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Sammanfattning 
Informations- och kommunikationstekniken har utvecklats snabbt det senaste decenniet. Ny teknik 

förväntas ha positiva effekter på samhället och minska klyftorna mellan olika grupper. Äldre människor 

har fått uppmärksamhet i IT-debatten eftersom samhället ska vara tillgängligt för alla och alla ska vara 

delaktiga på lika villkor, även den äldre populationen. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om det finns några skillnader i användbarhetsproblem 

mellan olika åldersgrupper och i så fall vart i dessa skillnader ligger. Åldersgrupperna som jämfördes var 

ungdomar, medelålders och äldre. Användarna fick lösa uppgifter i ett måltidsplaneringssystem och 

genom observationer upptäcktes användbarhetsproblem. Denna studie baserades på en tidigare studie 

som gjorts med äldre användare och måltidsplaneringssystemet, resultaten från den tidigare 

undersökningen jämfördes med resultaten från den här undersökningen. 

 

Studien visar att det finns skillnader i användbarhetsproblem mellan olika åldersgrupper. Gruppen äldre 

upptäckte betydligt fler användbarhetsproblem av en låg allvarlighetsgrad än gruppen ungdomar och 

detta kan bero på personernas frekvens av datoranvändning och därmed datorvana. Studien visar också 

att fler användare än fem behövs vid testning av ett system för att säkerställa att merparten av alla 

användbarhetsproblem i ett system upptäcks innan driftsättning av systemet. Fler än fem användare 

behövs också för att säkerställa att de flesta användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad upptäcks.  

Studien visar att det finns skillnader i användbarhetsproblem mellan olika åldergrupper. Detta betyder 

att hänsyn måste tas till den tänkta målgruppen, dess behov, krav och begränsningar vid design och 

utformning av ett system eller en produkt.  

  



 
 

Förord 
Användbarhet har alltid varit något som intresserat mig och därför har jag tyckt att det har varit väldigt 

intressant att få göra denna studie som min magisteruppsats. Det har dock varit en lång väg att gå och 

det finns några jag vill tacka lite extra för den hjälp jag fått.  

 

Först och främst vill jag tacka min handledare Johan Åberg på Linköpings Universitet för all den hjälp och 

det stöd jag fått under arbetets gång. Jag vill även tacka Lotta Rylander för den ovärderliga hjälp hon har 

gett mig under alla långa diskussioner. Sist vill jag tacka Cissi Wahlund för all hjälp och för alla de 

diskussioner vi haft kring användbarhetsproblem och analyser av desamma, det hade varit en lång höst 

utan dig. 

 

Josefine Ståhl, 2009  
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1. Inledning 
I det första kapitlet beskrivs den bakgrund som legat till grund för studien. Syfte och frågeställningar gås 

igenom och sist i kapitlet redovisas uppsatsens disposition. 

 

Informationsteknik (IT) i samhället 

Informations- och kommunikationstekniken har utvecklats snabbt det senaste decenniet och detta har 

enligt Johansson (2003) resulterat i en debatt om dess konsekvenser på det ekonomiska, samhälleliga 

och politiska området. Ny teknik förväntas ha positiva effekter på samhället, ojämlikheter ska minska, 

kontakten mellan människor ska stärkas och människor ska kunna utnyttja tekniken som en kanal för att 

kunna påverka. Men det finns också en oro att den nya tekniken skapar klyftor mellan människor, olika 

grupper har olika möjligheter att få tillgång till och använda den nya tekniken. Detta skulle leda till att de 

skillnader som finns mellan de som har tillgång till resurser och de som inte har det, blir större. Äldre 

människor och funktionshindrade är två grupper som fått uppmärksamhet i IT-debatten i Sverige. 

Diskussionen kring IT och äldre kommer från en vision som menar att samhället ska vara tillgängligt för 

alla och att alla medborgare ska kunna vara delaktiga på lika villkor. IT ses som ett redskap för att 

integrera medborgare i samhället, men för att det ska fungera så måste även redskapet, IT, vara 

integrerat bland användarna. (Johansson, 2003)  

 

Informationsteknik och äldre människor 

Enligt Östlund (1999) har äldre människor inte samma tillgång till ny teknik som yngre har. Enligt IT-

kommissionen (2002) har 75 procent av alla människor mellan 16 - 64 år tillgång till en dator medan 

endast 20 procent av de äldre medborgarna (65-85 år) har tillgång till dator i hemmet. Östlund (1999) 

menar att innehav och tillgång till ny teknik sjunker med ökad ålder men skillnaden är ändå störst mellan 

de som fortfarande arbetar och de som är pensionärer. 

 

Studier har gjorts som visar att äldre människor inte är integrerade i den tekniska utvecklingen i samma 

utsträckning som yngre är. (Johansson, 2003) Enligt Östlund (1999 i Johansson 2003) är det snarare 

sociala än fysiska faktorer som påverkar hur mycket äldre människor använder teknik. Johansson (2003) 

menar att det finns ett ointresse hos den äldre befolkningen av att använda datorer och internet men 

vad detta ointresse beror på och hur det ska tolkas finns det skilda uppfattningar om. Vissa menar att 

ointresset inte beror på bristande kunskap om datorer utan handlar om att de äldre helt enkelt vill lägga 

sin tid på andra saker. Andra menar att äldre människor kanske inte vill vara de aktiva och engagerade 

medborgare som staten efterfrågar. (Johansson, 2003) 

1.2 Tidigare arbete 
Måltidsplaneringssystemet har tidigare testats med tio stycken äldre användare för att få fram vilka 

användbarhetsproblem denna grupp hittade i systemet. Denna undersökning gjordes av Åberg (2006) 

och resulterade i 58 unika användbarhetsproblem för denna grupp.  Resultaten från undersökningen 

med den äldre gruppen användare har sedan inte använts utan används och analyseras först i denna 

undersökning.  
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1.3 Studien 
Måltidsplaneringssystemet som användes som underlag för studien har utvecklats av Åberg vid 

Linköpings universitet (Åberg, 2006). Syftet med måltidsplaneringssystemet är att hjälpa äldre 

människor i sitt vardagliga liv genom att underlätta för dem vid planering av måltider. Detta system har 

tidigare testats med äldre användare och resultaten från den undersökningen jämförs i denna studie 

med resultaten från samma undersökning med två andra grupper, ungdomar och medelålders vuxna.  

 

Denna studie genomförde samma undersökning som Åberg (2006) genomförde med den äldre 

åldersgruppen, men i detta fall med två andra grupper, ungdomar och medelålders. Samma material för 

undersökningen användes; måltidsplaneringssystemet såg likadant ut och intervjufrågorna var 

desamma. Detta för att göra undersökningarna så identiska som möjligt för att kunna jämföra och 

analysera resultaten från de tre olika grupperna av användare.  

 

För att kunna designa och utveckla teknik, system och produkter på ett bra sätt så måste målgruppens 

behov och krav tas hänsyn till. Om målgruppen har några kända begränsningar måste även detta tas 

hänsyn till för att kunna anpassa produkten/systemet/tekniken så att den passar den tänkta 

målgruppen.  

 

Skillnader mellan olika åldergrupper när det kommer till användbarhetsproblem har så vitt jag vet inte 

undersökts tidigare, denna studie är ett försök att undersöka om det finns några skillnader i 

användbarhetsproblem mellan olika åldergrupper och vad dessa skillnader i sådana fall ligger i. Detta 

undersöks genom att testa med fler försökspersoner än vad som är brukligt och genom att försöka gå 

ett steg längre än vad andra undersökningar gör genom att undersöka skillnaderna mellan 

åldergrupperna ur flera olika vinklar.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka skillnader i användbarhetsproblem mellan 

olika åldersgrupper av människor. 

 

För att undersöka det övergripande syftet har fyra mindre frågeställningar kring fyra olika områden 

formulerats: 

• Finns det några skillnader mellan ungdomar, medelålders och äldre vid en kategoriindelning 

av de användbarhetsproblem som de påträffar? 

• Finns det några skillnader mellan ungdomar, medelålders och äldre när det gäller 

allvarlighetsgrad av de användbarhetsproblem som de påträffar? 

• Finns det några åldersskillnader vad gäller vid vilken användare i ordningen de olika 

allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblem påträffas? 

• Hur många användare behövs för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i ett 

system? 
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1.5 Avgränsningar 
Det som undersöks i denna studie är vilka skillnader som finns mellan olika åldersgrupper när det gäller 

användbarhetsproblem. Studien har avgränsats till att undersöka hur man kan kategorisera 

användbarhetsproblem och vilka skillnader som finns mellan olika åldersgrupper baserat på dessa 

kategorier, även en bedömning av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen genomfördes samt en 

undersökning av med vilken användare i ordningen användbarhetsproblemen av olika allvarlighetsgrad 

påträffas. Något som även undersöktes var hur många användare som behövs för att hitta 80 procent av 

alla användbarhetsproblem i ett system. 

1.6 Rapportens struktur 
Nedan följer en kort översikt av varje kapitel i uppsatsen. 

 

Inledning 

Det första kapitlet ger en kort bakgrund inom ämnet samt en översikt av studien. I detta kapitel 

presenteras också syfte och frågeställningarna för studien. 

 

Bakgrund 

I det andra kapitlet redogörs för den bakgrund studien bygger på samt olika teorier som finns inom 

området. 

 

Metodteori 

I metodteorikapitlet beskrivs olika alternativa sätt att genomföra vetenskapliga undersökningar och här 

redogörs även för olika sätt att analysera användbarhetsproblem. 

 

Metod 

I den första halvan av metodkapitlet beskrivs metodproceduren för studien, i den andra halvan 

redovisas vilka analysmetoder som studien har använt. 

 

Resultat 

I resultatkapitlet redovisas resultaten från observationerna och intervjuerna. Resultatkapitlet är indelat i 

fyra delar efter de fyra frågeställningarna.  

 

Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten efter de olika resultatdelarna. 

 

Diskussion 

I det näst sista kapitlet diskuteras metoden som studien baseras på och även resultaten som studien 

gav. 
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Slutsats 

Uppsatsen avslutas med de slutsatser som kan dras från resultaten för studien. Slutsatserna länkas här 

ihop med frågeställningarna för studien och sist i detta kapitel ges förslag på framtida möjligheter till 

studier inom området. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs olika områden som är relevanta för studien samt de teorier som ligger till 

bakgrund för studien.  

2.1 Användbarhet 
Det finns många olika definitioner på vad användbarhet är och enligt Tullis & Albert (2008) finns det 

antagligen lika många definitioner på användbarhet som det finns människor i branschen. Även van 

Welie et al. (1999) skriver i sin artikel att det inte finns en definition av användbarhet som alla håller 

med om, flera författare har gett förslag på olika definitioner. Ofta är det på detaljnivån som 

definitionerna skiljer sig åt medan de allra flesta är eniga om det övergripande konceptet av 

användbarhet. (van Welie et al., 1999) 

 

 ISO definitionen av användbarhet (ISO 9241-11) identifierar tre olika aspekter av användbarhet och 

definierar det som: 

 

”the extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use” (Tullis & Albert, 2008)” 

 

Denna definition menar alltså att en produkt ska kunna användas för att uppnå användarens mål på ett 

effektivt och tillfredställande sätt i ett visst sammanhang.  

 

Vissa definitioner av användbarhet fokuserar mer på produktutvecklingsprocessen. UPA (Usability 

Professionals Association) menar att användbarhet är ett förhållningssätt till produktutveckling som 

arbetar med användarfeedback genom hela utvecklingsprocessen för att reducera kostnader och skapa 

produkter som möter användarens krav. (Tullis & Albert, 2008) 

 

Enligt Dumas & Redish (1994) så innebär användbarhet att människor som använder en produkt kan 

göra det på ett enkelt och snabb sätt för att utföra sina uppgifter. Dumas & Redish (1994) definition på 

användbarhet har fyra grundstenar: 

1. Användbarhet innebär att fokusera på användaren 

2. Människor använder produkter för att vara produktiva 

3. Användare är upptagna människor som försöker utföra uppgifter 

4. Användaren bestämmer när en produkt är enkel att använda 

 

Alla dessa definitioner har gemensamt att användbarhet handlar om att en produkt ska möta de krav 

som användaren har och att den ska vara enkel och effektiv att använda för det tänkta syftet. (Dumas & 

Redish, 1994) 

2.1.1 Varför är det viktigt med användbarhet? 
Användbarhet har en stor inverkan på våra liv, både vårt vardagsliv och i större situationer. 

Användbarhet kan handla om hur man kör en bil eller hur man fyller i en blankett och det kan samtidigt 

också vara skillnaden mellan liv och död i vissa situationer. Användbarhet handlar om att en produkt ska 
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fungera på ett bra sätt och att det inte ska vara förvirrande att använda den, något som de flesta 

människor håller med om. (van Welie et al., 1999) 

2.1.2  Användbarhetsproblem 
Enligt Tullis & Albert (2008) kan användbarhetsproblem till exempel handla om att en användare blir 

förvirrad angående terminologi, innehåll eller navigering eller att användaren inte lägger märke till 

någonting som borde läggas märke till. Användbarhetsproblem är oftast kvalitativa och innehåller en 

beskrivning av ett problem som användare har upplevt och ibland även en utvärdering av anledningen 

till problemet. (Tullis & Albert, 2008) 

 

Att identifiera användbarhetsproblem kan enligt Tullis & Albert (2008) vara både enkelt och svårt. Ibland 

är användbarhetsproblem väldigt tydliga och ibland är de mer diskreta och svåra att upptäcka. För att 

upptäcka och identifiera användbarhetsproblem underlättar det om man har förståelse för vad som är 

ett problem (och vad som inte är ett problem), har kunskap om produkten och användbarhetsfrågor 

som kommer upp samt om man är observant gentemot deltagarens beteende. (Tullis & Albert, 2008) 

 

Enligt Tullis & Albert (2008) finns det ingen enkel förklaring av vad ett användbarhetsproblem, istället 

ger de exempel på användbarhetsproblem för att visa vad som kan karaktärisera dem. 

Användbarhetsproblem kan vara; 

• Någonting som förhindrar att en uppgift slutförs 

• Någonting som leder in någon på fel spår 

• Någonting som skapar förvirring 

• Någonting som producerar ett fel 

• Att inte se något som borde ha noterats 

• Att anta att något är rätt när det inte är det 

• Att anta att en uppgift är slutförd när den inte är det 

• Att utföra felaktiga handlingar 

• Att feltolka delar av innehåll 

• Att inte förstå navigeringen 

 

Det kan ibland vara svårt att bestämma vad som är ett användbarhetsproblem. Vissa problem är 

tydligare än andra. (Tullis & Albert, 2008) 

2.1.3 Hur kan man identifiera användbarhetsproblem 
Enligt Tullis & Albert (2008) är det vanligaste sättet att identifiera användbarhetsproblem genom försök 

där man interagerar med försökspersonen.  I ett sådant försök är det bra om man låter försökspersonen 

”tänka högt” under försöket. Försökspersonen berättar då vad de gör, hur de tänker, vad de försöker 

uppnå och varför de försöker utföra vissa handlingar och på detta sätt kan användbarhetsproblem 

identifieras.  (Tullis & Albert, 2008) 
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2.2 Måltidsplaneringssystemet 
Undernäring är ett stort problem bland äldre människor idag och för att komma till rätta med detta 

måste det ske en förändring i attityder till konsumtion av mat. Beteenden kring mat är svåra att förändra 

och av denna anledning har Åberg (2006) utvecklat ett intelligent måltidsplaneringssystem som kan 

användas av äldre människor i hemmet. Systemet ger information och förslag om vad användaren kan 

äta och det tar också hänsyn till olika inställningar så som till exempel kostnad, svårighetsgrad för 

tillagning, näringsvärden, tillgängliga ingredienser och smakpreferenser. Detta system kan, om det 

används på rätt sätt, minska riskerna för felnäring för äldre människor. (Åberg, 2006) 

 

 
Figur 1. Skärmdump från måltidsplaneringssystemet, här visas ”ingredienser att undvika”, en underkategori till 
inställningarna i systemet. 

 

Måltidsplaneringssystemet tar hänsyn till följande information; 

• Dietrestriktioner, exempelvis ingredienser som användaren är allergisk mot eller inte bör äta av 

andra medicinska orsaker. 

• Näringsvärden, olika mängder av näringsvärden i recepten, eller olika mängder av 

näringsvärden som användaren vill ha 

• Tillagningstid av en måltid 

• Svårighetsgrad för tillagning 

• Kostnad för en måltid 
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• Tillgänglighet av ingredienser för en måltid, hur väl matchar de ingredienser som behövs för ett 

recept de ingredienser som användaren har hemma 

• Variation av måltider 

• Smakpreferenser, hur användaren betygsätter ett recept baserat på hur gott det var 

  

Dessa faktorer i systemet kan hjälpa en användare att göra bra val när det kommer till att planera sina 

måltider och sitt beteende kring mat menar Åberg (2006). Gränssnittet för systemet har designats 

speciellt för äldre användare, detta baserat på litteratur om gränssnittsdesign för äldre. Åberg (2006) 

menar dock att även om systemet är utvecklat och designat för äldre användare så kan det antagligen 

vara användbart och underlätta för människor i andra åldersgrupper. (Åberg, 2006) 

 

 
Figur 2. Skärmdump från måltidsplaneringssystemet, här visas ett matsedelsförslag 

2.3 Kategorier av människor 
Schneider (2004) menar att ålder, kön och ras är de grundläggande kategorier människor kan delas in i. 

Det finns många anledningar till att dessa kategorier är speciella, bland annat har dessa kategorier en 

evolutionär betydelse då våra förfäder var tvungna att skilja människor åt baserat på samlad vishet, 

fortplantningsförmåga och sannolikheten att tillhöra samma grupp. Dessa kategorier är också bland de 

första sociala kategorier som barn lär sig. De lär sig tidigt att skilja mellan män och kvinnor, olika åldrar 

och olika raser och de gör detta utan någon handledning. Dessa kategoriseringar görs automatiskt och 
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på grund av detta använder vi dessa kategorier omedelbart och utan att medvetet tänka på det. 

(Schneider, 2004) 

2.3.1 Åldersgrupper 
Ålder är en kontinuerlig kategori och för att dela in människor i ålderskategorier måste man bestämma 

vart gränserna ska dras. Enligt Schneider (2004) har studier gjorts för att ta reda på vart människor drar 

gränser för olika ålderskategorier och enligt Aaronson (1966 i Schneider 2004) är de vanligaste 

åldersindelningarna som görs för människor 5-15 år, 25-55 år och 65-85 år.  

 

Sigelman & Rider (2006) menar att olika samhällen delar in åldersgrupper på olika sätt enligt olika socialt 

meningsfulla perioder. När ett samhälle har etablerat de olika åldersgrupperna definieras också vad 

människor bör och inte bör göra vid olika tider i livet, detta kallas åldersnormer och är samhällets sätt 

att tala om för människor hur de ska bete sig vid olika åldrar. Både åldersgrupper och åldersnormer 

varierar i olika samhällen beroende på hur samhället ser ut och vad det har för värderingar. (Sigelman & 

Rider, 2006)  

 

Sigelman & Rider (2006) ger en indelning på olika åldersgrupper men påpekar att detta kan skiljas åt i 

olika samhällen och kulturer.  

 

Tabell 1. Indelning av olika åldersgrupper (Siegelman & Rider, 2006) 

Period i livet Ålder 

Före födseln Från befruktning till födsel 

Spädbarn 0 - 2 år 

Förskoleperiod 2 - 5 eller 6 år 

Mitten av barndomen 6 - 12 år 

Ungdom 12 - 20 år 

Tidiga vuxenlivet 20 - 40 år 

Medelålder 40 - 65 år 

Sena vuxenlivet (äldre) 65 år och uppåt 

 

I en studie av Lee & Kuo (2007) användes tre olika försöksgrupper, dessa delades in efter ålder och 

bestod av unga vuxna (21-35 år), medelåldersvuxna (45-58) samt äldre vuxna (65 år och uppåt). Enligt 

Johansson (2003) brukar man i forskarsammanhang skilja på yngre äldre och äldre äldre. Yngre äldre 

syftar då på människor i åldern 60-79 år och äldre äldre syftar till människor som är 80 år eller äldre. 

 

Enligt dessa exempel delas alltså människor in i olika åldersgrupper där barn, ungdomar och vuxna 

tillhör olika åldergrupper. Även inom dessa åldergrupper finns det subgrupper så som unga vuxna, 

medelålders vuxna och äldre vuxna (Lee & Kuo, 2007).  

2.3.2 Äldre vuxna 
Enligt Zhao (2001) ökar den äldre populationen snabbt. Hälften av den vuxna populationen kommer 

snart att vara över 45 år och åldersgruppen 85 år och äldre är den snabbast växande gruppen. Chadwick-

Dias et al. (2003) säger att år 2020 kommer 24 procent av alla européer, 17 procent av alla asiater och 
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23 procent av alla människor i Nordamerika att vara över 60 år, detta enligt världshälsoorganisationen 

(WHO). Totalt kommer över en miljard människor att vara över 60 år gamla år 2020, denna åldersgrupp 

växer snabbt över hela världen och det blir mer och mer viktigt att förstå denna grupp. Allt eftersom 

äldre människor blir exponerade för ny teknologi så blir deras krav och behov viktiga vid design av olika 

gränssnitt. (Chadwick-Dias et al., 2003) Äldre vuxna är inte en homogen grupp med avseende på sitt 

förhållande till och kunskap om teknik, det som förenar denna grupp är att de tillhör en äldre generation 

och att de oftast inte arbetar utan är pensionärer (Ernfridsson, 2005).  

2.3.3 Kända begränsningar hos äldre vuxna 
Att förstå äldre människors svårigheter när det kommer till att använda datorer och utföra 

datorbaserade uppgifter är nödvändigt för att konstruera lättanvända datorprogram.  Äldre användare 

är ofta långsammare, mindre självsäkra i sina datorkunskaper och gör fler misstag än yngre användare. 

(Kim, 2008) Enligt Zhao (2001) har äldre människor samma inställning till datorer som yngre, men 

skillnaderna ligger i att äldre människor möter åldersrelaterade svårigheter i att få tillgång till och 

använda teknologi. Både fysiologiska och psykologiska förändringar sker med stigande ålder, dock är 

denna process olika mellan olika människor och kan påverkas av många saker så som allmän hälsa, 

motion, arbete och sociala faktorer. (Stephanidis, 2000) De svårigheter som äldre människor möter 

varierar självklart inom gruppen men de är relaterade till fysiska, mentala och kognitiva nedsättningar. 

