhet”. 

 
Uppgift 2 

» Klickar på länken ”Sök & jämför” i menyn.. 
» Skriver ett t i sökfältet och klickar på ”Sök”. 

 
Uppgift 3 

» Klickar på företaget Test3s namn i resultatlistan. 
 
Uppgift 4 

» Klickar på ”Sök efter tjänster eller produkter” i menyn. 
» Skriver in ”test3” i textfältet och klickar på ”Sök”. 

 
Svar på kompletterande frågor 

1. Enkelt att söka och resultaten är tydliga.,  
2. Testanvändaren tyckte att företagets tjänster skulle kunna visa om man söker på ett 

företag. 
3. Har inte gjort någon tidigare registrering så kan inte svara på frågan, men det var 

enkelt att registrera ett företag. 
4. Inget som testanvändaren kunde koma på. 

 
Övriga synpunkter vid utvärderingen 

» Designen kändes lite kal, mer bilder skulle vara trevligt. 
» Annars lätt att utföra det som är meningen att man ska kunna göra. 
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Expertutvärdering av prototyp 3 
 
Systemstatusens synlighet 
Precis som i de andra prototyperna visas vart i systemet man befinner sig med hjälp av 
länkstigen på övre delen av sidan. Det visas ingen information om sidan behöver ladda extra 
länge till exempel vid sökning, vilket är mindre bra. 
 
Matchning mellan systemet och verkligheten  
Språket i prototypen är enkelt och termer som känns igen från liknande webbsidor används. 
Informationen kommer i en logisk ordning.  
 
Användarens kontroll och frihet 
Felkontrollen gör att fält markerade med en stjärna inte kan vara tomma, då kommer en 
varningstext upp som på pekar att information måste fyllas i. Det går inte heller att fylla i 
uppgifter som redan finns lagrade. Detta minskar risken för fel. Det finns inget sätt att gå 
tillbaka när man registrerar ett företag, det hade underlättat om man råkade skriva fel 
information. 
 
Konsekventhet och standarder 
Standarder följs för gränssnitt på Internet och knappar och länkar ser likadan ut i hela 
systemet.  
 
Förebyggande av fel 
Det går endast att göra fel om man råkar skriva fel när man fyller i uppgifter vid 
registreringen. Utöver det kollas det om det är rätt lösenord när man loggar in, om man 
skriver ett användarnamn, lösenord och företagsnamn som inte finns redan när man registrerar 
sig samt om man lämnar fält som måste fyllas i tomma. Genom dessa kontroller är det få fel 
som kan uppstå. Det har i så fall med kontakten mellan webbläsaren och servern att göra. 
 
Igenkänning snarare än minne 
Just nu saknas en övergripande information vilket hade varit bra, även mer detaljerad 
förklaring vid varje steg borde finnas. Kanske med en liknande knapp med ett frågetecken vid 
varje steg skulle hjälpa. Användaren behöver dock inte komma ihåg information genom 
systemet, till exempel vid registreringens slut visas all information som man fyllt i. 
 
Flexibilitet och effektivitet 
Registreringsdelen går inte att göra snabbare eller långsammare. Däremot sökningen går att 
utföra snabbare om man har använt systemet förut, det går att göra en snabbsökning direkt 
vart man än är på webbsidan. 
 
Estetisk och minimalistisk design  
Designen är ganska minimalistisk och inget är överflödigt, allt är relevant för att systemet ska 
fungera som det ska. Informationen är kortfattad, snarare finns det för lite information än för 
mycket. 
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Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och ångra fel 
Felmeddelanden visar vart felet uppstått och ger ett konstruktivt förslag till hur det ska lösas. 
Felmeddelanden är lätta att känna igen för att de har en helt annan färg än det övriga 
gränssnittet. 
 
Hjälp och dokumentation  
Det finns instruktioner vid varje steg i systemet, men ingen övergripande hjälp på sidan som 
beskriver hur webbsidan fungerar. Det skulle även vara bra med mer hjälp vid varje steg, till 
exempel med en knapp med ett frågetecken som vid inloggningssidan. 
 

Severity Rating  
Rangordning av fel och brister påpekade av testanvändare och expertutvärderaren: 
  

Fel/brist Allvarlighetsgrad 
» En bekräftaknapp när registreringen är klar.  4 
» Möjlighet att gå tillbaka och ändra information vid registrering  4 
» Knappar med frågetecken vid varje steg som ger mer specifik  4 

information om varje steg på webbsidan.  
» Länken ”Sök efter bransch med hjälp av begynnelsebokstav” är  3 

onödig bättre att istället direkt visa alla bokstäver. 
» Max tio tecken på användarnamn och lösenord är dåligt.  3 
» Visa vem som är inloggad någonstans på sidan.   3 
» Mer allmän information om systemet.   3 
» Bokstavslänkar vid sökning efter tjänster eller produkter också.  2 
» Vid många sökresultat som visas ska resultaten delas upp på flera sidor. 2 
» Visa företagets tjänster om man söker på ett företag.  2 
» Info om tjänsten måste vara större.    1 
» Det kan vara förvirrande med flera sökfält.  1 
» Ska finnas en länk längst ner på sidan där man ska kunna skicka.  1 
      synpunkter och förbättringar till dem som administrerar sidan. 
» Mer bilder eller grafik på startsidan för att inte enbart ha linjer å text. 1 
» Visa karta vid info om företaget.    1 
» Skulle vilja att info var en länk och att all info visades på en rad  1 

under om man klickade på den länken. 
» Små pilar även vid länkarna i menyn för företag.  1 
» Logga in knapp när man är färdig med registreringen som direkt  1 

loggar in en för att administrera uppgifter. 
» Det ska kunna gå att lägga upp bilder.   0 
» Ändra telefonnummer till telefon dagtid.   0 
» Designen kändes kal, mer bilder.    0 

Sammanfattning av iteration 3 
Alla de fem testanvändarna klarade av alla uppgifter utan några problem över huvud taget. 
Det ända som användarna gjorde annorlunda var att de valde olika vägar när de skulle söka 
information. De största problemen som upptäcktes var att det borde finnas mer specifik 
information om varje steg om man behöver det, samt att det borde finnas möjlighet att backa 
och gå framåt när man registrerar ett nytt företag. 
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Bilaga 14. Slutgiltig webbsida 
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