Vissa förmågor som är relaterade till syn, hörsel, minne, uppmärksamhet och psykomotoriska 

färdigheter påverkas och blir nedsatta med stigande ålder. (Zhao, 2001) 

 

Fysiska begränsningar 

Många äldre människor utför motoriska handlingar långsammare och med sämre koordination än yngre. 

Detta beror enligt Sigelman & Rider (2006) på att centrala nervsystemet försvagas och hjärnan arbetar 

långsammare och detta påverkar i sin tur motoriska färdigheter och mentala funktioner. Till exempel 

utför äldre människor finmotoriska uppgifter som kräver objektmanipulation långsamt. (Sigelman & 

Rider, 2006)  

 

När det kommer till synen så sker många förändringar med stigande ålder. Ögats lins kan bli missfärgad 

vilket medför att en mindre mängd ljus kan släppas in i ögat. Detta medför i sin tur att äldre människor 

ofta behöver god belysning av objekt för att lätt kunna se dem (Stephanidis, 2000). Sigelman & Rider 

(2006) menar också att linsen i ögat blir tjockare och får svårare att ändra form med stigande ålder, 

detta innebär att det blir svårare att fokusera objekt som ligger nära ögat, något som kallas presbyopi 

eller ålderssynthet. Andra förändringar som sker med stigande ålder när det gäller synen är att pupillen i 

ögat förminskas vilket leder till att mindre ljus släpps in och äldre personer kan därför ha svårt att se 

objekt som är svagt upplysta. Förändringar i pupillens storlek medför också att äldre personer har svårt 

att se objekt när de är extremt starkt upplysta samt när belysningen skiftar från svag till stark. (Sigelman 

& Rider, 2006)  

 

Vad gäller hörsel så påverkas män oftare än kvinnor av nedsättningar av hörsel till följd av stigande 

ålder. Det som påverkas först när hörseln blir nedsatt är att toner av hög frekvens blir svårare att 

urskilja, nästa sak som påverkas är toner av låg frekvens. Detta medför att äldre människor kan ha svårt 
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att höra och förstå små barns samt kvinnors röster eller urskilja till exempel ett brandlarm. (Stephanidis, 

2000) Enligt Sigelman & Rider (2006) har så många som 90 procent av alla människor över 65 år någon 

form av nedsättning på hörseln, merparten av dessa 90 procent har dock endast en liten nedsättning på 

hörseln och endast några få är helt döva.  

 

Äldre människor utför ofta motoriska handlingar långsammare och med mindre koordination än yngre 

människor, den bakomliggande orsaken till detta är att hjärnan och centrala nervsystemet arbetar 

långsammare med stigande ålder. Detta påverkar inte bara motoriska färdigheter men också mentala 

funktioner och de flesta äldre människor påverkas på något sätt av detta till en viss grad. Finmotoriska 

handlingar som kräver objekt manipulation är något som äldre människor utför väldigt långsamt. 

(Sigelman & Rider, 2006) 

 

Kognitiva begränsningar 

Även mentala förmågor påverkas i olika takt och på olika sätt hos olika människor. Några saker som 

påverkas med stigande ålder är förmågan att resonera logiskt och matematiskt, hastigheten av 

informationsbearbetning, kapaciteten hos korttidsminnet samt spatiala förmågor. (Stephanidis, 2000) 

 

Minnet är en av de saker som påverkas när människor blir äldre. Enligt Sigelman & Rider (2006) har de 

flesta äldre svårt att minnas saker men nedsättningar i minnet blir dock oftast inte tydligt förrän vid 60- 

och 70 års ålder. Äldre människor har oftast svårare än yngre att lära sig nya fakta och ta fram 

information ur minnet.  När materialet som ska läras in är helt nytt eller inte har någon mening i sig så 

presterar äldre människor sämre än yngre eftersom de inte kan knyta dessa nya fakta till sin existerande 

kunskapsbas. Äldre människor har också svårare att lösa explicita minnesuppgifter som kräver en mental 

insats till skillnad mot implicita minnesuppgifter som kräver en mer automatisk mental process. 

Sammanfattningsvis har äldre människor svårigheter när det kommer till uppgifter som är kognitivt 

påfrestande, sådana uppgifter som kräver snabbhet, inlärning av okänt material, användning av 

otränade förmågor och explicit minne. (Sigelman & Rider, 2006) Korttidsminnet påverkas inte så mycket 

med stigande ålder medan det spatiala minnet och arbetsminnet visar på nedsättning vilket bidrar till 

inlärningssvårigheter (Zhao, 2001).  

 

Problemlösningsförmågan är något som också påverkas med stigande ålder. Nedsättningar i 

minneskapacitet och inlärningsförmåga medför att äldre gör sämre ifrån sig än andra åldersgrupper vid 

traditionella problemlösningsuppgifter. Detta gäller dock bara om uppgifterna är helt obekanta. Om 

uppgifterna istället görs om så de är mer bekanta för de äldre så kan de ta hjälp av sin existerande 

kunskapsbas och gör därmed bättre ifrån sig på dessa uppgifter. (Sigelman & Rider, 2006)  

 

Uppmärksamhet är en annan sak som påverkas med stigande ålder. Äldre användare presterar sämre än 

yngre när det kommer till uppgifter som kräver delad uppmärksamhet eller uppgifter som kräver att 

uppmärksamheten riktas till ett specifikt stimuli medan andra ignoreras.  Ju fler saker i uppgifter som 

kan distrahera användaren ju sämre presterar äldre människor på dessa uppgifter. (Sigelman & Rider, 

2006) 

 



12 
 

Mentala begränsningar 

När det kommer till att använda datorer och datorsystem så finns även mentala begränsningar hos äldre 

människor. Tidigare studier har visat att några svårigheter som äldre användare upplevt när det kommer 

till att använda ny informations- och kommunikations teknologi, orsakas av icke-kognitiva faktorer så 

som rädsla för datorisering, åldersrelaterade negativa stereotyper, förhållningssätt samt brist på 

självförtroende. (Marquié et al., 2002) Brist på självförtroende är en anledning till att äldre människor 

har svårt att lära sig använda ny datorteknologi enligt Marquié et al. (2002). Marquié och de menar att 

om en person inte tror att hon ska kunna lösa en uppgift så kommer hon inte använda de strategier som 

behövs för att lösa uppgiften och inte heller anstränga sig så mycket som behövs för att lösa uppgiften.  

 

Att tänka på när man designar för äldre 

Följande stycke är baserat på artikeln Universal Usability Web Design Guidelines for the Elderly (Age 65 

and Older) av Zhao, 2001.  

 

Enligt Zhao (2001) är målet med bra interaktionsdesign anpassat för äldre användare att minimera 

belastningen på de aspekter hos äldre som är nedsatta, så som spatialt minne, visuella funktioner och 

motoriska färdigheter.  

 

Eftersom synen påverkas och blir nedsatt med stigande ålder är det viktigt att välja rätt färger och 

typsnitt när man designar för äldre användare. Att maximera kontrasten mellan färgerna i för- och 

bakgrunden är något som underlättar för äldre. Även att använda ett typsnitt som är lättläst och som 

passar äldre är ett enkelt sätt att anpassa ett system eller en webbsida till denna åldersgrupp. Även 

storleken på typsnittet bör anpassas till målgruppen, för äldre är ett större typsnitt bättre än ett mindre. 

 

På grund av nedsättningar i det spatiala minnet och arbetsminnet har äldre människor lätt för att tappa 

bort sig när de navigerar till exempel en webbsida. För att underlätta för äldre människor när det 

handlar om att navigera på webbsidor är det bra att ha ett tydligt och konsistent sätt på vilket man kan 

navigera i webbsidan och att undvika en djup hierarki.  

 

Något annat som är viktigt att tänka på när man designar för äldre människor är innehållet på sidan. För 

varje bild, grafisk representation av text, animering, ljud, videofil etc. är det bra att ha en text som visar 

eller representerar samma sak. Text kan anpassas till olika människor och olika behov genom att till 

exempel göras större eller göras om till tal genom en talmaskin, något som en bild inte kan. Äldre 

människor har svårt att utföra uppgifter som kräver delad uppmärksamhet, därför är det bra att ta bort 

irrelevant information och på så sätt underlätta för äldre användare.  

 

Bra utseende och layout på en webbsida kan också underlätta för äldre användare. Stora områden av 

vitt och små sektioner av text underlättar läsbarheten och gör att sidan ser renare ut och blir lättare att 

navigera. Innehållet i systemet eller på webbsidan måste också vara organiserat på ett tydligt sätt, 

information som hör ihop bör ligga på samma ställe och passande färgkodning hjälper också till att göra 

strukturen av information tydlig och sidan mer lättläst. Stigande ålder betyder också nedsättningar i 

motoriska färdigheter. Att dubbelklicka en mus eller att scrolla på en sida kan vara svårt för en äldre 
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person med nedsatta motoriska färdigheter, därför bör alla länkar och knappar vara stora och lätta att 

klicka på.  

2.4 Datortillgång & datorvana 
Sverige tillhör ett av de mest digitaliserade länderna i världen när det gäller tillgång till datorer och 

telefoner bland invånarna. (Holst 1997 i Östlund 1999) 98 procent av invånarna i Sverige har tillgång till 

en väggfast telefon men när det kommer till ny teknik så är tillgången ojämnt fördelad över olika 

grupper och över generationerna. (Östlund, 1999) 

 

Enligt IT kommissionens rapport 2/2002 ”IT och äldre” hade 4,5 miljoner människor i åldrarna 16-84 år 

tillgång till dator i hemmet år 2000 i Sverige. Av de 2,4 miljoner människor som inte hade tillgång till 

dator i hemmet var en miljon av dessa äldre människor i åldrarna 65 år och äldre. 80 procent av alla 

äldre än 65 hade således inte tillgång till en dator, detta kan jämföras med att endast 25 procent av alla i 

åldrarna 16-64 inte hade tillgång till dator i hemmet. En mycket större andel av de äldre hade således 

inte tillgång till en dator i sitt hem. Om man jämför de olika ålderssegmenten ser man att för 

åldersgruppen 75-84 år är det relativt ovanligt att ha tillgång till en dator, endast 11 procent av detta 

ålderssegment hade tillgång till en dator i hemmet.  (IT-kommissionen, 2002)  

 

Även Östlund (1999) menar att datoranvändningen är mindre i de äldre åldersgrupperna än de yngre 

och skillnaden är störst mellan de som fortfarande arbetar och de som har pensionerat sig. Det finns 

också en skillnad i datoranvändning mellan könen, enligt Östlund (1999) använder män datorer i större 

utsträckning än kvinnor, alltså är ålder och kön två viktiga faktorer när det kommer till datoranvändning.  
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3. Metodteori 
I följande kapitel redogörs för den forskningsansats som ligger till grund för studien, här redogörs för 

olika alternativa sätt att genomföra vetenskapliga studier samt olika metoder för att analysera de 

resultat datainsamlingen genererar. 

3.1 Forskning 
Vetenskapliga undersökningar ger teoretiska bidrag och de planeras och genomförs med vetenskapliga 

arbetsmetoder. Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för vissa bestämda spelregler men vilka dessa 

spelregler är varierar mellan olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Inom samhällsvetenskapen 

finns det två olika sätt att se på forskning och genomföra vetenskapligt arbete; positivism och 

hermeneutik. (Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Positivism 

Begreppet positiv i positivism står för något som är precist, säkert och verkligt. Enligt positivismen bör 

samhällsvetenskapen ta avstånd från allt som inte är verkligt och som inte kan iakttas, endast det som 

kan observeras bör ligga till grund för vetenskapen. Enligt positivismen måste alla vetenskapliga 

påståenden kunna verifieras med empirisk data och målet för vetenskapen är att hitta orsak - verkan 

samband samt ge förklaringar. Fakta och värderingar är något som måste åtskiljas enligt positivismen. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Vid ett positivistiskt förhållningssätt till vetenskap måste verkligheten observeras och fakta om 

verkligheten samlas in. Om tillräckligt mycket fakta samlas in kan mönster och regelbundenheter om 

verkligheten ses och detta kan leda till allmänna slutsatser. En teori utvecklas för att förklara fenomen, 

detta kallas induktion, slutsatser dras från empiriska fakta. Teorins implikationer används sedan för att 

göra förutsägelser, deduktion, vilket innebär att logiska slutsatser dras. De grundläggande antaganden 

och huvudprinciperna bakom positivismen är bland annat att det finns en objektiv verklighet och att 

vetenskapens uppgift är att avbilda verkligheten som den är. På grund av verklighetens komplexa natur 

måste förenklade avbildningar av verkligheten göras och det görs med begrepp och modeller. Forskaren 

ska alltid vara neutral och opartisk, forskaren ska fungera som en observatör och inte som en deltagare. 

(Lundahl & Skärvad, 1999 

 

Hermeneutik 

Hermeneutik är ett alternativt forskningssätt inom samhällsvetenskapen som har som huvudsyfte att 

tolka och förstå. Hermeneutiken ligger till grund för den kvalitativa metodteorin och målet för forskning 

är att tolka och förstå hur människor upplever situationer och vad det betyder för beslut och handlingar. 

(Lundahl & Skärvad, 1999) 

 

Enligt hermeneutiken kan inte alltid en åtskillnad göras mellan faktaomdömen och värdeomdömen. Till 

skillnad mot positivismen menar hermeneutiken att forskaren måste delta i det fenomen som studeras, 

känslor kan förmedla kunskaper som intellektet missar. Enligt detta synsätt är det omöjligt och inte 

heller alltid önskvärt att forskning bedrivs opartiskt, ofta är personliga erfarenheter nödvändiga för att 

komma fram till vetenskaplig kunskap. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
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3.2 Metoder för datainsamling 
Syftet med datainsamling är att samla in tillräckligt, relevant och lämplig data så att man kan ställa upp 

stabila krav. Även om det redan från början finns krav så krävs datainsamling för att dessa ska kunna 

utökas, göras tydligare och bestyrkas. För att kunna samla in data på bästa sätt måste målen med 

studien först identifieras, detta påverkar hur studien genomförs samt vilka tekniker för datainsamling 

och analys som bör användas. Datainsamling måste täcka ett stort spektrum av problem eftersom de 

krav som finns varierar. För att samla in data på bästa sätt måste information samlas in om de uppgifter 

som användarna utför, deras mål med dessa uppgifter, sammanhanget de utgörs i samt den logiska 

grunden för varför saker är som de är idag.  (Preece et al., 2002) 

 

Enligt Preece et al. (2002) finns det några grundläggande tekniker för datainsamling och dessa kan 

kombineras och utökas på många olika sätt för att uppnå ett så bra resultat som möjligt efter de givna 

förutsättningarna. Dessa tekniker är enkäter, intervjuer, fokusgrupper och seminarier, naturliga 

observationer samt att studera dokumentation. Några av dessa tekniker kräver aktivt deltagande från 

personen som gör undersökningen, till exempel som vid intervjuer, medan andra inte kräver något 

engagemang alls från denna person.  (Preece et al., 2002)   

3.2.1 Intervjuer 
Intervjuer innebär att en person får besvara en rad frågor. Ofta utförs intervjuer ansikte mot ansikte, 

men de kan även utföras per telefon. Intervjuer som utförs ansikte mot ansikte kan vara bra om 

personen som blir intervjuad vill visa någonting i samband med intervjun till exempel hur ett system 

eller en artefakt används. Kontexten som intervjun utförs i kan också vara viktig då den kan trigga 

personen som blir intervjuad till att komma ihåg vissa saker som de kanske inte hade tänkt på eller 

kommit ihåg om intervjun hade genomförts någon annanstans. Det finns olika typer av intervjuer; 

strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade. Dessa olika typer av intervjuer har att göra med 

hur pass strikt intervjuaren följer intervjufrågorna. (Preece et al., 2002) 

 

Strukturerade intervjuer 

I en strukturerad intervju så följer intervjuaren en rad förutbestämda frågor, liknande en enkät. 

Strukturerade intervjuer är bra att använda när målen för intervjun är tydliga och specifika frågor kan 

identifieras. Frågorna är korta och tydliga och svaren är stängda vilket innebär den som blir intervjuad 

får välja sitt svar från några förutbestämda alternativ. I en strukturerad intervju bör frågorna sägas exakt 

lika till alla deltagare och de bör frågas i samma ordning. (Preece et al., 2007) 

 

Ostrukturerade intervjuer 

Ostrukturerade intervjuer är utforskande och utförs ofta som en diskussion kring ett specifikt ämne där 

diskussionen ofta går ner på djupet i ett visst ämne. Frågorna som intervjuaren ställer är öppna och det 

finns ingen förväntan av innehållet och formen av svaret på en fråga. I en ostrukturerad intervju kan 

både intervjuaren och personen som blir intervjuad styra intervjun i och med att personen som blir 

intervjuad själv kan välja hur långa och utförliga svar som ska ges på frågorna. I en ostrukturerad intervju 

är det alltid bra att ha huvudämnen som ska gås igenom. (Preece et al., 2007) 
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Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer kombinerar egenskaper hos både strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer och använder därför både öppna och stängda frågor. För att samma ämnen ska täckas med 

alla som blir intervjuade så har intervjuaren ett manus som hjälp. (Preece et al., 2007) 

3.2.2 Observationer  
Observationer är en datainsamlingsteknik som låter designers förstå användarens kontext, uppgifter och 

mål. Användare kan bli observerade direkt när de utför sina uppgifter och aktiviteter eller indirekt 

genom inspelningar av aktiviteterna som observeras i efterhand. Observationer kan ske ute i fält och då 

observeras användarna när de utför sina uppgifter och sysslor i en naturlig miljö, de kan också utföras i 

en kontrollerad miljö så som ett användbarhetslaboratorie. (Preece et al., 2007) 

3.2.3 Enkäter 
Enkäter liknar intervjuer i det att de kan ha öppna och stängda frågor. Det är viktigt att frågorna är 

tydligt skrivna speciellt när personen som fyller i enkäten inte har någon att fråga om hjälp vid 

eventuella oklarheter. Det är också viktigt att data kan samlas in och analyseras på ett effektivt sätt. 

Enkäter är ett bra sätt att få in svar på frågor från en stor grupp människor och särskilt om denna grupp 

befinner sig på olika platser och är svår att nå i person. Enkäter kan användas för sig själva eller 

tillsammans med andra metoder för datainsamling. (Preece et al., 2007) 

3.2.4 Fokusgrupper 
Det är vanligt att intervjua människor i grupp, ett vanligt sådant arbetssätt är fokusgrupper. Normalt i en 

fokusgrupp deltar 3-10 personer och en diskussionsledare. Deltagarna i fokusgruppen väljs ut så att de 

representerar målpopulationen. Fördelarna med fokusgrupper är att de tillåter att skiftande och kanske 

känsliga frågor lyfts fram och diskuteras. Metoden med fokusgrupper antar att individer utvecklar 

åsikter i en social kontext genom att prata med andra. (Preece et al., 2007) 

3.3 Analysmetoder för användbarhetsproblem 
Det finns olika metoder för att analysera användbarhetsproblem. Här redogörs för några av dem. 

3.3.1 Kategoriseringsmetoder 
Det finns olika sätt att analysera användbarhetsproblem baserat på olika kategorier. Här redogörs för 

två metoder för att dela in användbarhetsproblem i kategorier. 

 

Kategorisering av användbarhetsproblem  

Tullis & Albert (2008) beskriver hur man kan analysera användbarhetsproblem genom att använda sig av 

olika kategorier som man delar in problemen i. De menar att många olika kategorier kan användas men 

att kategorierna måste ge mening och passa den aktuella undersökningen. Tre till åtta kategorier ger 

bäst resultat enligt Tullis & Albert(2008), om man har för många kategorier så ger det inte en bra 

vägledning. Varje användbarhetsproblem analyseras och delas in efter kategori, därefter visas hur 

många användbarhetsproblem som faller i varje kategori. I och med detta visas hur frekvenserna av 

problem per kategori ändras efter att ändringar har gjorts i designen för att förbättra användbarheten. 

Exempel på kategorier är navigering, terminologi, innehåll samt funktionalitet. (Tullis & Albert, 2008)  
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The Usability Problem Taxonomy (UPT) 

The Usability Problem Taxonomy (UPT) är en klassificeringsmodell som har utvecklats av Keenan et al 

(1999) i vilken användbarhetsproblem som upptäckts i grafiska gränssnitt med textuella komponenter 

klassificeras både från ett artefakt- och från ett uppgiftsperspektiv. UPT skapades empiriskt genom att 

använda 400 beskrivningar av användbarhetsproblem hämtade från utvecklingsprojekt. Studier har 

gjorts och visat att problem kan bli klassificerade på ett tillförlitligt sätt genom att använda UPT. (Keenan 

et al., 1999) Enligt Keenan et al. (1999) gör ramverket för klassificering av användbarhetsproblem det 

enklare att analysera stora mängder data.  

 

UPT har två komponenter, en artefaktkomponent och en uppgiftskomponent, dessa komponenter är 

därefter indelade hierarkiskt i fem primära kategorier och dessa kategorier består i sin tur av en mängd 

subkategorier.  Kategorierna i artefaktkomponenten fokuserar på svårigheter som en användare har när 

den undersöker eller ser olika delar av gränssnittet, läser och förstår ord samt hanterar olika delar av 

gränssnittet. Uppgiftskomponentens kategorier fokuserar på svårigheter som en användare möter när 

den löser en uppgift, hur uppgifter är strukturerade i systemet och systemets förmåga att hjälpa en 

användare lösa uppgifter. (Keenan et al., 1999) 

 

UPT menar att användbarhetsproblem bör bli analyserade från två olika perspektiv, artefakt- och 

uppgiftsperspektivet. Nedan visas indelningen i kategorier enligt UPT. (Keenan et al., 1999) 

 

 
Figur 3. Kategoriindelning enligt The Usability Problem Taxonomy (Keenan et al., 1999) 
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3.3.2 Bedömning av allvarlighetsgrad   
Enligt Nielsen & Mack (1994) är det viktigt att ta hänsyn till hur pass allvarligt ett problem är när man 

testar ett system och det är även bra för att avgöra hur pass väl olika analysmetoder fungerar för att 

hitta användbarhetsproblem.  

 

Alla användbarhetsproblem är inte lika allvarliga och genom att göra en bedömning av 

allvarlighetsgraden kan problemen listas efter hur allvarliga de är. De problem som gör att användaren 

gör fel beslut eller förlorar data är viktigare att åtgärda direkt än de som gör att användaren blir irriterad 

och frustrerad för att något inte fungerar på rätt sätt. Bedömningar av allvarlighetsgrad används således 

för att prioritera användbarhetsproblem efter vilka som är viktigast att åtgärdas först. (Tullis & Albert, 

2008) 

 

Hur pass allvarliga användbarhetsproblem är kan bedömas på många olika sätt men de flesta system av 

bedömningar av allvarlighetsgrad kan delas in i två olika typer. I den första typen baseras graden av 

allvar enbart på den påverkan problemet har på användarens upplevelse. Ju värre användarupplevelse, 

desto högre allvarlighetsgrad får problemet. Den andra typen av bedömning tar med flera dimensioner 

eller faktorer i beräkningen. Dessa faktorer innefattar påverkan på användarens upplevelse, uppskattad 

användningsfrekvens och påverkan på företagets mål. Om man använder denna typ av bedömning 

skulle ett användbarhetsproblem som gör att användaren ofta misslyckas med sin uppgift och som är 

kritisk för företaget hamna i den högsta allvarlighetsgraden. (Tullis & Albert, 2008)  

 

Bedömning av allvarlighetsgrad baserat på användarupplevelse 

Många system för att bedöma allvarlighetsgrad hos användbarhetsproblem baseras enbart på 

användarens upplevelse och den påverkan användbarhetsproblemen har på denna. Dessa 

bedömningssystem är enkla att genomföra och ger bra och användbar information. Ofta innefattar 

dessa bedömningssystem tre till fem olika nivåer, till exempel låg, mellan och hög påverkan på 

användarens upplevelse. (Tullis & Albert, 2008) 

 

Definitionerna på låg, mellan och hög påverkan på användarens upplevelse för användbarhetsproblem 

är tagna från Tullis & Albert – Measuring the User Experience (2008). 

 

Låg – ett användbarhetsproblem som irriterar eller frustrerar användaren men som inte har någon del i 

misslyckandet av en uppgift. Dessa problem är sådana som kan leda en användare ur kurs men där 

användaren ändå återfinner sig och kan slutföra uppgiften. Dessa problem minskar endast till en liten 

del effektiviteten och tillfredställelsen hos användaren. 

 

Mellan – ett användbarhetsproblem som bidrar till, men inte direkt förhindrar, misslyckande av en 

uppgift. Användaren utvecklar ofta sätt att komma runt detta för att komma dit de behöver. Dessa 

användbarhetsproblem har en påverkan på effektiviteten och tillfredställelsen hos användaren.  
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Hög – ett användbarhetsproblem som direkt leder till misslyckade av en uppgift. Det finns inget sätt att 

träffa på detta problem och fortfarande kunna slutföra uppgiften. Denna typ av problem har en 

betydande påverkan på effektiviteten och tillfredställelsen hos användaren.  

 

Bedömning av allvarlighetsgrad baserat på en kombination av faktorer 

Vid en kombination av flera olika faktorer för bedömning av allvarlighetsgrad hos 

användbarhetsproblem används ofta påverkan av ett problem på användarens upplevelse tillsammans 

med frekvensen av användning och/eller påverkan på företagets mål. (Tullis & Albert, 2008) 

 

Nielsen (1993, i Tullis & Albert 2008) ger ett enkelt sätt att kombinera påverkan på användarens 

upplevelse och hur många användare som upplever ett problem för att göra en bedömning av 

allvarlighetsgrad för användbarhetsproblem.  

 
Tabell 2. Bedömning av allvarlighetsgrad (Nielsen 1993 i Tullis & Albert 2008) 

 Få användare  
erfar ett problem 

Många användare 
erfar ett problem 

Liten påverkan på  
användarens upplevelse 

Låg allvarlighetsgrad Mellan allvarlighetsgrad 

Stor påverkan på  
användarens upplevelse 

Mellan allvarlighetsgrad Hög allvarlighetsgrad 

 

Rubin (1994 i Tullis & Albert 2008) ger ett annat sätt att rangordna allvarlighetsgraden hos 

användbarhetsproblem där flera faktorer tas med i beräkningen. Enligt detta anges allvarlighetsgrad på 

en skala med fyra nivåer; 1= irriterande, 2 = måttlig, 3 = allvarlig, 4 = oanvändbar. Efter det anges 

frekvens av förekomst, också detta på en skala med fyra nivåer där 1 = förekommer mindre än 10 

procent av tiden, 2 = förekommer 11-50 procent av tiden, 3 = förekommer 51-89 procent av tiden, 4 = 

förekommer mer än 90 procent av tiden. Dessa två poäng adderas sedan och ger ett numerisk värde av 

allvarlighetsgraden för ett användbarhetsproblem som kan vara användbart vid kombination med andra 

typer av data. (Tullis & Albert, 2008) 

3.3.3 Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 
Enligt Tullis & Albert (2008) har det varit mycket diskussion angående hur många försökspersoner man 

behöver för att identifiera alla användbarhetsproblem i en studie. Det finns två läger i denna debatt, de 

som anser att fem deltagare är tillräckligt och de som anser att fem deltagare absolut inte är i närheten 

av tillräckligt många.   

 

Fem deltagare är tillräckligt 

De som anser att fem deltagare är tillräckligt menar att de flesta användbarhetsproblem, cirka 80 %, 

identifieras med de första fem deltagarna av en studie. Nielsen & Landauer (1993) visar genom en 

undersökning att fem användare kan vara tillräckligt många för att hitta 80 procent av alla 

användbarhetsproblem i ett system.  
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För att ta reda på hur många deltagare man behöver i en studie mäts sannolikheten att ett 

användbarhetsproblem identifieras av en ensam deltagare, detta mäts med p. Sannolikheten att ett 

användbarhetsproblem identifieras av en ensam deltagare varierar mellan olika studier men brukar 

landa på ungefär 30 procent. Detta innebär att cirka 30 procent av alla användbarhetsproblem kommer 

att identifieras med varje deltagare. Nielsen & Landauer (1993) fann ett medelvärde för sannolikheten 

att ett användbarhetsproblem upptäckts och detta landade på 31 procent. Detta innebär alltså att med 

varje deltagare kommer ungefär 31 procent av användbarhetsproblemen identifieras. 

 

Fem deltagare är inte tillräckligt 

Andra studier har visat att fem deltagare inte är tillräckligt. Spool & Schroeder (2001) genomförde en 

studie där de undersökte fyra webbsidor. I undersökningarna med de två första webbsidorna hade de 

endast hittat ungefär 35 procent av alla användbarhetsproblem efter de första fem användarna och de 

menar därför att fem deltagare inte är tillräckligt.  

 

Även Faulkner (2003) menar att fem användare inte är tillräckligt. Faulkner (2003) menar att vad många 

missar med antagandet att fem deltagare skulle vara tillräckligt är att det antagandet endast fungerar i 

vissa situationer. Faulkner (2003) trycker på det som Nielsen (1993 i Faulkner 2003) säger att fem 

användare är tillräckligt för många projekt, men det betyder inte att fem deltagare är tillräckligt i alla 

projekt.  

 

Faulkner (2003) genomförde en undersökning av hur många användare som behövs för att hitta 80 

procent av alla användbarhetsproblem i ett system. Resultaten visade att fem användare kan hitta så 

mycket som 99 procent av alla användbarhetsproblem men att fem användare också endast kan hitta 55 

procent av alla problem vilket är långt från de 80 procent som fem användare bör hitta enligt Nielsen 

(1993 i Faulkner 2003). Att öka antalet användare till 10 medför enligt Faulkner (2003) en förbättring av 

tillförlitligheten av data från en studie och genom att öka antalet användare till 20 höjs tillförlitligheten 

till att de flesta användbarhetsproblem i ett system faktiskt har hittas. Faulkner (2003) menar också att 

även om fem användare är billigt och enkelt att testa med så är risken stor att alla 

användbarhetsproblem inte upptäcks. Att missa allvarliga användbarhetsproblem i ett system kan få 

stora och dyra konsekvenser. (Faulkner, 2003)  
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4. Metod 
I den första halvan av detta kapitel redogörs för hur metodproceduren för studien har gått till. I den 

andra halvan av kapitlet redogörs och motiveras för vilka analysmetoder som använts i studien. 

4.1 Val av metod 
Eftersom undersökningen syftade till att se om det fanns några skillnader mellan olika åldersgrupper när 

det kommer till användbarhetsproblem så användes ett kvalitativt synsätt och undersökningen gjordes 

efter ett hermeneutistiskt forskningssätt. 

4.2 Datainsamling 
Datainsamlingen för grupperna ungdomar och medelålders utfördes på samma sätt som 

datainsamlingen för gruppen äldre. Datainsamlingen gjordes med hjälp av observationer samt 

semistrukturerade intervjuer. Observationerna genomfördes av försöksledaren under försökets gång då 

försöksledaren satt bredvid försökspersonen och observerade under tiden försökspersonen löste 

uppgifter i måltidsplaneringssystemet. Datainsamlingen gjordes på olika platser då försökspersonerna 

själv fick välja var de ville utföra försöket, några av försöken skedde hemma hos försökspersonen i fråga 

och några utfördes i ett avskilt rum på Linköpings universitet. Datainsamlingen sköttes dock på samma 

sätt i varje försök för att säkerställa reliabiliteten (att resultatet blir detsamma om man utför 

undersökningen igen och oberoende av vem som utför undersökningen) samt validiteten (hur pass väl 

man mäter det man vill och ska mäta) för försöken. Efter att försökspersonerna löst uppgifterna med 

måltidsplaneringssystemet utfördes en semistrukturerad intervju med varje deltagare där information 

samlades in. 

4.3 Rekrytering av försökspersoner 
Rekryteringen av försökspersoner skedde baserat på ålder. Detta eftersom huvudsyftet med 

undersökningen var att undersöka skillnader i användbarhetsproblem mellan olika åldersgrupper av 

användare. Eftersom gruppen äldre redan var definierad från den första undersökningen så behövdes 

två andra åldersgrupper definieras. Indelningen i åldersgrupperna skedde delvis baserad på Sigelman & 

Rider (2006) indelning i olika ålderskategorier.  

 

Två grupper av försöksdeltagare definierades och rekryterades och varje grupp innehöll tio 

försöksdeltagare, kriteriet för dessa grupper var för ungdomar att försöksdeltagarna var mellan 15-20 år 

och för medelålders vuxna att de var mellan 40 och 60 år gamla. De tre grupperna som användes för 

undersökningen var alltså ungdomar i åldrarna 15-20 år, medelålders i åldrarna 40-60 år samt äldre i 

åldrarna 70-83 år. Definitionen på gruppen äldre togs från materialet som undersökningen som utfördes 

av Åberg (2006) resulterade i.  

 

Ungdomarna rekryterades genom en gymnasieskola baserad i Linköping, rekryteringen av gruppen 

medelålders vuxna skedde genom ett företag, även detta baserat i Linköping. Försökspersonerna som 

deltog i studien gjorde detta frivilligt och fick ingen ersättning för sitt deltagande. Informationen som 

delades ut i samband med rekryteringen av försökspersonerna återfinns i bilaga 1 för ungdomarna och i 

bilaga 2 för medelålders. 
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4.4 Material 
I denna undersökning användes samma material som användes i försöken med den äldre gruppen 

användare. I försöken användes en bärbar dator, en extern skärm samt en mus. Arbetsstationen var 

uppställd på samma sätt i varje försök och på samma sätt som i undersökningen med de äldre, detta för 

att göra förutsättningarna lika för alla försöksdeltagare. Uppgifterna som försöksdeltagarna skulle lösa 

delades ut på papper, en uppgift per papper (se bilaga 4-9 för uppgifterna som användes i försöken). En 

MP3 spelare användes också för att spela in försöken på band. Samma material användes i försöken 

med ungdomar och medelålders som i försöken med de äldre användarna, materialet var även uppställt 

på samma sätt, allt för att säkerställa att försöken genomfördes likadant och för att säkerställa 

reliabiliteten i undersökningen.  

 

 
Figur 4. Arbetsstation för försöken 

4.5 Allmänna förberedelser 
För att lära känna måltidsplaneringssystemet spenderade försöksledaren i denna undersökning mycket 

tid på att undersöka och lära sig systemet. För att säkerställa att försöken med ungdomar och 

medelålders genomfördes på samma sätt som försöken med den äldre användargruppen så gick 

försöksledaren i denna undersökning och försöksledaren i den tidigare undersökningen, igenom 

genomförandet av undersökningen i detalj. Detta för att säkerställa att de två undersökningarna 

genomfördes på samma sätt. 

 

Försöksledaren för denna undersökning genomförde efter detta två pilotstudier för att träna på 

genomförandet av undersökningen och för att ytterligare säkerställa att försöken genomfördes på 

samma sätt. Pilotstudierna genomfördes med två kvinnor, 23 och 25 år gamla, bägge 

pilotförsöksdeltagarna föll alltså utanför målgrupperna.  
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4.6 Genomförande av försök 
Försöken med grupperna ungdomar och medelålders genomfördes på samma sätt som försöken med de 

äldre. Detta för att säkerställa reliabiliteten i resultaten. 

 

Försöksledaren gav först en introduktion om det bakomliggande arbetet för studien och instruktioner 

för hur försöket skulle gå till (se bilaga 3 för instruktionerna som gavs till försöksdeltagarna). 

Försöksdeltagaren blev sedan tillfrågad om de gav sitt medgivande till att inspelningsutrustning 

användes, om de gav sitt medgivande så spelades försöken in med hjälp av en mp3 spelare.  Efter det 

förklarade försöksledaren översiktligt vad programmet går ut på, gav kortare beskrivningar av de olika 

delarna i programmet och försöksproceduren förklarades mer i detalj. Efter det genomfördes försöket. 

 

Försöket bestod av sex uppgifter som skulle lösas med hjälp av måltidsplaneringssystemet. 

Försöksdeltagaren ombads ”tänka högt” under hela försöket, detta för att underlätta för försöksledaren, 

för att få en bättre förståelse för hur deltagaren tänkte och för att lättare kunna identifiera de 

användbarhetsproblem som deltagaren stötte på. Försöksdeltagaren blev informerad om att frågor 

besvarades angående försöksproceduren och uppgiftsbeskrivningarna, men att inga frågor fick besvaras 

under tiden de försökte lösa en uppgift. De blev även informerade om att försöksledaren observerade 

och antecknade under hela försöket men att det inte var deras prestation i sig som observerades utan 

hur systemet fungerade.  

 

Uppgifterna som försöksdeltagaren skulle lösa delades ut en och en. Under tiden deltagaren löste 

uppgifterna satt försöksledaren och observerade och tog anteckningar, detta för att kunna se vilka 

användbarhetsproblem som framkom under försökets gång. När försökspersonen var klar med 

uppgifterna gick försöksledaren igenom de problem som försökspersonen hade haft när denne löste 

uppgifterna. Detta för att ge feedback till försökspersonen och förklara svårigheter denne hade haft 

med uppgifterna och med systemet. Något som underströks för försöksdeltagaren var att det inte var 

dennes prestation som mättes utan fokus låg på hur väl systemet fungerade.  

 

Efter försöksdeltagaren hade löst alla uppgifter med måltidsplaneringssystemet så utfördes en 

semistrukturerad intervju med varje deltagare. Intervjun bestod av ett antal frågor som till exempel 

handlade om deltagarens datorvana samt hur deltagaren upplevde programmet (se bilaga 10 för 

intervjuunderlaget).  

4.7 Val av analysmetod 
Huvudsyftet med denna studie var att undersöka skillnader i användbarhetsproblem mellan olika 

åldersgrupper och därför användes en kategorisering av användbarhetsproblem som analysmetod. För 

att kunna jämföra de tre gruppernas användbarhetsproblem ur en annan vinkel användes även en 

bedömning av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen. Även ordningsaspekter av 

användbarhetsproblem undersöktes. Detta undersöktes genom att se vid vilken användare de olika 

användbarhetsproblemen upptäcktes samt relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta 

användbarhetsproblem. 
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4.7.1 Kategorisering av användbarhetsproblem 
En kategoribaserad analysmetod fungerar väl när användbarhetsproblem ska jämföras mellan olika 

grupper. Kategoriseringen baserades på Tullis & Alberts (2008) beskrivning av hur man kan kategorisera 

användbarhetsproblem för att därefter analysera dem. Kategorierna som användes togs från The 

Usability Problem Taxonomy (Keenan et al., 1999).  

 

Definitionerna på de kategorier som användes för analysen var följande: 

• Synlighet - Kategorin synlighet behandlar utseende på objekt och andra delar i systemet. Utseende 

kan till exempel handla om storlek och färger på objekt. Layout av objekt är också en viktig del i 

denna kategori, detta handlar om vart objekten är placerade i gränssnittet. Även feedback som inte 

är meddelandebaserade, hamnar i denna kategori. 

• Språk - Denna kategori behandlar terminologi, namngivning, etiketter och beskrivningar på objekt 

och andra delar i gränssnittet.  

• Navigering - Hur navigerar användaren i systemet.  

• Manipulering - Hur utför användaren olika uppgifter i systemet. 

• Funktionalitet - Denna kategori behandlar hur olika delar i systemet fungerar. Vad händer när en 

användare utför olika handlingar, vad blir resultaten av handlingen. Denna kategori innefattar även 

sådana funktioner som användaren anser sig sakna i systemet,  funktioner som användaren behöver 

eller vill ha med. 

• Buggar i systemet - Denna kategori innefattar fel som finns i systemet, detta kan vara designfel eller 

buggar i koden som gör att systemet inte fungerar som det är tänkt. 

 

Dessa kategorier togs från UPT (Keenan et al., 1999) förutom kategorin ”Buggar” som lades till i 

efterhand då några fel i systemet inte kunde placeras i någon av de andra kategorierna. 

4.7.2 Bedömning av allvarlighetsgrad 
För att kunna jämföra de tre gruppernas användbarhetsproblem ur en annan vinkel användes en 

bedömning av allvarlighetsgrad. Detta baserades på en kombination av Tullis & Albert (2008) bedömning 

av allvarlighetsgrad baserat på användarupplevelsen samt Nielsen (1993) bedömning av 

allvarlighetsgrad baserat på en kombination av faktorer.  

 

Tullis & Albert (2008) delar in användbarhetsproblemets påverkan på användarens upplevelse i tre olika 

nivåer; låg, mellan och hög. Dessa tre indelningar användes tillsammans med Nielsens (1993) indelning 

av få eller många användare som upplever ett problem. Genom att kombinera påverkan på användarens 

upplevelse med antal användare som upplevde ett problem resulterade det i tre olika nivåer av 

allvarlighetsgrad för användbarhetsproblemen; låg, mellan och hög allvarlighetsgrad. 
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Tabell 3. Indelning av allvarlighetsgrad 

 Få användare upplever ett 
problem 

Många användare upplever 
ett problem 

Låg påverkan på 
användarupplevelsen 

Låg allvarlighetsgrad Mellan allvarlighetsgrad 

Mellan påverkan på 
användarupplevelsen 

Mellan allvarlighetsgrad Hög allvarlighetsgrad 

Hög påverkan på 
användarupplevelsen 

Hög allvarlighetsgrad Hög allvarlighetsgrad 

 

Definitionerna på låg, mellan och hög allvarlighetsgrad av användbarhetsproblem baserades på Artims 

(2002/2003) definitioner och är som följer: 

- Ett användbarhetsproblem av låg allvarlighetsgrad är ett problem som är irriterande och 

störande för användaren men som inte leder till att en uppgift inte kan slutföras 

- Ett användbarhetsproblem av mellan allvarlighetsgrad är ett problem som förhindrar 

användaren från att slutföra en uppgift men där det finns sätt att arbeta runt det och ändå 

kunna lösa uppgiften 

- Användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad är sådana problem som gör att användaren inte 

kan slutföra en uppgift eller som resulterar i stora mängder förlorad data eller tid. 

4.7.3 Ordningsaspekter av användbarhetsproblem 
Ordningsaspekterna av användbarhetsproblemen som studerades var med vilken användare i ordningen 

som de olika allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblemen upptäcks samt relationen mellan antal 

försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem.  

 
Vid vilken användare upptäcks de olika användbarhetsproblemen 

För att ta reda på med vilken användare i ordningen de olika allvarlighetsgraderna av problemen 

påträffades så togs de unika problemen för varje användare fram. Problemen hade redan klassificerats 

efter låg, mellan eller hög allvarlighetsgrad. För varje användare undersöktes sedan hur många 

användbarhetsproblem av varje allvarlighetsgrad de påträffade för att se vid vilken användare i 

ordningen de olika allvarlighetsgraderna av problemen påträffades. 

 

Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 

För att undersöka hur många användare det behövs för att hitta 80 procent av alla 

användbarhetsproblem i ett system lades de tre gruppernas användbarhetsproblem samman. 

Anledningen till detta var att det är svårt att säga när alla användbarhetsproblem som förekommer i ett 

system har hittats, om data tas från 30 försökspersoner är det antagligen mer sannolikt att närmare 100 

procent av alla användbarhetsproblem har hittats än om data från färre försökspersoner används. 

Eftersom systemet testades med 30 personer så användes data från alla dessa användare för att 

undersöka detta.  

För att inga problem skulle förekomma mer än en gång i denna undersökning så jämfördes de tre 

gruppernas problem så att endast de unika användbarhetsproblemen för systemet räknades. Totalt sett 
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hade de tre grupperna 166 användbarhetsproblem, efter en jämförelse mellan grupperna återstod 125 

unika användbarhetsproblem, alltså fanns det 41 stycken användbarhetsproblem som överlappade 

mellan två eller tre av grupperna.  

Efter detta jämfördes de unika användbarhetsproblemen med försökspersonernas problem för att få 

fram hur många nya användbarhetsproblem som påträffades av varje försöksperson.  

Om användbarhetsproblem A påträffades av försöksperson 1 så var det användbarhetsproblemet 

upptäckt och räknades alltså bara denna gång och för denna försöksperson. Om försöksperson 2 också 

påträffade användbarhetsproblem A så räknades det inte in i antal nya problem för försöksperson 2, 

eftersom detta problem redan hade blivit upptäckt av försöksperson 1. 

För att säkerställa validiteten för denna undersökning så ordnades data från försökspersonerna efter 

turordningen i vilken de hade genomfört undersökningen. För att säkerställa reliabiliteten så 

genomfördes även denna undersökning enskilt för varje grupp.  
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5. Resultat 
I denna sektion redovisas resultaten från undersökningen. Först redogörs för resultaten från intervjuerna 

och efter det redovisas resultaten för kategoriindelningen av användbarhetsproblemen. Här redovisas 

först de olika gruppernas resultat för sig varefter de redovisas tillsammans. Efter det redovisas resultaten 

från bedömning av allvarlighetsgrad för användbarhetsproblemen och vid vilken användare i ordningen 

de olika allvarlighetsgraderna av problemen upptäcks. Till sist redogörs för relationen mellan antal 

försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem. 

5.1 Intervjuer 
Gruppen ungdomar bestod av tio användare i åldrarna 15-20 år med en medelålder på 18 år. 

Datorvanan i denna grupp var relativt stor, åtta av ungdomarna använde datorn på en daglig basis 

medan två i gruppen använde datorn några gånger i veckan. Alla i denna grupp hade erfarenhet av 

datorer från skola eller arbete. 

 

Gruppen medelålders bestod av tio användare i åldrarna 53-59 år med en medelålder på 55 år. Alla 

användare i denna grupp använde datorer dagligen och alla hade erfarenhet av datorer från skola eller 

arbete, datorvanan och datoranvändningen var alltså stor i denna grupp. 

 

Den äldre användargruppen bestod även den av tio användare, dessa i åldrarna 70-83 år och gruppen 

hade en medelålder på 76 år. Datorvanan var lägst i denna grupp, dock inte mycket lägre än för gruppen 

ungdomar. Åtta av användarna i denna grupp använde datorer dagligen medan en användare använde 

datorer några gånger i veckan och en använde endast datorer några gånger per år. Åtta av användarna i 

denna grupp hade erfarenhet av datorer från arbete eller skola. 

 
Tabell 4. Demografisk information för försöksgrupperna 

  
Ungdomar 
 

 
Medelålders 

 
Äldre 
 

Könsfördelning Kvinnor: 5 
Män: 5 

Kvinnor: 5 
Män: 5 

Kvinnor: 2 
Män: 8 

Åldersspann 15-20 53-59 70-83 
Medelålder 18 55 76 
Datorvana Dagligen- 8  

Några ggr/vecka- 2 
Dagligen – 10 Dagligen – 8 

Några ggr/vecka – 1 
Några ggr/år - 1 

Datorerfarenhet Ja -10 Ja -10 Ja – 8 
 

Den information som var viktigaste från intervjuerna var hur mycket datorvana användarna hade. För 

gruppen ungdomar svarade åtta av tio användare att de använde datorn på en daglig basis, de övriga två 

användarna använde datorn cirka fem gånger i veckan. För gruppen medelålders var datoranvändningen 

ännu högre, alla tio användare svarade att de använder datorn dagligen. För gruppen äldre svarade åtta 

deltagare att de använder datorn på en daglig basis medan en deltagare endast använde datorn några 

gånger per vecka och en annan deltagare använde endast datorn några gånger per år. För alla tre 
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grupperna var datorvanan relativt hög men gruppen äldre hade en något lägre datoranvändning och 

datorvana än de andra grupperna. 

5.2 Kategorisering av användbarhetsproblem 
Många av deltagarna i studien stötte på samma användbarhetsproblem, det intressanta är här hur 

många unika användbarhetsproblem som de olika åldersgrupperna fann. För att analysera resultaten så 

delades användbarhetsproblemen in i olika kategorier. Dessa kategorier var synlighet, språk, navigering, 

manipulering, funktionalitet samt buggar.  

 

Ungdomar 

Gruppen ungdomar upptäckte 39 unika användbarhetsproblem, denna grupp hade minst antal 

användbarhetsproblem av de tre grupperna. Användbarhetsproblem delades in i kategorierna synlighet, 

språk, navigering, manipulering, funktionalitet samt buggar.  

 

Några exempel på användbarhetsproblem som denna grupp påträffade var: 

- Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp 

- Hur ändrar man inställningarna för en viss dag 

- Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista  

För en fullständig förteckning över alla användbarhetsproblem som denna grupp påträffade se bilaga 11. 

 

Grafen nedan visar fördelningen av de 39 användbarhetsproblemen i de olika kategorierna (för en 

indelning av användbarhetsproblemen i de olika kategorierna se bilaga 15). För gruppen ungdomar var 

det kategorierna synlighet samt manipulering som innehöll flest användbarhetsproblem. I kategorin 

synlighet hade gruppen ungdomar 13 användbarhetsproblem och i kategorin manipulering tio problem. 

De resterande kategorierna hade något färre problem, språk och funktionalitet innehöll fem problem 

vardera, kategorin navigering innehöll fyra problem och den sista kategorin buggar innehöll två 

användbarhetsproblem. 



31 
 

 
Figur 5. Kategoriindelning av användbarhetsproblem för gruppen ungdomar 

 

Medelålders 

Gruppen medelålders upptäckte totalt 70 unika användbarhetsproblem. Detta var den grupp som 

upptäckte flest unika användbarhetsproblem av de tre försöksgrupperna. Några exempel på 

användbarhetsproblem som gruppen medelålders påträffade var: 

- Ser ej pop-up fönster, otydligt 

- Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna 

- Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer 

För en fullständig förteckning över alla användbarhetsproblem som gruppen medelålders påträffade se 

bilaga 12. 

 

Efter en indelning av användbarhetsproblemen i kategorierna så såg fördelningen ut som följer (för en 

indelning av användbarhetsproblemen i kategorierna se bilaga 16). Kategorin synlighet hade även i 

denna grupp flest antal användbarhetsproblem, 20 stycken. Näst flest användbarhetsproblem hade även 

denna grupp i kategorin manipulering med 17 problem. Efter det så följde kategorin funktionalitet med 

13 problem, språk med 11 problem, navigering med sju problem och till sist kategorin buggar med 2 

användbarhetsproblem.  
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Figur 6. Kategoriindelning av användbarhetsproblem för gruppen medelålders 

 

Äldre 

Totalt hade gruppen äldre 58 unika användbarhetsproblem. Detta placerar denna grupp mittemellan de 

två andra grupperna när det gäller hur många unika användbarhetsproblem de upptäckte. Några 

exempel på användbarhetsproblem som denna grupp upptäckte var: 

- Svårt att få en översikt av vald tidsperiod i ett månadsskifte 

- Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln 

- Hur ändrar man inställningar för en viss dag 

För en fullständig förteckning över gruppen äldres användbarhetsproblem se bilaga 13. 

 

För gruppen äldre så skiljer sig resultaten från kategoriindelningen något från de övriga två grupperna. 

Även för denna grupp så har kategorin synlighet flest användbarhetsproblem, i denna grupp har den 

kategorin 22 stycken användbarhetsproblem. Näst flest användbarhetsproblem hade kategorin 

funktionalitet med 13 användbarhetsproblem. Kategorin språk hade 10 användbarhetsproblem och 

manipulering hade sju användbarhetsproblem. Kategorin navigering innehöll sex stycken 

användbarhetsproblem och för den här gruppen innehöll kategorin buggar inga problem alls (för en 

indelning av användbarhetsproblemen i kategorierna se bilaga 17). 
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Figur 7. Kategoriindelning av användbarhetsproblem för gruppen äldre 

 

Ungdomar, medelålders och äldre 

Figur 8 visar antal användbarhetsproblem per kategori för de tre grupperna. Synlighet är den kategori 

som innehåller flest problem för alla tre grupperna, därefter kommer kategorin manipulering och 

kategorin funktionalitet. Efter det kommer kategorin språk samt navigering. Kategorin buggar innehöll 

minst antal användbarhetsproblem för alla tre grupperna. 

 
Figur 8. Jämförelse av kategoriindelningen av användbarhetsproblem för de tre grupperna 
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5.3 Bedömning av allvarlighetsgrad 
För att göra en bedömning av allvarlighetsgrad för användbarhetsproblemen så användes en 

kombination av flera faktorer. De faktorer som användes var om få eller många användare upptäckte ett 

problem samt användbarhetsproblemets påverkan på användarens upplevelse. De olika nivåerna av 

påverkan på användarens upplevelse som användes var låg, mellan eller hög. Dessa två faktorer 

kombinerades för att få fram en låg, mellan eller hög allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen. För 

att kunna jämföra de olika grupperna och hur pass allvarliga problem de upptäckte så gjordes 

bedömning av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen separat för varje grupp. 

 

En användare definieras som få 

Gränsen för få eller många användare som upplevde ett problem drogs först vid att en användare som 

upplevde ett problem var få och att två eller fler användare var många. Detta kombinerades med en 

bedömning om användbarhetsproblemen hade låg, mellan eller hög påverkan på användarens 

upplevelse efter Tullis & Albert (2008) definitioner av detta. Nedan redogörs för resultaten av 

bedömning av allvarlighetsgrad där en användare står för få och två eller fler användare är många (för 

en indelning av användbarhetsproblemen i allvarlighetsgrad se bilaga 18-23). 

 

I den första grafen (figur 9) presenteras resultaten av bedömning av allvarlighetsgrad för de olika 

grupperna. I denna graf baseras resultaten på antal användbarhetsproblem av varje allvarlighetsgrad.  

 

Gruppen ungdomar hade högst antal användbarhetsproblem i nivån mellan allvarlighetsgrad vilken 

innehöll 19 problem. Näst högst antal problem för denna grupp hade nivån hög allvarlighetsgrad med 12 

problem och minst antal problem hade nivån låg med 8 problem för denna grupp. Även medelålders 

hade flest antal användbarhetsproblem av mellan allvarlighetsgrad, 32 problem totalt i denna nivå. Den 

allvarlighetsgrad som hade näst flest problem för denna grupp var nivån låg allvarlighetsgrad med 20 

problem och denna grupp hade 18 användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad. De äldres 

resultat skiljer sig lite från de övriga två gruppernas resultat. Denna grupp hade flest antal problem i 

nivån låg allvarlighetsgrad, totalt sett 25 stycken. Nivån mellan allvarlighetsgrad innehöll 21 problem för 

denna grupp och nivån hög allvarlighetsgrad innehöll 12 användbarhetsproblem. 
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Figur 9. Användbarhetsproblem per allvarlighetsgrad, en användare är definierat som få 

 

Nedan följer några exempel på användbarhetsproblem ur varje allvarlighetsgrad då en användare är 

definierat som få. 

 

Låg allvarlighetsgrad 

- Delete fungerar inte som det brukar göra 

- Lunch i översikten ser ut som en knapp 

- Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag” 

 

Mellan allvarlighetsgrad 

- Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna 

- Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag 

- Hur hittar man tillbaka till kalendern 

 

Hög allvarlighetsgrad 

- Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden 

- Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna 

- Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista 

 

Två användare definieras som få 

Eftersom en definition av hur många användare som definierar ”få” samt ”många” saknades så sattes 

först få användare till en och sedan till två användare. Detta för att se om och hur resultaten skilde sig åt 

genom den indelningen.  Figur 10 visar fördelningen av användbarhetsproblemen för de olika grupperna 

mellan de olika allvarlighetsgraderna där en eller två användare är få och fler än två användare räknas 
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som många. Även här är det viktigt att notera att de olika grupperna hade olika antal 

användbarhetsproblem totalt sett. 

 

Gruppen ungdomar har här en ganska jämn fördelning av sina användbarhetsproblem över de tre 

nivåerna. Högst antal problem hade dock mellan nivån av allvarlighetsgrad med 15 problem. Nivån låg 

allvarlighetsgrad innehöll 14 problem och nivån hög allvarlighetsgrad innehöll 10 problem. Även 

medelålders hade högst antal användbarhetsproblem i mellan nivån av allvarlighetsgrad med 33 

problem. Därefter kom nivån låg allvarlighetsgrad med 23 problem och minst antal problem hade nivån 

hög allvarlighetsgrad med 14 problem. Till skillnad mot de andra två grupperna så hade gruppen äldre 

flest problem i den låga allvarlighetsgraden, 34 problem. Nivån mellan allvarlighetsgrad hade 13 

problem för den äldre gruppen och nivån hög allvarlighetsgrad innehöll 11 problem.  

 

Två av grupperna, ungdomar och medelålders hade flest antal problem i den mellersta nivån av 

allvarlighetsgrad och samtliga grupper hade minst antal problem i den höga nivån av allvarlighetsgrad. 

 
Figur 10. Användbarhetsproblem per allvarlighetsgrad, en eller två användare är definierat som få 

 

5.4 Ordningsaspekter av användbarhetsproblem 
I detta stycke redovisas resultaten som har att göra med ordningsaspekter av användbarhetsproblemen. 

5.4.1 Vid vilken användare upptäcks de olika användbarhetsproblemen 
Allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblemen undersöktes med hjälp av olika faktorer där en av 

faktorerna var om antalet användare som upptäckte ett problem var ”få” eller ”många”. Vid avsaknad av 

definitioner av ”få” och ”många” användare så sattes gränsen till att en användare är få och sedan även 

till att en eller två användare är få. Detta för att se om resultaten skilde sig åt beroende på hur många 

användare som upplevde ett problem.  
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För att ta reda på med vilken användare i ordningen de olika allvarlighetsgraderna av 

användbarhetsproblemen upptäcktes så undersöktes detta med resultaten från undersökningen om 

allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen.  Därmed gavs två resultat för varje användargrupp, ett 

resultat där definitionen på få användare var satt till en och ett resultat där en eller två användare var få 

och fler än två räknades som många. Detta medförde att varje användargrupp fick två resultat och dessa 

kunde sedan jämföras för att se om det fanns någon skillnad mellan när de olika allvarlighetsgraderna 

påträffades beroende på om en eller två användare räknades som få. Med vilken användare i ordningen 

användbarhetsproblemen av olika allvarlighetsgrad påträffades undersöktes också med resultaten för 

de tre grupperna sammanslagna för att se om detta resultat skilde sig från de enskilda gruppernas 

resultat.  

 

Ungdomar 

Resultaten för gruppen ungdomar visar att användbarhetsproblemen av låg allvarlighetsgrad påträffas 

av nästan alla användare. Användare 1 i gruppen ungdomar påträffade ett problem av låg 

allvarlighetsgrad likaså påträffade användare 10 också ett problem av låg allvarlighetsgrad. Även 

problemen av mellan allvarlighetsgrad är utspridda över hela gruppen med tre, två eller ett 

användbarhetsproblem av mellan allvarlighetsgrad per användare. Problemen av hög allvarlighetsgrad 

påträffades av de fem första användarna för denna grupp. 

 
Figur 11. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - ungdomar.  

Här är en användare definierat som få 

 

När två användare var satta till ”få” påträffade användare nummer 1 två stycken problem av låg 

allvarlighetsgrad och användare tio påträffade ett problem i samma allvarlighetsgrad. I figur 21 och 22 

kan man se att problemen av låg allvarlighetsgrad är utspridda över nästan alla användare i denna grupp 

även när definitionen på få ändras. Även problemen av mellan allvarlighetsgrad är utspridda över nästan 

alla användare. Även här påträffas användbarhetsproblemen av en hög allvarlighetsgrad av de fem 

första användarna, alltså påträffar inte användare nummer sex till tio några användbarhetsproblem av 

hög allvarlighetsgrad varken när en eller två användare var definierat som få. 
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Figur 12. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - ungdomar.  

Här är en eller två användare definierat som få 

 

Medelålders 

Resultaten för gruppen medelålders liknade resultaten för gruppen ungdomar när det gäller 

användbarhetsproblemen av låg och mellan allvarlighetsgrad. Även för denna grupp var problemen av 

låg och mellan allvarlighetsgrad utspridda över de flesta användare med några få undantag. Det som 

skilde denna grupp från gruppen ungdomar var dock att problemen av hög allvarlighetsgrad till större 

del var utspridda över hela gruppen. När ”få” användare var definierat som en så upptäcktes de flesta 

problemen av hög allvarlighetsgrad av de första fem användarna, men användare åtta och tio upptäckte 

ett problem av hög allvarlighetsgrad vardera. För denna grupp behövdes alltså alla tio användarna för 

att upptäcka alla problem av hög allvarlighetsgrad.  

 
Figur 13. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - medelålders.  

Här är en användare definierat som få 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

ta
l p

ro
b

le
m

Användare

Ungdomar 

Låg

Mellan

Hög

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A
n

ta
l p

ro
b

le
m

Användare

Medelålders

Låg

Mellan

Hög



39 
 

 

De användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad som påträffades av användare nummer åtta och tio 

var följande: 

- Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet 

- Hur får man fram recept/matsedelsförslag 

 

I undersökningen där en eller två användare var satt till ”få” så upptäcktes de flesta problem av hög 

allvarlighetsgrad av de fyra första användarna men även den tionde användaren upptäckte ett problem 

av hög allvarlighetsgrad och därmed behövdes alla tio användare för att upptäcka alla problem av hög 

allvarlighetsgrad. 

 
Figur 14. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - medelålders.  

Här är en eller två användare definierat som få 

 

Äldre 

Resultaten för gruppen äldre liknar resultaten för gruppen ungdomar. Användbarhetsproblemen av låg 

och mellan allvarlighetsgrad var relativt utspridda över alla användare. Dock så påträffade användare 

åtta inga problem av låg allvarlighetsgrad och användare 10 påträffade inga problem av mellan 

allvarlighetsgrad detta i resultaten för när en användare är ”få”. Problemen av hög allvarlighetsgrad 

påträffades av de fem första användarna i denna grupp precis som i gruppen ungdomar. 
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Figur 15. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - äldre.  

Här är en användare definierat som få 

 

Även när en eller två användare var satt till ”få” användare så var problemen av låg och mellan 

allvarlighetsgrad relativt utspridda över hela gruppen. Dock så påträffade inte användare sju och tio 

några problem av mellan allvarlighetsgrad och användare åtta påträffade inga problem av låg 

allvarlighetsgrad. När det gäller problemen av hög allvarlighetsgrad så skiljer resultaten sig inte från när 

en användare är definierat som ”få”, problemen av hög allvarlighetsgrad påträffades av de första fem 

användarna i gruppen äldre. 

 
Figur 16. Vid vilken användare upptäcks användbarhetsproblemen - äldre.  

Här är en användare definierat som få. 

 

Ungdomar, medelålders och äldre 

De tre grupperna slogs även samman för att se med vilken användare i ordningen de olika 

allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblemen påträffades över en större population. Här togs alltså 
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alla 30 användare hänsyn till. Ett användbarhetsproblem som förekom till exempel både för gruppen 

äldre och ungdomar och som var av låg allvarlighetsgrad för dessa bägge grupper blev efter 

sammanslagningen istället mellan allvarlighetsgrad eftersom fler användare totalt sett upptäckte 

problemet. De problem som räknades var de unika användbarhetsproblemen som påträffades, om ett 

problem påträffades av både gruppen ungdomar och gruppen medelålders så räknades alltså det 

problemet bara en gång, detta för att säkerställa att inga dubbletter av användbarhetsproblem förekom. 

Med 30 användare ser resultaten ut som i grafen nedan (se figur 17). Med vilken användare i ordningen 

de olika allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblem påträffas undersöktes här enbart med 

definitionen av ”få” som en eller två användare och ”många” användare som fler än två, detta på grund 

av tidsbrist. 

 

Användbarhetsproblemen av låg allvarlighetsgrad påträffades av de flesta användare med undantag av 

tre. En stor del av användbarhetsproblemen av låg allvarlighetsgrad påträffades av de första tio 

användarna men var sedan fördelade någorlunda jämt över de resterande användarna. Även problemen 

av mellan allvarlighetsgrad påträffades av de allra flesta användarna och även dessa problem var 

någorlunda jämt fördelade över användarna. Användbarhetsproblemen av en hög allvarlighetsgrad 

skilde sig dock från de övriga två nivåerna av allvarlighetsgrad. Många av användbarhetsproblemen av 

hög allvarlighetsgrad påträffades av de fem första användarna men dessa problem påträffades också av 

användare senare i ordningen, till och med den siste användaren påträffade ett problem av hög 

allvarlighetsgrad. Problemen av hög allvarlighetsgrad var dock inte lika jämnt fördelat över användarna 

som problemen av låg och mellan allvarlighetsgrad. 

 

 
Figur 17. Fördelning av de olika allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblem över de 30 användarna.  

Här är en eller två användare definierat som få. 
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Nedan följer några exempel på användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad som påträffades 

de fem första användarna:  

- När har man skapat en matsedel

- Hur tar man bort en dag från listan

- Hur får man fram recept/matsedelsförslag

 

Några exempel på användbarhetsproblem som påträffades av mer än en grupp följer nedan:

- Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget

- Vad betyder ”begränsningar”

- Hur sparar man betygen för ett recept

- Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)

5.4.2 Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem
För att undersöka relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 

lades de tre gruppernas användbarhetsproblem samman.

problem så jämfördes de tre gruppernas användbarhetsproblem för att finna

som förekom i flera grupper och på så sätt få fram antal unika användbarhet

grupperna, 30 användarna. Antalet

personerna som deltog i undersökningen

 

Figur 18. Upptäckta a
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Nedan följer några exempel på användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad som påträffades 

När har man skapat en matsedel 

Hur tar man bort en dag från listan 

cept/matsedelsförslag 

Några exempel på användbarhetsproblem som påträffades av mer än en grupp följer nedan:

Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget 

Vad betyder ”begränsningar” 

Hur sparar man betygen för ett recept 

trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)

Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem
relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 

tre gruppernas användbarhetsproblem samman. För att kunna lägga samman gruppernas 

jämfördes de tre gruppernas användbarhetsproblem för att finna de användbarhets

som förekom i flera grupper och på så sätt få fram antal unika användbarhetsproblem för de

et unika användbarhetsproblem uppkom till 125 stycken

rna som deltog i undersökningen (se bilaga 14 för en lista på de 125 användbarhetsproblem)

äckta användbarhetsproblem i procent efter varje användare 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Användare

Upptäckta användbarhetsproblem i procent efter varje 
användare

Nedan följer några exempel på användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad som påträffades efter 

Några exempel på användbarhetsproblem som påträffades av mer än en grupp följer nedan: 

trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker) 

Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 
relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem så 

kunna lägga samman gruppernas 

användbarhetsproblem 

sproblem för de tre 

unika användbarhetsproblem uppkom till 125 stycken för de 30 

125 användbarhetsproblem). 

 

25 26 27 28 29 30

Upptäckta användbarhetsproblem i procent efter varje 
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För att undersöka relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsprovlem så 

ordnades data från försökspersonerna efter turordningen i vilken försökspersonerna genomfört 

undersökningen. Försöksperson 1 upptäckte tio unika användbarhetsproblem, försöksperson 2 

påträffade fem unika användbarhetsproblem, försöksperson 3 upptäckte ytterligare åtta unika 

användbarhetsproblem och så vidare tills all data från de trettio försökspersonerna hade gåtts igenom. 

Efter den 21a försökspersonen hade 80 procent av alla användbarhetsproblem i systemet hade hittat, 

alltså behövdes 21 användare för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i systemet.  

Frågan hur många användare som behövs för att upptäcka 80 procent av alla användbarhetsproblem i 

ett system undersöktes också för varje enskild grupp. Här är dock det totala antalet problem för varje 

grupp mycket mindre än det totala antal problem för de tre grupperna tillsammans vilket bör noteras. 

Ytterligare en sak som bör tas i beaktning är att alla användbarhetsproblem som finns i systemet inte 

upptäcktes av en enskild grupp (vilket visas när de tre gruppernas användbarhetsproblem slås samman). 

Gruppen ungdomar hittade totalt 38 unika användbarhetsproblem i systemet. För denna grupp 

behövdes åtta användare för att upptäcka 80 procent av de användbarhetsproblem som denna grupp 

upptäckte.  

 
Figur 19. Upptäckta användbarhetsproblem i procent efter varje användare – gruppen ungdomar 

 

Gruppen medelålders påträffade nästan dubbelt så många användbarhetsproblem som ungdomarna, 

totalt påträffade gruppen medelålders 70 användbarhetsproblem. Även för denna grupp behövdes åtta 

användare för att hitta 80 procent av dessa användbarhetsproblem.  
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Figur 20. Upptäckta användbarhetsproblem i procent efter varje användare – gruppen medelålders 

 

Totalt sett upptäckte gruppen äldre 58 unika användbarhetsproblem. I gruppen äldre behövdes något 

färre användare för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem. Efter den sjätte deltagaren i 

denna grupp hade 79 procent av alla användbarhetsproblem upptäckts och efter den sjunde deltagaren 

hade 80 procent av alla problem upptäckts. För denna grupp behövdes alltså sju deltagare för att 

upptäcka 80 procent av alla användbarhetsproblem.  

 

 
Figur 21. Upptäckta användbarhetsproblem i procent efter varje användare – gruppen äldre 

 

Resultaten visar att fem användare inte är tillräckligt många för att hitta 80 procent av alla 

användbarhetsproblem i ett system. När de tre grupperna slogs samman behövdes 21 användare för att 

hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i systemet. När de olika grupperna undersöktes var för 
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sig så behövdes åtta användare för både gruppen ungdomar och gruppen medelålders och gruppen 

äldre behövde sju användare för att upptäcka 80 procent av alla problem. Fem användare var alltså inte 

tillräckligt många för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i ett system.  
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6. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten, analysen har delats in efter de olika resultatdelarna och 

presenteras enligt dessa delar. 

6.1 Kategorisering av användbarhetsproblem 
Alla tre grupperna hade flest användbarhetsproblem i kategorin synlighet. Detta kan bero på feldesign 

av systemet. Den äldre gruppen hade en väldigt stor del av sina användbarhetsproblem i denna kategori 

och detta kan kanske bero på begränsningar i synen hos denna grupp. 

 

För att kunna analysera resultaten av undersökningen så delades användbarhetsproblemen in i olika 

kategorier baserat på problemets natur, dessa kategorier var synlighet, språk, navigering, manipulering, 

funktionalitet samt buggar. 

 

Synlighet var den kategori som alla tre grupperna hade flest antal användbarhetsproblem i. Denna 

kategori handlar om utseende på objekt och andra delar i systemet, även layout är en viktig del samt 

feedback från systemet. Den äldre gruppen användare hade 22 användbarhetsproblem i kategorin 

synlighet, vilket är en ganska stor andel av den gruppens totala antal användbarhetsproblem. Detta kan 

bero på att äldre ofta har en nedsättning av synen vilket kan medföra att sådana saker som layout och 

objekts storlek, utseende och placering påverkas av en nedsättning av synen. Enligt Sigelman & Rider 

(2006) har äldre ofta svårt att fokusera på objekt som ligger nära ögat, något som kallas ålderssynthet 

och detta kan ha medverkat till att gruppen äldre hade en stor andel av sina användbarhetsproblem i 

just kategorin synlighet. Men, eftersom grupperna ungdomar och medelålders även hade en stor andel 

av sina problem i denna kategori kan även mycket av problemen bero på fel i designen av systemet. 

 

Antal användbarhetsproblem i kategorierna språk och navigering var ungefär de samma för grupperna 

medelålders och äldre, gruppen ungdomar hade något färre antal problem i dessa två kategorier. 

Gruppen ungdomar hade färre användbarhetsproblem totalt sett vilket gör att resultaten för dessa två 

kategorier inte skiljer sig så mycket åt mellan de olika grupperna. Inga heller här finns några tydliga 

skillnader mellan de tre grupperna. 

 

När det gäller kategorierna manipulering och funktionalitet så skilde sig resultaten något åt för de tre 

grupperna, dock fanns inte heller här några tydliga skillnader så inga slutsatser kan egentligen dras.  

 

Gruppen medelålders hade en stor del av sina användbarhetsproblem i kategorin manipulering. Denna 

kategori handlar om hur en användare utför olika uppgifter i systemet. Gruppen ungdomar hade även 

de många användbarhetsproblem i denna kategori. Anledningen till att dessa två grupper hade många 

användbarhetsproblem i denna kategori kan bero på att de var ovana vid systemet och hur uppgifter 

skulle lösas i systemet. I denna kategori hade gruppen äldre inte speciellt många 

användbarhetsproblem. 

 

Anledningen till att gruppen äldre inte hade så många användbarhetsproblem i kategorin manipulering 

kan ha berott på att den gruppen istället hade fler användbarhetsproblem i kategorin funktionalitet. 
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Kategorin funktionalitet handlar om hur systemet fungerar. Om en användare inte förstår hur ett system 

fungerar så fastnar han eller hon kanske där och påträffar då användbarhetsproblem som har med det 

att göra, användbarhetsproblem som har att göra med hur uppgifter löses i systemet påträffas då inte, 

kanske för att användaren helt enkelt inte kommer så långt. 

 

Det kan vara så att användbarhetsproblem som har att göra med hur systemet fungerar är de problem 

som upptäcks först och för en ovan användare av systemet kan detta medföra svårigheter. Att gruppen 

äldre hade en stor andel av sina användbarhetsproblem i kategorin funktionalitet kan bero på att denna 

grupp inte riktigt har lika stor datorvana som användarna i de andra grupperna, alltså har de inte lika 

stor förståelse för hur ett system fungerar som de två andra grupperna. Äldre människor har enligt 

Östlund (1999) inte lika stor tillgång till datorer och inte lika stor datorvana som övriga åldersgrupper 

och detta kan ha påverkat resultaten för denna kategori, funktionalitet.  

 

Kategorin buggar var den kategori som hade minst antal användbarhetsproblem för alla tre grupperna, 

gruppen äldre hade inga användbarhetsproblem alls i denna kategori och de två övriga grupperna hade 

några få användbarhetsproblem i denna kategori. Att det var så få användbarhetsproblem i denna 

kategori kan ha berott på att systemet inte innehöll så många fel i själva koden. 

6.2 Bedömning av allvarlighetsgrad 
För bedömningen av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen visade resultaten att det finns 

tendenser till skillnader mellan grupperna när det kommer till vilken typ av användbarhetsproblem de 

påträffar. Gruppen äldre påträffade till exempel betydligt fler användbarhetsproblem av låg 

allvarlighetsgrad än gruppen ungdomar. 

 

För att göra en bedömning av allvarlighetsgrad för användbarhetsproblemen så användes en 

kombination av fler faktorer. De faktorer som användes var om få eller många användare upptäckte ett 

problem samt användbarhetsproblemets påverkan på användarens upplevelse. De olika nivåerna av 

påverkan på användarens upplevelse som användes var låg, mellan eller hög. Dessa två faktorer 

kombinerades för att få fram en låg, mellan eller hög allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen. 

Bedömningen av allvarlighetsgrad gjordes separat för varje grupp för att kunna jämföra de olika 

grupperna och deras användbarhetsproblem. 

 

Gränsen för hur många användare som definieras som få och många drogs först vid att en användare 

som upplevde ett problem var få och att två eller fler användare var många. För att se om det fanns 

några skillnader i resultaten beroende på hur många användare som definieras som få och många så 

sattes även två användare till få och fler än två till många. 

 

När man ser till resultaten där en användare är definierat som få och två eller flera användare är 

definierat som många så har grupperna ungdomar och medelålders liknande resultat medan gruppen 

äldre skiljer sig från de övriga grupperna. Gruppen ungdomar och gruppen medelålders har flest antal 

användbarhetsproblem i den mellersta nivån av allvarlighetsgrad medan gruppen äldre har flest antal 

användbarhetsproblem i nivån låg allvarlighetsgrad. Samma resultat fås också när få användare är 
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definierat som två och många användare är definierat som många. Även då får grupperna ungdomar och 

medelålders flest användbarhetsproblem i den mellersta allvarlighetsgraden medan gruppen äldre har 

flest användbarhetsproblem av låg allvarlighetsgrad.  

 

Gruppen ungdomar har sedan näst flest användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad och samma 

grupp har alltså minst antal problem av de låg allvarlighetsgrad, detta när en användare är definierat 

som få användare. När två användare definieras som få ändras resultaten för denna grupp och då blir 

istället den höga allvarlighetsgraden av användbarhetsproblemen den som har minst antal 

användbarhetsproblem. Här ser man alltså en skillnad i resultaten beroende på om en eller två 

användare är satt som få användare. För de bägge andra grupperna ändras inte resultaten nämnvärt 

beroende på om en eller två användare är definierat som få.  

 

Gruppen äldre hade flest användbarhetsproblem av låg allvarlighetsgrad. Detta beror antagligen på att 

denna grupp inte hade lika stor datorvana som de andra grupperna. Äldre människor har oftast mindre 

datorvana och inte lika stor tillgång till datorer som övriga åldersgrupper (IT-kommissionen, 2002) Trots 

att de flesta användare i denna grupp sade sig använda datorn på en daglig basis så kan mängden, antal 

timmar av datoranvändning under en dag se olika ut för de olika åldersgrupperna. Om en användare har 

liten datorvana kan detta medföra att de stöter på problem som en mer erfaren datoranvändare kanske 

ignorerar. Gruppen ungdomar hade inte så många användbarhetsproblem av en låg allvarlighetsgrad, 

användarna i denna grupp hade kanske större datorvana och därmed lyckades de ignorera 

användbarhetsproblemen av låg allvarlighetsgrad och stötte istället på problem av mellan och hög 

allvarlighetsgrad. Gruppen äldre hade dock färre användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad, om de 

äldre hade mindre datorvana kan de ha påverkas mer av små detaljproblem och därmed aldrig upptäckt 

de användbarhetsproblem som var av en högre allvarlighetsgrad. 

6.3 Ordningsaspekter av användbarhetsproblem 
I detta stycke analyseras resultaten från undersökningarna som har med ordningsaspekter av 

användbarhetsproblem att göra. 

 

Vid vilken användare upptäcks de olika användbarhetsproblemen 

Resultaten visar att för att vara säker på att upptäcka alla användbarhetsproblem av en hög 

allvarlighetsgrad så måste ett system testas med fler användare än fem. 

 

Resultaten från bedömning av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblemen användes för att ta reda på 

av vilken användare i ordningen de olika allvarlighetsgraderna upptäcktes.  

 

Tanken bakom denna undersökning var att se när användbarhetsproblemen av låg och mellan 

allvarlighetsgrad påträffade och framför allt när användbarhetsproblemen av hög allvarlighetsgrad 

påträffades. Detta för att se hur många användare man behöver testa med för att vara säker på att man 

hittar alla användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad, de användbarhetsproblem som är viktigast 

att åtgärda först i ett system. 
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För att vara säker på att få rätt resultat testades detta på en gruppnivå och sedan även för de tre 

grupperna sammanslaget. För gruppen ungdomar påträffades användbarhetsproblemen av hög 

allvarlighetsgrad av de första fem användarna medan problemen av låg och mellan allvarlighetsgrad var 

utspridda och upptäcktes av nästan alla användare. Även gruppen äldre fick samma resultat som 

ungdomarna, även här påträffades de problem av hög allvarlighetsgrad av de första fem användarna 

medan användbarhetsproblemen av låg och mellan allvarlighetsgrad var utspridda över alla användare. 

Gruppen medelålders skilde sig åt från de båda andra grupperna. Även för denna grupp påträffades 

användbarhetsproblemen av en låg och mellan allvarlighetsgrad av nästan alla användare, dessa 

problem var utspridda över hela gruppen men användbarhetsproblemen av hög allvarlighetsgrad var 

även de mer utspridda över användarna än för de övriga två grupperna. För att hitta alla 

användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad behövdes för denna grupp alla tio användare, även 

den tionde användaren upptäckte användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad. 

 

Resultaten för de tre grupperna sammanslaget visar precis som för de tre grupperna enskilt att 

användbarhetsproblemen av låg och mellan allvarlighetsgrad påträffas av de flesta användare. När det 

gäller de problem av en hög allvarlighetsgrad är även de utspridda över alla användare, precis som för 

gruppen medelålders, även försöksdeltagare nummer 30 påträffade ett problem av hög 

allvarlighetsgrad.  

 

Användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad är de som är allra viktigaste att åtgärda först i ett 

system. Därför är det viktigt att ha med så många användare i sina tester så man hittar om inte alla, så i 

alla fall de allra flesta, användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad. Resultaten visar att vid testning 

av ett litet system kan det kanske räcka att testa med fem till tio användare för att hitta de flesta 

problem av hög allvarlighetsgrad. Ju fler användare som ett system testas med desto större är 

sannolikheten att alla användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad har hittats och därmed också kan 

åtgärdas.  

 

Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 

Resultaten visar att fler användare än fem behövs för att upptäcka 80 procent av alla 

användbarhetsproblem. 

 

För att undersöka hur många användare som behövs för att upptäcka 80 procent av alla 

användbarhetsproblem så lades först de tre gruppernas användbarhetsproblem samman. De 

användbarhetsproblem som överlappade mellan de tre grupperna togs bort och endast unika problem 

användes. 

 

Vid sammanslagningen av de tre grupperna visar resultaten att det behövs 21 användare för att hitta 80 

procent av alla användbarhetsproblem i ett system, alltså behöver man definitivt fler användare än fem 

som Nielsen & Landauer (1993, i Tullis & Albert 2008) menar. Efter fem användare hade enbart ungefär 

35 procent av alla användbarhetsproblem påträffats, alltså långt ifrån de 80 procent som Nielsen 

(Faulkner, 2003) menar ska ha hittats med fem användare.  
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För att visa att detta resultat inte beror på slumpen så testades även de enskilda grupperna för sig för 

att se hur många användare som behövdes i varje grupp för att hitta 80 procent av alla 

användbarhetsproblem. Både för gruppen ungdomar och för gruppen medelålders behövdes åtta 

användare för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem som dessa grupper upptäckte. För 

gruppen äldre behövdes något färre, sju användare behövdes för att hitta 80 procent av denna grupps 

användbarhetsproblem.  

 

Både vid en sammanslagning av grupperna och vid undersökning av varje grupp för dig så behövdes fler 

användare än fem för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem. Detta resultat motsäger alltså 

Nielsen (Faulkner, 2003) teori om att fem användare är tillräckligt att testa med. Resultaten stödjer 

istället Faulkner (2003) och annan litteratur som menar att fem användare är långt från tillräckligt när 

man testar ett system för att hitta alla användbarhetsproblem. 
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7. Diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras metoden som ligger till grund för studien samt resultaten som 

studien gav. 

7.1 Metoddiskussion 
De tre grupperna bestod av tio användare vardera. Alltså var gruppernas storlek densamma i alla tre 

fallen. Grupperna ungdomar samt medelålders bestod av fem kvinnor och fem män vardera, i dessa 

båda grupper var alltså fördelningen av män och kvinnor lika. Gruppen äldre bestod däremot av endast 

två kvinnor och åtta män alltså var könsfördelningen i den gruppen inte lika. Att könsfördelningen 

mellan grupperna inte var lika är något som kan ha påverkat resultaten för studien. Då undersökningen 

med de äldre gjordes av en tidigare studie (Åberg, 2006) så kunde könsfördelningen i denna grupp dock 

inte åtgärdas.  

 

Kriterierna för användargrupperna var satta i förväg, grupperna var definierade som ungdomar 15-20 år, 

medelålders 40-60 och äldre 70 år och uppåt. Spridningen på åldrarna i grupperna ungdomar samt äldre 

var bra och mötte de satta kriterierna för dessa grupper. Gruppen medelålders hade dock inte samma 

spridning, denna grupp var definierad som användare mellan 40 och 60 år, trots detta var användarna i 

denna grupp mellan 53 och 59 år gamla. Alltså missades åldersspannet 40-52 år för denna grupp. För att 

undvika detta kunde rekryteringen kanske ha utförts på annat sätt för att vara säkert på en spridning av 

åldrarna i gruppen. Istället för att undersöka hela åldersgruppen medelålders undersöktes nu bara 

användare från den övre medelåldern. 

 

Försöksgrupperna bestod av tio användare vardera. Detta är många fler än vad Nielsen (i Tullis & Albert 

2008) föreslår som säger att det räcker med fem användare för att testa ett system. Totalt sett testades 

måltidsplaneringssystemet med 30 användare vilket är långt fler än vad som normalt används för att 

testa ett system. Det höga användartalet för denna undersökning medför att studien har hög validitet. 

 

Undersökningen baserades på en tidigare studie med måltidsplaneringssystemet och äldre användare. 

Den tidigare studien utfördes av Åberg (2006) och låg som grund till denna undersökning. För att göra 

den tidigare undersökningen och denna undersökning likvärdiga användes samma material som vid den 

tidigare undersökningen. Detta innebär att samma instruktioner, uppgifter samt intervjumaterial 

användes. Även upplägget på undersökningen var lika som den tidigare undersökningen, materialet som 

användes var det samma och arbetsstationen var uppställd på samma sätt. Denna undersökning 

utfördes så långt det var möjligt likadant som den tidigare undersökningen, detta för att stärka 

reliabiliteten för undersökningen. 

 

I den tidigare undersökningen av Åberg (2006) fick inte försökspersonerna genomgå en träningsomgång 

innan de började lösa uppgifterna. Användarna var alltså helt obekanta med systemet förutom den 

information de fått från försöksledaren. I denna undersökning var förutsättningarna för användarna lika. 

Ingen träningsomgång genomfördes och försöksdeltagarna hade inte sett systemet förut. En 

träningsomgång innan uppgifterna började lösas hade kanske underlättat för användarna men det hade 
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antagligen lett till att inte lika många användbarhetsproblem påträffades i systemet och detta hade 

motverkat syftet med undersökningen. 

 

Eftersom denna undersökning baserades på en tidigare undersökning så hade de tre grupperna alltså 

inte samma försöksledare, något som kan ha påverkat resultaten. Försöken med ungdomarna och 

medelålders genomfördes av samma försöksledare men försöken med den äldre gruppen genomfördes 

av en annan försöksledare. Eftersom alla människor är olika, har olika erfarenheter och ser olika saker är 

detta något som kan ha påverkat resultaten. Data samlades in genom observationer i denna 

undersökning och här kan försöksledarna ha påverkat resultaten. Något som en person ser som ett 

användbarhetsproblem kanske är något som en annan person inte anser är ett användbarhetsproblem 

eller helt enkelt inte märker. Personliga egenskaper och erfarenheter är något som kan spela roll för 

observationer och detta kan alltså ha påverkat resultaten. Gruppen medelålders upptäckte i denna 

undersökning fler användbarhetsproblem än gruppen äldre, detta kanske hade varit annorlunda om alla 

försök gjorts med samma försöksledare. Idealt hade varit om samma person hade varit försöksledare för 

alla tre grupperna men i detta fall var det inte möjligt, förmodligen har det dock inte påverkat 

undersökningen negativt. 

 

Liksom i den tidigare undersökningen (Åberg, 2006) fick försöksdeltagarna i denna studie chansen att 

själva bestämma var de ville genomföra försöket, alltså utfördes inte alla försök i samma miljö. Några av 

försöken genomfördes hemma hos försökspersonen, andra i en mer kontorslik miljö. Eftersom försöken 

genomfördes i olika miljöer kan vissa störande faktorer som distraherade försöksdeltagarna ha 

förekommit. För att undvika att försöksdeltagarna blev distraherade var ett krav för att genomföra 

undersökningen i försökspersonens hem att undersökningen kunde utföras på en tyst och lugn plats 

utan andra personer närvarande. Detta är något som inte kunde kontrolleras och som kan ha påverkat 

resultaten. Dock var förutsättningarna lika för försökspersonerna i alla tre grupperna, alla hade alltså 

möjlighet att välja vart de ville genomföra undersökningen.  

 

Uppgifterna och intervjumaterialet som användes i undersökningen var samma som användes i den 

tidigare undersökningen av Åberg (2006), detta för att säkerställa reliabiliteten för undersökningen. 

Intervjumaterialet täckte dock många områden som inte var aktuella för denna undersökning bland 

annat försöksdeltagarnas åsikter och tankar kring måltidsplaneringssystemet. Mycket av informationen 

från intervjuerna kom således inte att användas. Om uppgifterna och intervjumaterialet hade anpassats 

till syftet för denna undersökning hade kanske mer nyttig information fåtts fram och även kanske andra 

användbarhetsproblem som nu missades. 

 

En kategoriindelning av användbarhetsproblemen genomfördes. Kategoriindelningen av 

användbarhetsproblemen för gruppen ungdomar gjordes av två personer för att säkerställa att 

användbarhetsproblemen hamnade i rätt kategori. De två personernas kategoriindelning stämde bra 

överens och kategoriindelningen för de andra två grupperna, medelålders och äldre gjordes därför bara 

av en person på grund av tidsbrist. Om kategoriindelningen för de andra två grupperna också hade 

utförts av två eller flera personer hade kanske säkerheten att användbarhetsproblemen hamnade i rätt 

kategori varit högre.  
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Bedömningen av allvarlighetsgrad för användbarhetsproblemen utfördes endast av en person. För att 

vara säker på att användbarhetsproblemen hamnade under rätt allvarlighetsgrad borde även denna 

indelning ha utförts av flera personer.  

7.2 Resultatdiskussion 
I detta stycke diskuteras resultaten för intervjuerna, kategoriindelningen och bedömning av 

allvarlighetsgrad. Därefter diskuteras resultaten för vilken användare i ordningen som de olika 

allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblemen påträffades samt hur många användare som verkar 

behövas för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i ett system. 

7.2.1 Intervjuer 
Intervjuerna gav demografisk information om försöksdeltagarna. Försöksdeltagarna fick även svara på 

frågor angående datorvana, hur systemet upplevdes, matvanor samt mycket mer. Den information som 

var intressant och som användes från intervjuerna var den demografiska informationen om 

försöksdeltagarna samt deras datoranvändning och datorvana. Eftersom intervjuerna som användes var 

samma som intervjuerna från undersökningen med gruppen äldre var frågorna inte direkt anpassade till 

denna undersökning. Intervjufrågorna fokuserade på måltidsplaneringssystemet och användarens 

upplevelse av det. I denna undersökning var det inte måltidsplaneringssystemet som var i fokus för 

undersökningen och detta medförde att det mesta materialet från intervjuerna inte kunde användas. 

Intervjuerna genomfördes ändå för att göra undersökningen för alla de tre grupperna lika. Om andra 

frågor hade ställts i intervjuerna, frågor som hade mer med användarens upplevelse av systemet ur ett 

användbarhetsperspektiv att göra, så hade antagligen informationen från intervjuerna varit till större 

hjälp för denna undersökning.  

7.2.2 Kategorisering av användbarhetsproblemen 
Kategoriindelningen av användbarhetsproblemen gjordes baserat på kategorier från Usability Problem 

Taxonomy (UPT) (Keenan et al., 1999). Usability Problem Taxonomy använder sig av två olika 

startpunkter för att analysera ett användbarhetsproblem beroende på vilken kategori det tillhör. De två 

startpunkterna är om användbarhetsproblemet ligger på artefaktnivå eller uppgiftsnivå. Detta var något 

som inte togs med i beräkningen för denna undersökning. Tre av de primära kategorierna från UPT 

användes i denna undersökning. Dessa var synlighet, språk samt manipulation. Kategorierna navigering 

och funktionalitet var i UPT subkategorier till de primära kategorierna men då dessa passade bättre in på 

denna undersökning än dess motsvarande primära kategori (uppgiftskartläggning) så användes dessa. 

Anledningen till att dessa fem kategorier valdes var att de täckte de största områdena för detta system 

och användbarhetsproblemen passade bra in under dessa kategorier. En sjätte kategori lades till då det 

fanns användbarhetsproblem som inte passade in i någon annan kategori, denna kategori var buggar i 

systemet.  

 

Kategoriindelningen av användbarhetsproblemen i denna undersökning gjordes inte exakt efter UPT. 

Om UPT hade följts till punkt och pricka hade kategoriindelningen antagligen sett annorlunda ut och 

resultaten hade kanske blivit annorlunda eftersom UPT är väldigt detaljerad. Anledningen till att UPT 

inte följdes exakt var att användbarhetsproblemen i sig inte var av intresse utan det var snarare 
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fördelningen mellan kategorierna som fokus låg på. UPT är detaljerad och har många olika nivåer och 

kategorier, något som inte behövdes i denna kategoriindelning. 

 

Vissa användbarhetsproblem upptäcktes av mer än en grupp, kategoriindelningen jämfördes därför 

mellan grupperna för att säkerställa att samma användbarhetsproblem låg under samma kategori för 

alla grupperna. 

7.2.3 Bedömning av allvarlighetsgrad 
Bedömningen av allvarlighetsgrad gjordes baserad på Nielsens (1993) bedömning av allvarlighetsgrad 

baserad på en kombination av faktorer samt Tullis & Albert (2008) bedömning av allvarlighetsgrad 

baserad på användarupplevelse. Nielsens (1993) och Tullis & Alberts (2008) bedömning av 

allvarlighetsgrad kombinerades och en ny indelning av användbarhetsproblem skapades baserat på hur 

allvarliga användbarhetsproblemen var. Den nya indelningen var alltså en kombination av hur många 

användare som upplever ett problem och hur stor eller liten påverkan användbarhetsproblemet hade på 

användarupplevelsen. Denna nya indelning skapades eftersom varken Tullis & Alberts (2008) eller 

Nielsens (1993) bedömning av allvarlighetsgrad av användbarhetsproblem passade in på denna 

undersökning. 

 

Nielsens (1993) bedömning av allvarlighetsgrad baseras på två olika faktorer. En av faktorerna är hur 

många användare som upptäcker ett problem och de två nivåerna som finns är om få eller många 

användare som upptäcker ett problem. Något som är problematiskt är dock att det saknas definitioner 

på hur många få och många användare är. Detta medför således att Nielsens (1993) bedömning av 

allvarlighetsgrad är svår att applicera och använda. Nielsen (1993) använder också en indelning av stor 

eller liten påverkan på användarens upplevelse, vilket inte heller definieras. Tullis & Albert (2008) ger 

definitioner på låg, mellan och hög allvarlighetsgrad och dessa används i bedömningen av 

allvarlighetsgrad för denna undersökning. 

 

För bedömningen av allvarlighetsgrad skapades alltså ett nytt system för hur man bedömer hur pass 

allvarligt ett användbarhetsproblem är. Detta kan vara både problematiskt och positivt. De existerande 

sätten att bedöma allvarlighetsgraden av användbarhetsproblem är svåra att använda och definitioner 

av de olika begreppen saknas. I denna metod att bedöma användbarhetsproblemen efter 

allvarlighetsgrad kombineras olika metoder för att ge ett nytt sätt att rangordna användbarhetsproblem 

baserat på allvarlighetsgrad. I denna metod ges definitioner på de olika begreppen, något som gör det 

enklare att bedöma hur allvarligt ett problem är och det gör det även enklare att förstå varför ett 

problem hamnar i en nivå och inte i en annan.  

 

När det gäller hur många användare som definieras som få och många så drogs gränsen först vid att en 

användare är få och sedan till att en eller två användare är få. Samma undersökning gjordes alltså två 

gånger för att se om det blev några skillnader i resultaten beroende på hur man definierar begreppen få 

eller många. Eftersom varje åldersgrupp innehöll tio användare drogs gränserna för hur många 

användare som definieras som få lågt, detta eftersom tre eller fyra användare som hittar ett problem är 

ganska många när det totalt sett är tio användare i en grupp. Tre eller fyra användare betyder att 30-40 
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procent av alla användare i gruppen hittar ett problem och det kan kanske räknas som många användare 

som hittar ett problem. Definitionen på få och många användare hade trots detta kunnat göras 

annorlunda. Exempelvis hade upp till fem användare kunnat definieras som få eftersom det var hälften 

av användarna i varje grupp och en sådan indelning hade varit lätt att motivera. Något som hade fått 

lida om en sådan indelning hade gjorts vore förmodligen resultaten av bedömning av allvarlighetsgrad. 

Om en sådan indelning hade gjorts hade lika många problem av hög allvarlighetsgrad antagligen inte 

hittats och i en verklig situation hade det påverkat den slutgiltiga designen av en produkt, de 

allvarligaste problemen hade kanske inte lagts märke till och därmed heller inte åtgärdats och systemet 

hade då kanske inte varit användbart. 

 

Bedömningen av allvarlighetsgrad gjordes endast av en person. För gruppen ungdomar kontrollerades 

bedömningen av problemen av ytterligare en person. Detta för att kontrollera att indelningen i de olika 

allvarlighetsgraderna var korrekt och för att säkerställa att användbarhetsproblemen hamnade under 

rätt allvarlighetsgrad. Kontrollen som utfördes visade att indelningen i de olika allvarlighetsgraderna var 

korrekt och på grund av tidsbrist utfördes indelningen i allvarlighetsgrad för de övriga grupperna endast 

av en person. Om bedömningen av allvarlighetsgrad hade utförts av två personer för alla tre grupperna 

så hade resultaten kanske varit mer korrekta då två personer hade säkerställt att 

användbarhetsproblemen hamnade i rätt allvarlighetsgrad. Något som gjordes för att höja validiteten i 

denna undersökning var dock att de överlappande problemen mellan grupperna jämfördes för att 

säkerställa att samma användbarhetsproblem låg under samma allvarlighetsgrad för alla tre grupperna. 

 

Vid vilken användare upptäcks de olika användbarhetsproblemen 

För att undersöka med vilken användare i ordningen som de olika allvarlighetsgraderna av 

användbarhetsproblemen upptäcktes så användes resultaten från bedömningen av allvarlighetsgrad. För 

att ta reda på när de olika allvarlighetsgraderna upptäcks så gjordes även här två undersökningar på en 

gruppnivå, en där en användare var få och en där en eller två användare var få. Detta för att se om 

resultaten skilde sig åt beroende på hur många användare som definierade få och många.  

 

Resultaten för denna undersökning skilde sig inte nämnvärt åt beroende på om en eller två användare 

var definierat som få och därför är tillförlitligheten till resultaten för denna undersökning stark. Vid 

undersökningen på gruppnivå visar resultaten att användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad 

påträffas av de fem första användarna, detta med undantag för gruppen medelålders där även andra 

användare i ordningen påträffar problem av det slaget. Resultaten på en gruppnivå hade kanske sett 

annorlunda ut om definitionerna på få och många hade ändrats. 

 

Med vilken användare i ordningen som användbarhetsproblemen av olika allvarlighetsgrad påträffades 

undersöktes också för de tre grupperna sammanslaget, totalt 30 användare. På grund av tidsbrist 

undersöktes detta dock bara med definitionen av få som en eller två användare. Resultaten förväntas 

dock inte skilja sig så mycket åt beroende på om en eller två användare är definierat som få, detta 

eftersom de tidigare resultaten för bedömning av allvarlighetsgrad inte ändrades nämnvärt beroende på 

om en eller två användare var definierat som få. 
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Resultaten för detta visar att användbarhetsproblem av en hög allvarlighetsgrad påträffas av användare 

över hela gruppen, de fem första användarna hittade många problem av en hög allvarlighetsgrad men 

även användare 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 och 30 hittade problem av hög allvarlighetsgrad. Detta visar 

alltså att det är bra att testa ett system med fler än fem användare och om man nöjer sig med fem 

användare så hittar man antagligen inte alla användbarhetsproblem som finns i ett system och det finns 

en stor risk att man missar många allvarliga problem. 

 

Relationen mellan antal försökspersoner och upptäckta användbarhetsproblem 

Undersökningen för hur många användare som behövs för att hitta 80 procent av alla 

användbarhetsproblem i ett system gjordes på gruppnivå och även för de tre grupperna tillsammans. På 

en gruppnivå visade resultaten att fler än fem användare behövdes för att hitta 80 procent av de 

användbarhetsproblem gruppen hittade, vilket gällde för alla grupperna. Även för de tre grupperna 

sammanslaget behövdes långt fler än fem användare. För denna undersökning behövdes hela 21 

användare för att hitta 80 procent av de 125 unika användbarhetsproblem som de tre grupperna totalt 

sett hade upptäckt i systemet. 

 

Dessa resultat motsäger alltså helt Nielsen & Landauer (1993 i Tullis & Albert, 2008) som säger att fem 

användare är tillräckligt för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i ett system. Resultaten 

stödjer istället Faulkner (2003) som menar att fem användare är långt från tillräckligt när man 

undersöker ett stort system. 

 

Denna undersökning baserades på 30 användare och 125 unika användbarhetsproblem. 30 användare är 

relativt många användare att testa ett system med och med 125 unika användbarhetsproblem för 

systemet kan man anta att nästan alla användbarhetsproblem i systemet har hittats. Dessa två faktorer, 

att många deltagare deltog i undersökningen, samt att antalet totala unika användbarhetsproblem för 

systemet var så pass högt resulterar i ett resultat som har en hög validitet.  
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8. Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka om det finns några skillnader vad gäller användbarhetsproblem mellan 

olika åldersgrupper. 

 

 De viktigaste slutsatser som kan dras av denna studie är: 

•  Äldre människor påträffar fler användbarhetsproblem av låg allvarlighetsgrad än ungdomar 

• Användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad påträffas inte bara av de fem första användarna  

•  Fem användare är inte tillräckligt många för att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i 

ett system  

 

Studien visar att det finns skillnader i användbarhetsproblem mellan olika åldersgrupper, speciellt när 

det kommer till allvarlighetsgraden av de användbarhetsproblem som de upptäcker. Gruppen äldre 

användare upptäckte fler användbarhetsproblem av en låg allvarlighetsgrad än gruppen ungdomar och 

detta kan bero på personernas frekvens av datoranvändning och därmed datorvana. Enligt intervjuerna 

som genomfördes hade den äldre användargruppen en något lägre datoranvändning och mindre 

datorvana än vad gruppen ungdomar hade.  

 

Studien visar också att fler användare än fem behövs vid testning av ett system för att säkerställa att 

merparten av alla användbarhetsproblem i ett system upptäcks innan driftsättning av systemet. 

Resultaten för studien går alltså emot litteraturen som säger att fem användare är tillräckligt många för 

att hitta 80 procent av alla användbarhetsproblem i ett system men stödjer istället annan litteratur som 

hävdar att fem användare är långt från tillräckligt. Hur många användare som behövs för att testa ett 

system kan variera beroende på storleken och komplexiteten av det aktuella systemet. Ett stort system 

kan tänkas behöva fler testpersoner är ett mindre system. 

 

Fler än fem användare behövs också för att säkerställa att alla användbarhetsproblem av hög 

allvarlighetsgrad upptäcks. Resultaten visar här att till och med den 30e användaren påträffar ett 

användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad, något som pekar på att fler än fem användare behövs 

för att testa ett system. 

 

Äldre människor har många kända begränsningar när det kommer till fysiska, mentala och kognitiva 

förmågor. För att utveckla och designa system och produkter för denna målgrupp måste dess behov och 

krav tas hänsyn till. Detta gäller självklart inte bara för äldre människor utan för alla tänkta målgrupper 

för ett system. Användarnas behov och krav bör alltid undersökas och tas hänsyn till. 

 

Studien indikerar att varje användare som testar ett system bidrar till förståelsen av hur användarna 

uppfattar systemet, hur det kan tillgodose användarnas krav och behov och hur det på så sätt kan uppnå 

en god användbarhet. 
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8.1 Framtida studier 
För att skapa system och produkter som är användbara och som är anpassade till den tänkta 

målgruppen är det bra att förstå skillnader i användbarhetsproblem mellan olika åldersgrupper. Denna 

studie kan ses som ett inledande arbete i att utreda om det finns några skillnader mellan olika 

åldersgrupper och vart i dessa skillnader i sådana fall ligger. Det finns dock fler aspekter inom detta 

område som skulle kunna vara intressant att undersöka, förslag på några av dessa ges nedan. 

 

Alla försöksdeltagare i denna undersökning hade inte lika stor datorvana och använde inte datorer lika 

ofta. Något som skulle vara intressant att undersöka är om resultaten skulle ändras om data från 

försöksdeltagarna med låg datorvana uteslöts från undersökningen. 

 

På grund av tidsbrist undersöktes inte resultaten från kategoriseringen och bedömning av 

allvarlighetsgrad statistiskt. Om det finns några signifikanta skillnader mellan grupperna visas dessa vid 

en statistisk undersökning och detta medför att säkra slutsatser kan dras. 

 

Något annat som kan vara intressant att undersöka är de enskilda användbarhetsproblemen och 

skillnader mellan olika åldersgrupperna. I denna studie undersöktes inte användbarhetsproblemen på 

en detaljnivå. Detta skulle vara intressant att undersöka och jämföra mellan olika åldersgrupper för att 

se om användbarhetsproblemen i sig säger något om användargrupperna. 

 

Slutligen kan det vara intressant att samköra de olika kategoriseringarna av användbarhetsproblemen. 

Det vill säga att sprida ut låg, mellan och hög allvarlighetsgrad på de olika kategorierna (synlighet, 

manipulering etc.) för att se vilken proportion av låg, mellan och hög som gäller för de olika 

kategorierna. På så sätt kan man då se vart de olika allvarlighetsgraderna av användbarhetsproblemen 

hamnar och om vissa kategorier innehåller fler användbarhetsproblem av hög allvarlighetsgrad än 

andra. 
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Bilaga 1. Rekrytering av ungdomar 

Linköpings universitet oktober 2008   
 

Hej! 

 

Jag heter Josefine Ståhl och jag läser det Kognitionsvetenskapliga programmet på Linköpings universitet 

och håller just nu på och skriver mitt avslutande examensarbete även kallat exjobb. Kognitionsvetenskap 

är en blandning av datavetenskap, psykologi och lingvistik (språkvetenskap).  

 

I mitt exjobb undersöker jag om det finns några skillnader i användbarhetsproblem mellan äldre och 

yngre användare, detta görs genom utvärdering av ett datorprogram för måltidsplanering. 

Användbarhetsproblem är sådana problem som gör att ett system eller en produkt inte fungerar som 

man har tänkt att den ska göra, den är alltså inte användbar på det sätt det var tänkt. 

 

Till min undersökning behöver jag försökspersoner och eftersom jag behöver yngre personer så är det 

här du kommer in i bilden! Jag behöver totalt 10 personer i din ålder, cirka 15-20 år gamla. Som 

försöksdeltagare kommer du först att få prova att använda datorprogrammet, och efter lite träning 

kommer du att få lösa ett antal givna uppgifter. Observera att det är programmet som utvärderas, inte 

du som försöksdeltagare. Syftet är att utvärdera om datorprogrammet är lätt eller svårt att använda 

samt hur det kan förbättras. När vi är färdiga med uppgifterna kommer jag att genomföra en intervju 

med dig. 

 

Försöken kommer ta 1-1.5 timme och kan utföras på en lämplig plats som vi kommer överens om. Vi 

måste dock kunna sitta ostört för att kunna genomföra undersökningen. Jag tar självklart med mig allt 

material som behövs. När resultaten av studien är sammanfattade kommer jag att återkomma med en 

skriftlig sammanställning. 

 

Om du är intresserad av att vara med i undersökningen så skulle jag vara jättetacksam om du vill ringa 

eller maila mig så kan vi bestämma en tid!  

 

Josefine Ståhl 

0733 503777 

josefinestahl@gmail.com 
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Bilaga 2. Rekrytering av medelålders 

Linköpings universitet Oktober 2008   
 

Hej! 

 

Jag heter Josefine Ståhl och jag läser det Kognitionsvetenskapliga magister programmet på Linköpings 

universitet och håller just nu på att skriva mitt exjobb. Kognitionsvetenskap är en tvärvetenskaplig 

utbildning där de största delarna är datavetenskap, psykologi och lingvistik. I mitt exjobb undersöker jag 

om det finns några skillnader i användbarhetsproblem mellan äldre och yngre användare, detta görs 

genom utvärdering av ett datorprogram för måltidsplanering.  

 

Till min undersökning behöver jag 10 försökspersoner i åldrarna 40-60 år. Som försöksdeltagare kommer 

du först att få prova att använda datorprogrammet, och efter lite träning kommer du att få lösa ett antal 

givna uppgifter. Observera att det är programmet som utvärderas, inte du som försöksdeltagare. Syftet 

är att utvärdera om datorprogrammet är lätt eller svårt att använda samt hur det kan förbättras. När vi 

är färdiga med uppgifterna kommer jag att genomföra en intervju med dig. 

 

Försöken kommer ta 1-1.5 timme och kan utföras på en lämplig plats som vi kommer överens om. Vi 

måste dock kunna sitta ostört för att kunna genomföra undersökningen. Jag tar självklart med mig allt 

material som behövs. När resultaten av studien är sammanfattade kommer jag att återkomma med en 

skriftlig sammanställning. 

 

Om du är intresserad av att vara med i undersökningen så skulle jag vara jättetacksam om du vill ringa 

eller maila mig så kan vi bestämma en tid!  

 

Josefine Ståhl 

0733 503777 

josefinestahl@gmail.com 
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Bilaga 3. Instruktioner till försökspersonerna 
Organisation 

 

1. Introduktion 

a. Berätta vem jag är och kort om mitt arbete 

b. Berätta hur undersökningen går till, dvs vilka delar som ingår.  

uppgifter, sedan intervju, (ingen träning) 

 

2. Ställ i ordning utrustningen. 

Är det okej att jag spelar in på band? I så fall, sätt igång bandspelaren. 

 

3. Förklara översiktligt vad programmet går ut på. 

Måltidsplaneringssystem 

Kan ställa in: 

- Tidsperiod 

- Ingredienser hemma, något speciellt du vill använda 

- Ingredienser att undvika, inte tycker om / allergisk mot 

- Kostnad 

- Variation på maten 

- Tillagningstid 

- Svårighetsgrad 

- Näringsvärden 

- Kan ta hänsyn till din bekantskapskrets, personer du äter med, göra inställningar för dem 

 

Poängtera att det inte är jag som designat gränssnittet och all kritik är välkommen. Systemet är under 

utveckling, ej färdigt, hur kan vi förbättra systemet. 

 

4. Förklara hur testproceduren går till 

a. De får ett antal uppgifter som delas ut en i taget 

b. När de försöker lösa en uppgift så ska de tänka högt så gott det går 

c. De får gärna ställa frågor om det finns oklarheter med testproceduren. Detta gäller också 

uppgiftsbeskrivningarna innan de påbörjar själva uppgiften. Däremot kan jag inte svara på 

frågor under tiden de försöker lösa uppgifterna. Kör du fast så kör du fast. 

d. Jag kommer sitta och observera och ta anteckningar under tiden 

e. Inte du som utvärderas utan systemet! 

f. Efter uppgifterna kommer jag ställa några intervjufrågor 

 

5. Har du några frågor innan vi börjar? 

6. Genomför undersökningen 

(inför uppgift 3, logga ur och logga in användaren) 

7. Genomför intervjun om måltidssystemet 

8. Tacka för hjälpen. Be att de inte diskuterar undersökningen med andra. 
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Bilaga 4. Uppgift 1 
 

 

Uppgift 1 
 

Skapa en användare med ditt eget förnamn. 
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Bilaga 5. Uppgift 2 
 

 

Uppgift 2  
 

Ta fram ett matsedelsförslag utan att göra några egna inställningar. 
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Bilaga 6. Uppgift 3 
 
 

Uppgift 3 
 

Ta fram en ny omgång matsedelsförslag baserat på egna inställningar. Dina 
inställningar ska ta hänsyn till följande påhittade behov: 
 

• Du vill ha matsedelsförslag för de kommande 4 dagarna. 
• Förslaget ska gälla för lunch (inte frukost eller middag). 
• Du har älgkött i kylen som du gärna vill använda de kommande dagarna. 
• Du tycker inte om vitlök och vill därför inte ha några recept som innehåller 

vitlök. 
• Matsedelsförslaget ska ha god variation, och innehålla lättlagade recept. 
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Bilaga 7. Uppgift 4 
 

 

Uppgift 4 
 

Titta igenom de olika matsedelsförslagen. Sätt betyg på några av recepten baserat 
på hur goda de verkar vara. Ta fram en ny omgång matsedelsförslag och se vad 
dina betyg får för effekt. 
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Bilaga 8. Uppgift 5 
 

 

Uppgift 5 
 

Du kommer på att din goda vän Cecilia kommer på besök i övermorgon. Ni ska äta 
lunch tillsammans. Detta innebär att du vill laga till något lite extra, och kan tänka 
dig ett dyrare recept med längre tillagningstid för just den här måltiden. Utgå från 
dina tidigare inställningar och justera för Cecilias besök. Ta därefter fram en ny 
omgång matsedelsförslag för de 4 dagarna. 
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Bilaga 9. Uppgift 6 
 

 

Uppgift 6 
 

Du ångrar ditt val av tidsperiod. Den tredje dagen i din valda tidsperiod har du 
nämligen ett ärende på stan och vill inte ha något förslag för lunch. Å andra sidan 
vill du planera för ytterligare två dagar efter den fjärde dagen. Ändra dina 
inställningar och ta fram en ny omgång matsedelsförslag för dessa 5 dagar. 
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Bilaga 10. Intervjuunderlag 
 
Datorvana 

 

1 Hur ofta använder du datorer? 
 

2 Till vad använder du datorer? 
 

3 Har du datorerfarenhet från tidigare jobb/studier? 
 

4 Har du använt något liknande datorprogram tidigare? 
 

Relevans 

 

5 Vad tror du om att ta hjälp av detta datorprogram? 
 

 

6 Kan du få fram acceptabla matsedlar med hjälp av programmet? 
 

 

7 Fanns det något du saknade i programmet? 
 

 

8 Vad skulle du vinna på att ta hjälp av detta datorprogram? 
 

 

9 Om du hade det hemma, hur skulle du vilja använda det då? 
 

 

Effektivitet 

 

10 Gick det tillräckligt snabbt att få fram en acceptabel måltidsplan? 
 

 

11 Upplevde du programmet som omständligt i något avseende? 
 

 

Lärbarhet 

 

12 Vad det något som du upplevde som svårt med programmet? 
 

 

13 Hände det att du saknade återkoppling från programmet (vad som händer, etc)? 
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Attityd 

 

14 Känner du att du kan lita på att programmet ger bra matsedelsförslag? 
 

 

15 Var det roligt att använda programmet? 
 

 

16 Kände du att du hade kontrollen över vad som hände? 
 

 

17 Är det viktigt att förstå hur systemet går tillväga för att skapa matsedelsförslagen? 
 

 

Övrigt 

 

20 Är det något annat du vill tillägga angående datorprogrammet? 
 

 

Bakgrundsinformation 

 

21 Man  Kvinna 

 

22 Ålder__________________ 

 

23 Civilstånd_______________ 

 

24 Boendeform_______________ 

 

25 Hur länge har du bott på nuvarande adress______________ 

 

26 Antal personer som du äter tillsammans med_____________ 

 

27 Vem gör måltidsplaneringen hemma? ___________________ 

 

28 Hur görs måltidsplaneringen idag?____________________ 
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Bilaga 11. Användbarhetsproblem – Ungdomar 
 

10 förekomster  

1.Tvetydig kategoriindelning av ingredienser 

 

7 förekomster 

2. Hur ändrar man inställningarna för en viss dag  

 

6 förekomster 

3.Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok) 

 

5 förekomster 

4. Hur sparar man betygen på recepten? 

5. När har man fått fram ett matsedelsförslag 

6. Ser ej listan med personer / att man kan scrolla i listan med personer 

 

4 förekomster 

7. Ser ej pop-up fönstren, otydligt. 

8. Inställningar för ingredienser hemma och ingredienser att undvika är lätta att blanda ihop. 

 

3 förekomster 

9. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp 

10. Hur ändrar man inställningarna för hela tidsperioden 

11. Vad händer när man trycker på spara och uppdatera matsedeln (i betygen)? (Systemet tänker) 

12. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och introducerar 

ny knapp för att skapa matsedelsförslaget) 

 

2 förekomster 

13. Hur läser man ett recept (ser ej knappen ”läs” brevid ett recept) 

14. Otydliga namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” (första sidan) 

15.Vad händer när man trycker på ”spara inställningar och skapa matsedel”? (Systemet tänker.) 

16. Hur tar man bort en dag från tidsperioden 

17. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern 

18.Hur skapar man en ny användare, varför står det logga in och ej skapa ny användare på knappen. 

19. Hur får man fram en ny omgång recept?  

20.Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt 

 

1 förekomst 

21. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen”-knappen som en ångra knapp 

22. Otydligt att det finna flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem 

23. Varför får man recept med vitlök när man valde bort det 
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24. Konstigt att man ska trycka på ”ångra val” för att ta bort en person 

25.Vad händer när man trycker på skapa användare (Systemet tänker) 

26. Vad betyder ”variation” 

27. Varför finns det ej en sökfunktion i programmet 

28. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar 

29. Hur hittar man tillbaka till kalendern 

30. Vart hittar man ingredienser hemma? 

31. Delete fungerar inte som det brukar göra 

32. Hur sätter man ett betyg som är samma som det förutspådda? 

33. Vad betyder den gula färgen när man sätter höga betyg? 

34. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall 

35. Svårt att träffa haken när man sätter betyg 

36. Betyder 2 portioner = 2 personer? 

37.Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen 

38. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer) 

39. Vad betyder begränsningar? 
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Bilaga 12. Användbarhetsproblem – Medelålders 
 

9 förekomster 

1. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna 

 

6 förekomster 

2. Hur gör man inställningar för en viss dag? 

3. Ser ej pop up fönster, otydligt 

 

5 förekomster 

4. När har man skapat en matsedel? 

5. Oklart att det bara är tre steg i begränsningar 

6. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (måste trycka ok) 

7. Vart ligger variation och lättlagade recept 

8. Vart hittar man ingredienser att undvika? 

9. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (Här bryter man pilmetaforen och 

introducerar en ny knapp) 

10. Hur gör man inställningar för 2 personer / Ser ej att man kan scrolla i listan med personer. 

 

4 förekomster 

11. Hur ger man samma betyg som det förutspådda betyget 

12. Vad betyder tillgänglighet? 

13. Varför kommer recept med vitlök, även när det är bortvalt? 

 

3 förekomster 

14. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats? 

15. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast få recept på de valda ingredienserna hemma 

och ingenting annat? 

16. Hur läser man recepten? ( Ser ej läs brevid ett visst recept) 

17. Vad händer när man trycker på ”spara betyg och uppdatera matsedel” (betygen) (systemet tänker) 

 

2 förekomster 

18. ”Tillbaka till förra inställningen”– knappen hade inte förväntad effekt. 

19. Hur ändrar man betyg på recepten? 

20. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel”? (systemet tänker) 

21. Hur ser man om man har valt rätt dagar för tidsperioden? 

22. Hur sparar man betygen för ett recept 

23. Vad betyder ”Slutför alla inställningar”? 

24. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet. 
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1 förekomst 

25. Oklart att man kan scrolla ner på ingredienslistorna 

26. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma? (”gå vidare till nästa inställning”) 

27. Vad betyder begränsningar? 

28. Vad betyder ändra bredvid receptet? 

29. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen)? 

30. Betyder 2 portioner – 2 personer? 

31. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag 

32. Hur ser man hur många personer recepten gäller för? 

33. Otydligt namn ”ändra inställningar” på första sidan, borde heta skapa inställningar 

34. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto 

35. ”Lunch” i översikten ser ut som en knapp 

36. Borde inte heta ”läs nästa förslag”, borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag” (fel namn på knapp) 

37. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen 

38. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig. 

39. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn? 

40. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan 

41. ”detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp  

42. Hur tar man bort en dag från listan? 

43. Varför finns det ingen knapp som säger matsedelsförslag, i menyn till vänster. 

44. Hur kan man ångra det man gjorde senast 

45. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget? 

46. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadana ut 

47. Vart hittar man kostnad och tillagningstid? 

48. Varför blir det bara en person fastän man har valt två portioner? 

49. Hur vet man att man har skapat en användare 

50. Vart är menyn till vänster, förstår inte vad som är en meny 

51. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag 

52. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring 

53. Vart sparar man de inställningar man har gjort? 

54. Vad betyder betygskalan? Är 1 = dåligt och 5 = bra? Oklart. 

55. Borde kunna ta bort tillgänglighet och de saker man ej vill ställa in för. Borde kunna klicka ur de. 

56. Hjälpen på höger sidan är onödig, borde vara mer logisk 

57. Gå till första inställningen” i instruktionerna fanns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning” (designfel!) 

58. Ologiskt att man ska logga in för att skapa ny användare 

59. Borde vara touch screen 

60. Receptnamnet ser ut som en knapp, trycker på det för att läsa om receptet. 

61. Vad händer när man trycker på knappen logga in (systemet tänker) 

62. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha? 

63. Retur- knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt 

64. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet, inte vad som förväntades 
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65. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp  

66. Hur ändrar man inställningar för tidsperioden 

67. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade gånger 

68. Hur väljer man en hel ingredienskategori att undvika? 

69. Trycker på de olika ingredienserna för att få fram recept med dem. Hur får man fram 

recept/matsedelsförslag 

70. Måste man trycka ”ok” mellan varje val av ingrediens. Väljer en ingrediens, trycker ok, går sen in 

tillbaka i samma kategori och väljer ny ingrediens etc. 
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Bilaga 13. Användbarhetsproblem – Äldre 
 

1. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten”  

2. Pop-up rutorna känns förvillande och onödiga  

3. Svårt att få en översikt av vald tidsperiod i ett månadsskifte  

4. Scrollbar vid översikten är otydlig, lätt att missa att den finns där  

5. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

6. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidesen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars  

7. Otydlig feedback när man kommer till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man kommit 

rätt med enbart datum som feedback  

8. Inställningarna för ”ingredienser hemma” och ”ingredienser att undvika” är lätta att blanda ihop  

9. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln  

10. I översikten såg lunchrutan ut som en knapp  

11. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

12. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar  

13. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna  

14. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor  

15. Ointuitiv scrollbar  

16. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp  

17. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten  

18. Oklart att man verkligen kan ta in andra personers inställningar via personer (under 

användarinställningar)  

19. Otydlig feedback på att man verkligen loggat in som rätt användare  

20. Vad händer under pausen som uppstår vid planering av matsedeln  

21. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningar för en viss måltid, har inställningen fått 

effekt  

22. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt  

23. Tvetydig kategoriindelning av ingredienser  

24. Knappen ”Ta-bort” för en måltid i ”tidsperiodslistan” har oklar innebörd (betyder den ta bort dagen 

eller bara den givna måltiden t.ex. lunchen, för den dagen)  

25. Otydligt namnval ”begränsningar”  

26. Termen ”meny” i vänstermenyn är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem (dubbel betydelse)  

27. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av ingredienskategorin, 

dvs. att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser  

28. Vad betyder egentligen ”användarinställningar”  

29. Vad betyder ”tillgänglighet”  

30. Vad betyder ”variation”  

31. Vad innebär ”Ändra”-knappen för en viss måltid  

32. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid, från tidsperiodslistan  

33. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen)  
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34. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

35. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid  

36. Hur kommer man tillbaka till inställningarna från matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och vägen 

tillbaka går via en knapp gömd bland andra)  

37. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (t.ex. för 

begräsningar)  

38. Otydlig direktväg till matsedelsförslag från ”startsidan”  

39. Hur ändrar man inställningar för en viss dag  

40. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg  

41. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (t.ex. för 

grönsaker)  

42. Lurigt med att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna. Då kan man av misstag sätta ett betyg 

om man råkar missa haken till sliden och istället träffa en siffra  

43. Hur sätter man ett receptbetyg som är samma som det förutspådda  

44. Hur väljer man en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

45. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för att 

kunna skriva i den)  

46. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen  

47. Vad är det för skillnad på ”spara betyg” och att ” spara matsedeln”  

48. Att trycka return ger inte förväntad effekt vid namninmatning (skapa ny användare, fungerar alltså 

inte som en knapptryckning) 

49. Varför saknas ”ingredienser hemma” för en måltidsspecifik inställning  

50. ”Ångra val” – knappen för ingredienser borde också funka med hjälp av backspace  

51. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel”  

52. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg  

53. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten 

över hela tidsperioden  

54. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag  

55. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer  

56. Vad innebär det att ”spara betyg”  

57. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara  

58. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd  
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Bilaga 14. Unika användbarhetsproblem för de tre grupperna 
tillsammans 
 

1. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadant ut  

2. När har man skapat en matsedel  

3. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet  

4. Lunch i översikten ser ut som en knapp  

5. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen)  

6. Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt   

7. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten”  

8. Varför finns det ingen knapp som säger ”matsedelsförslag” i menyn till vänster  

9. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen  

10. Scrollbar vid översikten otydlig, lätt att missa att den finns där  

11. Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen  

12. Receptnamnet ser ut som en knapp  

13. Oklart att det bara är tre steg i begräsningar  

14. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln  

15. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidsen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars  

16. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern  

17. ”Detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp  

18. Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna  

19. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp  

20. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade 

gånger  

21. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar  

22. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna  

23. Ointuitiv scrollbar  

24. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp  

25. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor  

26. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

27. Vad betyder ”begränsningar”  

28. Vad betyder ”tillgänglighet”  

29. Vad betyder ”ändra” bredvid receptet  

30. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto  

31. Otydligt namn på knapparna ”skapa matsedel och ”ändra inställningar” på första sidan  

32. Vad betyder variation  

33. Vad betyder ”slutför alla inställningar”  

34. Knappen ”ta-bort” för en måltid i tidsperiodslistan har oklar innebörd  

35. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid från tidsperiodslistan 

36. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag  
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37. Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag”  

38. Vad betyder betygskalan, är 1=dåligt och 5 = bra?  

39. Termen ”meny” är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem, dubbel betydelse   

40. Vad innebär det att ”spara betyg”   

41. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara  

42. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av ingredienskategorin, 

dvs att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser  

43. Ser ej pop-up fönster, otydligt  

44. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

45. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (bryter pilmetaforen och 

introducerar ny knapp)  

46. Vart ligger variation och lättlagade recept  

47. Vart hittar man ingredienser att undvika  

48. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid  

49. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (tex för 

begränsningar)   

50. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och 

vägen tillbaka går via en knapp gömd bland andra)  

51. Vart hittar man kostnad och tillagningstid  

52. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma (”gå vidare till nästa inställning”)  

53. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget  

54. Vart är menyn till vänster, förstår ej vad som är en meny  

55. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

56. Otydlig direktväg från matsedelsförslag från startsidan   

57. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd   

58. Vart hittar man ”ingredienser hemma”  

59. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp   

60. Varför finns det ej en sök-funktion i programmet   

61. Hur hittar man tillbaka till kalendern   

62. Hur gör/ändrar man inställningar för en viss dag  

63. Hur sätter man samma betyg som det förutspådda betyget  

64. Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer  

65. Hur läser man recepten (ser ej läs bredvid receptnamnet)  

66. Hur sparar man betygen för ett recept  

67. Hur tar man bort en dag från listan  

68. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag  

69. Hur skapar man ny användare, varför står det logga in och ej skapa användare på knappen  

70. Retur-knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt  

71. Oklart hur man väljer en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

72. Betyder två portioner = två personer  

73. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast att få recept på de valda ingredienserna 

och ingenting annat  
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74. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för 

att kunna skriva i den)  

75. Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden (alla dagar)   

76. Hur ändrar man betyg på recepten  

77. ”Tillbaka till förra inställningen”- knappen hade inte förväntad effekt  

78. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten.  

79. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen   

80. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (tex för 

grönsaker)   

81. Hur får man fram en ny omgång recept   

82. Hur ser man hur många personer recepten gäller för  

83. Borde kunna ta bort tillgänglighet och se saker man ej vill ställa in för, borde kunna klicka ur de  

84. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig  

85. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan  

86. Hur kan man ångra det man gjorde senast  

87. Borde vara touch screen   

88. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn  

89. Varför blir det bara en person fastän man valt två portioner  

90. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring  

91. Vart sparar man de inställningar man har gjort 

92. Hjälpen på höger sida är onödig borde vara mer logisk  

93. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha  

94. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet  

95. Hur ändrar man inställningar för ”tidsperioden”  

96. Hur undviker man en hel ingredienskategori  

97. Hur får man fram recept/matsedelsförslag (trycker på ingredienserna för att få fram recept med 

dem)  

98. Lurigt att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna, då kan man av misstag sätta ett betyg 

om man råkar missa haken till slidern och istället träffa en siffra  

99. Vad är det för skillnad på att ”spara betyg” och ”spara matsedeln”   

100. ”ånga val” knappen för ingredienser borde också funka mha backspace 

101. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel”  

102. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg   

103. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg  

104. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten 

över hela tidsperioden   

105. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag  

106. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer   

107. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer )  

108. Svårt att träffa haken när man sätter betyg   

109. Konstigt att man ska trycka på ”ånga val” för att ta bort en person   

110. Delete fungerar inte som det brukar göra   
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111. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar   

112. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel” (systemet 

tänker)  

113. Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)  

114. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats  

115. Hur ser man om man har valt rätt dagar i tidsperioden  

116. Otydlig feedback när man kommit till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man 

kommit rätt med enbart datum som feedback   

117. Vad händer när man trycker på knappen logga in, systemet tänker  

118. Hur vet man att man har skapat en användare 

119. Otydlig feedback på att man verkligen har loggat in som rätt användare   

120. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningarna för en viss måltid, har 

inställningarna fått effekt  

121. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt  

122. Vad händer när man trycker på ”skapa användare”  

123. Varför får man recept med vitlök även när det är bortvalt  

124. ”gå till första inställningen” i instruktionerna, finns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning, designfel)  

125. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall  

 

 

 

 

 

  



85 
 

Bilaga 15. Kategoriindelning av användbarhetsproblem – Ungdomar 
 

Synlighet  

1. Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt  

2. Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen  

3. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

4. Pop - up rutorna är otydliga, användaren ser ej pop - up fönstret  

5. Vad betyder den gula färgen när man sätter ett högt betyg  

6. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern  

7. Inställningar för ingredienser hemma och ingredienser att undvika är lätta att blanda ihop  

8. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp) 

9. När har man fått fram ett matsedelsförslag  

10. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar  

11. Vad händer när man trycker på skapa användare, systemet tänker  

12. Vad händer när man trycker på spara och uppdatera matsedeln (i betyg), systemet tänker  

13. Vad händer när man trycker på ”spara inställningar och skapa matsedel”, systemet tänker  

 

Terminologi/Språk 

1. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

2. Otydliga namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” (första sidan)  

3. Vad betyder ”variation”?  

4. Vad betyder ”begränsningar?”  

5. Konstigt att man ska trycka på ”ångra val” för att ta bort en person  

 

Navigering 

1. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

2. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och introducerar 

ny knapp för att skapa matsedelsförslaget)  

3. Hur hittar man tillbaka till kalendern  

4. Vart hittar man ingredienser hemma  

 

Manipulering 

1. Svårt att träffa haken när man sätter betyg  

2. Hur sparar man betygen på recepten  

3. Hur ändrar man inställningarna för en viss dag  

4. Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden  

5. Hur skapar man en ny användare, varför står det logga in och ej skapa användare på knappen  

6. Hur läser man ett recept (ser ej knappen läs bredvid ett recept)  

7. Hur får man fram en ny omgång recept  

8. Hur tar man bort en dag från tidsperiodslistan  

9. Hur sätter man ett betyg som är samma som det förutspådda  
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10. Hur gör man inställningar för flera personer/ ser ej att man kan välja flera personer i listan  

 

Funktionalitet  

1. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp  

2. Varför finns det ej en sökfunktion i programmet  

3. Delete fungerar inte som det brukar göra  

4. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer)  

5. Betyder två portioner = två personer  

 

Buggar 

1. Varför får man recept med vitlök när man valde bort det  

2. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall?  
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Bilaga 16. Kategoriindelning av användbarhetsproblemen – Medelålders 
 

Synlighet  

1. Ser ej pop-up fönster, otydligt  

2. Oklart att det bara är tre steg i begräsningar  

3. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet  

4. Varför finns det ingen knapp som säger ”matsedelsförslag” i menyn till vänster  

5. Hur ser man hur många personer recepten gäller för  

6. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen)  

7. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadant ut  

8. Lunch i översikten ser ut som en knapp  

9. ”detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp  

10. Receptnamnet ser ut som en knapp, trycker på det för att läsa om recepten  

11. Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna  

12. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp  

13. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade 

gånger  

14. När har man skapat en matsedel  

15. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats  

16. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel” (systemet tänker) 

17. Hur ser man om man har valt rätt dagar i tidsperioden  

18. Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)  

19. Vad händer när man trycker på knappen logga in, systemet tänker  

20. Hur vet man att man har skapat en användare  

 

Terminologi/Språk  

1. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

2. Vad betyder ”tillgänglighet”  

3. Vad betyder ”slutför alla inställningar”  

4. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag 

5. Vad betyder ”begränsningar”  

6. Vad betyder ”ändra” bredvid receptet  

7. Otydligt namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” på första sidan  

8. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto  

9. Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag”  

10. Vad betyder betygskalan, är 1=dåligt och 5 = bra?  

11. Vart är menyn till vänster, förstår ej vad som är en meny  

 

Navigering  

1. Vart ligger variation och lättlagade recept  

2. Vart hittar man ingredienser att undvika  
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3. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

4. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (bryter pilmetaforen och 

introducerar ny knapp)  

5. Vart hittar man kostnad och tillagningstid  

6. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma (”gå vidare till nästa inställning”)  

7. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget  

 

Manipulering  

1. Hur gör man inställningar för en viss dag  

2. Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer 

3. Hur sätter man samma betyg som det förutspådda betyget  

4. Hur läser man recepten (ser ej läs bredvid receptnamnet)  

5. Hur ändrar man betyg på recepten  

6. Hur sparar man betygen för ett recept  

7. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan  

8. Hur kan man ångra det man gjorde senast  

9. Hur tar man bort en dag från listan  

10. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn  

11. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha  

12. Hur ändrar man inställningar för tidsperioden  

13. Hur undviker man en hel ingredienskategori  

14. Hur får man fram recept/matsedelsförslag (trycker på ingredienserna för att få fram recept med 

dem)  

15. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig  

16. Hur skapar man ny användare – varför står det ”logga in” och ej ”skapa användare” - ologiskt  

17. Oklart hur man väljer en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

 

Funktionalitet  

1. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen  

2. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast att få recept på de valda ingredienserna och 

ingenting annat  

3. ”Tillbaka till förra inställningen”- knappen hade inte förväntad effekt 

4. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag  

5. Borde kunna ta bort tillgänglighet och se saker man ej vill ställa in för, borde kunna klicka ur de  

6. Borde vara touch screen  

7. Varför blir det bara en person fastän man valt två portioner  

8. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring 

9. Vart sparar man de inställningar man har gjort  

10. Hjälpen på höger sida är onödig borde vara mer logisk  

11. Retur-knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt  

12. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet  

13. Betyder två portioner = två personer  
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Buggar 

1. Varför får man recept med vitlök även när det är bortvalt  

2. ”gå till första inställningen” i instruktionerna, finns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning, designfel)  

 

 

 

 

 

 

  



90 
 

Bilaga 17. Kategoriindelning av användbarhetsproblemen – Äldre 
 

Synlighet  

1. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten” 

2. Pop - up rutorna känns förvillande och onödiga  

3. Svårt att få en översikt av vald tidsperiod i ett månadsskifte  

4. Scrollbar vid översikten är otydlig, lätt att missa att den finns där  

5. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

6. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidesen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars  

7. Otydlig feedback när man kommer till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man 

kommit rätt med enbart datum som feedback  

8. Inställningarna för ”ingredienser hemma” och ”ingredienser att undvika” är lätta att blanda ihop  

9. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln  

10. I översikten såg lunchrutan ut som en knapp  

11. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

12. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar  

13. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna  

14. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor  

15. Ointuitiv scrollbar  

16. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp  

17. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten  

18. Oklart att man verkligen kan ta in andra personers inställningar via personer (under 

användarinställningar)  

19. Otydlig feedback på att man verkligen loggat in som rätt användare  

20. Vad händer under pausen som uppstår vid planering av matsedeln  

21. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningar för en viss måltid, har inställningen 

fått effekt  

22. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt  

 

Terminologi/Språk  

1. Tvetydig kategoriindelning av ingredienser  

2. Knappen ”Ta - bort” för en måltid i ”tidsperiodslistan” har oklar innebörd (betyder den ta bort 

dagen eller bara den givna måltiden t.ex. lunchen, för den dagen)  

3. Otydligt namnval ”begränsningar”  

4. Termen ”meny” i vänster menyn är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem (dubbel betydelse)  

5. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av 

ingredienskategorin, dvs. att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser  

6. Vad betyder egentligen ”användarinställningar”  

7. Vad betyder ”tillgänglighet”  

8. Vad betyder ”variation”  
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9. Vad innebär ”Ändra”-knappen för en viss måltid  

10. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid, från tidsperiodslistan  

 

Navigering  

1. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen)  

2. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

3. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid  

4. Hur kommer man tillbaka till inställningarna från matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och 

vägen tillbaka går via en knapp gömd bland andra) 

5. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (t.ex. för 

begräsningar)  

6. Otydlig direktväg till matsedelsförslag från ”startsidan”  

 

Manipulering  

1. Hur ändrar man inställningar för en viss dag  

2. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg  

3. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (t.ex. för 

grönsaker)  

4. Lurigt med att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna. Då kan man av misstag sätta ett 

betyg om man råkar missa haken till sliden och istället träffa en siffra 

5. Hur sätter man ett receptbetyg som är samma som det förutspådda  

6. Hur väljer man en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

7. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för 

att kunna skriva i den)  

 

Funktionalitet  

1. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen  

2. Vad är det för skillnad på ”spara betyg” och att ” spara matsedeln”  

3. Att trycka return ger inte förväntad effekt vid namninmatning (skapa ny användare, fungerar 

alltså inte som en knapptryckning)  

4. Varför saknas ”ingredienser hemma” för en måltidsspecifik inställning  

5. ”Ångra val” – knappen för ingredienser borde också funka med hjälp av backspace  

6. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel”  

7. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg  

8. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten 

över hela tidsperioden  

9. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag  

10. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer  

11. Vad innebär det att ”spara betyg”  

12. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara  

13. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd  

Buggar 
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Bilaga 18. Bedömning av allvarlighetsgrad – Ungdomar 1 
 

Få användare = 1 användare 

Många användare = 2-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

1. Vad betyder den gula färgen när man sätter ett högt betyg  

2. Varför finns det ej en sök-funktion i programmet  

3. Konstigt att man ska trycka på ”ångra val” för att ta bort en person  

4. Varför får man recept med vitlök när man valde bort det  

5. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall?  

6. Delete fungerar inte som det brukar göra  

7. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer)  

8. Vad händer när man trycker på skapa användare, systemet tänker  

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Betyder två portioner = två personer  

2. Svårt att träffa haken när man sätter betyg  

3. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem 

4. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp  

5. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar  

6. Hur sätter man ett betyg som är samma som det förutspådda  

7. Hur hittar man tillbaka till kalendern  

8. Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen  

9. Vart hittar man ingredienser hemma  

10. Vad betyder ”variation”?  

11. Vad betyder ”begränsningar?”  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

 

Många användare upplever ett problem & låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

2. Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt  

3. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern  

4. Hur skapar man en ny användare, varför står det logga in och ej skapa användare på knappen  

5. Vad händer när man trycker på spara och uppdatera matsedeln (i betyg), systemet tänker  

6. Vad händer när man trycker på ”spara inställningar och skapa matsedel”, systemet tänker  

7. Otydliga namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” (första sidan)  

8. Hur läser man ett recept (ser ej knappen läs bredvid ett recept)  
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Många användare upplever ett problem & mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur tar man bort en dag från tidsperiodslistan  

2. Hur sparar man betygen på recepten 

3. Hur får man fram en ny omgång recept  

4. Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden  

5. Inställningar för ingredienser hemma och ingredienser att undvika är lätta att blanda ihop  

6. När har man fått fram ett matsedelsförslag  

7. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

8. Hur gör man inställningar för andra personer/ser ej listan med personer  

 

Många användare upplever ett problem & hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och introducerar 

ny knapp för att skapa matsedelsförslaget)  

2. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

3. Pop-up rutorna är otydliga, användaren ser ej pop-up fönstret  

4. Hur ändrar man inställningarna för en viss dag  
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Bilaga 19. Bedömning av allvarlighetsgrad – Ungdomar 2 
 

Få användare = 2 användare 

Många användare = 3-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

9. Vad betyder den gula färgen när man sätter ett högt betyg  

10. Varför finns det ej en sök-funktion i programmet     

11. Konstigt att man ska trycka på ”ångra val” för att ta bort en person   

12. Varför får man recept med vitlök när man valde bort det  

13. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall?  

14. Delete fungerar inte som det brukar göra  

15. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer)  

16. Vad händer när man trycker på skapa användare, systemet tänker  

17. Vad händer när man trycker på ”spara inställningar och skapa matsedel”, systemet tänker  

18. Otydliga namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” (första sidan) 

19. Hur läser man ett recept (ser ej knappen läs bredvid ett recept)  

20. Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt  

21. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern  

22. Hur skapar man en ny användare, varför står det logga in och ej skapa användare på knappen   

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan 

allvarlighetsgrad 

12. Betyder två portioner = två personer  

13. Svårt att träffa haken när man sätter betyg  

14. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

15. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp  

16. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar  

17. Hur sätter man ett betyg som är samma som det förutspådda  

18. Hur hittar man tillbaka till kalendern  

19. Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen  

20. Vart hittar man ingredienser hemma  

21. Vad betyder ”variation”?  

22. Vad betyder ”begränsningar?”  

23. Hur tar man bort en dag från tidsperiodslistan  

24. Hur får man fram en ny omgång recept  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 
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Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

9. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

10. Vad händer när man trycker på spara och uppdatera matsedeln (i betyg), systemet tänker  

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

9. Hur sparar man betygen på recepten  

10. Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden  

11. Inställningar för ingredienser hemma och ingredienser att undvika är lätta att blanda ihop  

12. När har man fått fram ett matsedelsförslag  

13. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

14. Hur gör man inställningar för andra personer/ser ej listan med personer  

 

Många användare upplever ett problem & hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

5. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och introducerar 

ny knapp för att skapa matsedelsförslaget)  

6. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

7. Pop-up rutorna är otydliga, användaren ser ej pop-up fönstret  

8. Hur ändrar man inställningarna för en viss dag  
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Bilaga 20. Bedömning av allvarlighetsgrad – Medelålders 1 
 

Få användare = 1 användare 

Många användare = 2-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

1. Lunch i översikten ser ut som en knapp  

2. ”detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp 

3. Receptnamnet ser ut som en knapp, trycker på det för att läsa om recepten  

4. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp  

5. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade 

gånger  

6. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto  

7. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen)  

8. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen  

9. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag  

10. Otydligt namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” på första sidan  

11. Borde vara touch screen  

12. Borde kunna ta bort tillgänglighet och se saker man ej vill ställa in för, borde kunna klicka ur de  

13. Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag”  

14. Vad händer när man trycker på knappen logga in, systemet tänker  

15. Vart är menyn till vänster, förstår ej vad som är en meny  

16. Hur ser man hur många personer recepten gäller för  

17. Hjälpen på höger sida är onödig borde vara mer logisk  

18. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig  

19. Varför finns det ingen knapp som säger ”matsedelsförslag” i menyn till vänster  

20. Retur-knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt  

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan  

allvarlighetsgrad 

1. Betyder två portioner = två personer  

2. Varför blir det bara en person fastän man valt två portioner  

3. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan  

4. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn  

5. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag  

6. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring  

7. Hur kan man ångra det man gjorde senast  

8. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha  

9. ”Gå till första inställningen” i instruktionerna, finns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning)  

10. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma (”gå vidare till nästa inställning”)  
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11. Hur tar man bort en dag från listan  

12. Hur ändrar man inställningar för tidsperioden  

13. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget  

14. Hur skapar man ny användare – varför står det ”logga in” och ej ”skapa användare” - ologiskt  

15. Hur undviker man en hel ingredienskategori  

16. Hur vet man att man har skapat en användare  

17. Vart sparar man de inställningar man har gjort  

18. Vart hittar man kostnad och tillagningstid  

19. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet  

20. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadant ut  

21. Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna  

22. Oklart hur man väljer en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

23. Vad betyder betygskalan, är 1=dåligt och 5 = bra?  

24. Vad betyder ”begränsningar”  

25. Vad betyder ”ändra” bredvid receptet  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

1. Hur får man fram recept/matsedelsförslag (trycker på ingredienserna för att få fram recept med 

dem)  

 

Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats 

2. Hur ser man om man har valt rätt dagar i tidsperioden  

3. Vad betyder ”slutför alla inställningar”  

4. Varför får man recept med vitlök även när det är bortvalt  

5. Oklart att det bara är tre steg i begräsningar  

6. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel” (systemet tänker) 

7. Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)  

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast att få recept på de valda ingredienserna 

och ingenting annat  

2. Vad betyder ”tillgänglighet”  

3. Hur läser man recepten (ser ej läs bredvid receptnamnet)  

4. Hur ändrar man betyg på recepten  

5. Hur sparar man betygen för ett recept  

6. Hur sätter man samma betyg som det förutspådda betyget  

7. Hur gör man inställningar för en viss dag  

8. Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer 
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9. Vart ligger variation och lättlagade recept  

10. Vart hittar man ingredienser att undvika  

11. ”Tillbaka till förra inställningen”- knappen hade inte förväntad effekt  

12. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet  

 

Många användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (bryter pilmetaforen och 

introducerar ny knapp)  

2. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

3. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

4. Ser ej pop-up fönster, otydligt  

5. När har man skapat en matsedel  
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Bilaga 21. Bedömning av allvarlighetsgrad – Medelålders 2 
 

Få användare = 2 användare 

Många användare = 3-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

21. Lunch i översikten ser ut som en knapp  

22. ”detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp  

23. Receptnamnet ser ut som en knapp, trycker på det för att läsa om recepten  

24. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp  

25. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade 

gånger  

26. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto  

27. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen)  

28. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen  

29. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag  

30. Otydligt namn på knapparna ”skapa matsedel” och ”ändra inställningar” på första sidan  

31. Borde vara touch screen  

32. Borde kunna ta bort tillgänglighet och se saker man ej vill ställa in för, borde kunna klicka ur de  

33. Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag”  

34. Vad händer när man trycker på knappen logga in, systemet tänker  

35. Vart är menyn till vänster, förstår ej vad som är en meny  

36. Hur ser man hur många personer recepten gäller för  

37. Hjälpen på höger sida är onödig borde vara mer logisk  

38. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig  

39. Varför finns det ingen knapp som säger ”matsedelsförslag” i menyn till vänster  

40. Retur-knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt  

41. Hur ser man om man har valt rätt dagar i tidsperioden  

42. Vad betyder ”slutför alla inställningar”  

43. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel” (systemet tänker) 

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan  

allvarlighetsgrad 

26. Betyder två portioner = två personer  

27. Varför blir det bara en person fastän man valt två portioner  

28. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan  

29. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn  

30. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag  

31. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring  

32. Hur kan man ångra det man gjorde senast  

33. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha  
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34. ”Gå till första inställningen” i instruktionerna, finns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning)  

35. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma (”gå vidare till nästa inställning”)  

36. Hur tar man bort en dag från listan  

37. Hur ändrar man inställningar för tidsperioden  

38. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget  

39. Hur skapar man ny användare – varför står det ”logga in” och ej ”skapa användare” - ologiskt  

40. Hur undviker man en hel ingredienskategori  

41. Hur vet man att man har skapat en användare  

42. Vart sparar man de inställningar man har gjort  

43. Vart hittar man kostnad och tillagningstid  

44. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet  

45. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadant ut  

46. Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna  

47. Oklart hur man väljer en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

48. Vad betyder betygskalan, är 1=dåligt och 5 = bra?  

49. Vad betyder ”begränsningar”  

50. Vad betyder ”ändra” bredvid receptet  

51. Hur ändrar man betyg på recepten  

52. Hur sparar man betygen för ett recept  

53. ”Tillbaka till förra inställningen”- knappen hade inte förväntad effekt  

54. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

2. Hur får man fram recept/matsedelsförslag (trycker på ingredienserna för att få fram recept med 

dem)  

 

Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

8. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats  

9. Varför får man recept med vitlök även när det är bortvalt  

10. Oklart att det bara är tre steg i begräsningar  

11. Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker)  

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

13. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast att få recept på de valda ingredienserna och 

ingenting annat  

14. Vad betyder ”tillgänglighet”  

15. Hur läser man recepten (ser ej läs bredvid receptnamnet)  

16. Hur sätter man samma betyg som det förutspådda betyget  

17. Hur gör man inställningar för en viss dag  
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18. Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer  

19. Vart ligger variation och lättlagade recept  

20. Vart hittar man ingredienser att undvika  

 

Många användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

6. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (bryter pilmetaforen och 

introducerar ny knapp)  

7. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok) 

8. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna  

9. Ser ej pop-up fönster, otydligt  

10. När har man skapat en matsedel  
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Bilaga 22. Bedömning av allvarlighetsgrad – Äldre 1 
 

Få användare = 1 användare 

Många användare = 2-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

1. Vad händer under pausen som uppstår vid planering av matsedeln 

2. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningar för en viss måltid, har inställningen fått 

effekt  

3. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt  

4. Otydlig feedback på att man verkligen loggat in som rätt användare  

5. Lurigt med att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna. Då kan man av misstag sätta ett betyg 

om man råkar missa haken till sliden och istället träffa en siffra  

6. Otydlig direktväg till matsedelsförslag från ”startsidan”  

7. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd  

8. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av ingredienskategorin, 

dvs. att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser  

9. Vad är det för skillnad på ”spara betyg” och att ”spara matsedeln”  

10. Att trycka return ger inte förväntad effekt vid namninmatning (skapa ny användare, fungerar alltså 

inte som en knapptryckning)  

11. ”Ångra val” – knappen för ingredienser borde också funka mha backspace  

12. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel”  

13. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg  

14. Termen ”meny” i vänstermenyn är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem (dubbel betydelse)  

15. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten 

över hela tidsperioden  

16. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag  

17. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer  

18. Vad innebär det att ”spara betyg”  

19. I översikten såg lunchrutan ut som en knapp  

20. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

21. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar  

22. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna  

23. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara 

24. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor  

25. Ointuitiv scrollbar  

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg  

2. Svårt att få en översikt av vald tidsperiod i ett månadsskifte  



103 
 

3. Scrollbar vid översikten är otydlig, lätt att missa att den finns där  

4. Varför saknas ”ingredienser hemma” för en måltidsspecifik inställning  

5. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp  

6. Otydligt namnval ”begränsningar” 

7. Vad betyder egentligen ”användarinställningar”  

8. Vad betyder ”tillgänglighet”  

9. Vad betyder ”variation”  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

 

 

Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för att 

kunna skriva i den)  

2. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidesen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars  

3. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln  

4. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten”  

5. Knappen ”Ta-bort” för en måltid i ”tidsperiodslistan” har oklar innebörd (betyder den ta bort dagen 

eller bara den givna måltiden t.ex. lunchen, för den dagen)  

6. Otydlig feedback när man kommer till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man kommit 

rätt med enbart datum som feedback  

7. Hur sätter man ett receptbetyg som är samma som det förutspådda  

8. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten  

9. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (t.ex. för 

grönsaker)  

10. Vad innebär ”Ändra”-knappen för en viss måltid  

11. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid, från tidsperiodslistan  

12. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen  

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Inställningarna för ”ingredienser hemma” och ”ingredienser att undvika” är lätta att blanda ihop  

2. Oklart att man verkligen kan ta in andra personers inställningar via personer (under 

användarinställningar)  

3. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid  

4. Hur väljer man en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

5. Hur ändrar man inställningar för en viss dag  

6. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (tex för 

begräsningar)  

7. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  
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8. Tvetydig kategoriindelning av ingredienser  

 

Många användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen)  

2. Hur kommer man tillbaka till inställningarna från matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och vägen 

tillbaka går via en knapp gömd bland andra)  

3. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  

4. Pop-up rutorna känns förvillande och onödiga  
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Bilaga 23. Bedömning av allvarlighetsgrad – Äldre 2 
 

Få användare = 2 användare 

Många användare = 3-10 användare 

 

Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

26. Vad händer under pausen som uppstår vid planering av matsedeln  

27. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningar för en viss måltid, har inställningen fått 

effekt  

28. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt  

29. Otydlig feedback på att man verkligen loggat in som rätt användare  

30. Lurigt med att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna. Då kan man av misstag sätta ett betyg 

om man råkar missa haken till slidern och istället träffa en siffra  

31. Otydlig direktväg till matsedelsförslag från ”startsidan”  

32. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd  

33. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av ingredienskategorin, 

dvs att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser  

34. Vad är det för skillnad på ”spara betyg” och att ”spara matsedeln”  

35. Att trycka return ger inte förväntad effekt vid namninmatning (skapa ny användare, fungerar alltså 

inte som en knapptryckning)  

36. ”Ångra val” – knappen för ingredienser borde också funka mha backspace  

37. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel”  

38. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg  

39. Termen ”meny” i vänstermenyn är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem (dubbel betydelse)  

40. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten 

över hela tidsperioden  

41. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag  

42. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer  

43. Vad innebär det att ”spara betyg”  

44. I översikten såg lunchrutan ut som en knapp  

45. Rutan med receptnamnet i matsedeln såg ut som en knapp  

46. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar  

47. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna  

48. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara  

49. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor  

50. Ointuitiv scrollbar  

51. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidesen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars  

52. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln  

53. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten”  
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54. Knappen ”Ta-bort” för en måltid i ”tidsperiodslistan” har oklar innebörd (betyder den ta bort dagen 

eller bara den givna måltiden tex lunchen, för den dagen)  

55. Otydlig feedback när man kommer till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man kommit 

rätt med enbart datum som feedback  

56. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten  

57. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (tex för 

grönsaker)  

58. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid, från tidsperiodslistan  

59. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen  

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan 

allvarlighetsgrad 

10. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg  

11. Svårt att få en översikt av vald tidsperiod i ett månadsskifte  

12. Scrollbar vid översikten är otydlig, lätt att missa att den finns där  

13. Varför saknas ”ingredienser hemma” för en måltidsspecifik inställning  

14. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp  

15. Otydligt namnval ”begränsningar”  

16. Vad betyder egentligen ”användarinställningar”  

17. Vad betyder ”tillgänglighet”  

18. Vad betyder ”variation”  

19. Hur väljer man en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser  

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

5. Pop-up rutorna känns förvillande och onödiga  

 

Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

13. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för att 

kunna skriva i den)  

14. Hur sätter man ett receptbetyg som är samma som det förutspådda  

15. Vad innebär ”Ändra”-knappen för en viss måltid  

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

9. Inställningarna för ”ingredienser hemma” och ”ingredienser att undvika” är lätta att blanda ihop  

10. Oklart att man verkligen kan ta in andra personers inställningar via personer (under 

användarinställningar)   

11. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid  

12. Hur ändrar man inställningar för en viss dag  
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13. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (tex för 

begräsningar)  

14. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem  

15. Tvetydig kategoriindelning av ingredienser  

 

Många användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen)  

2. Hur kommer man tillbaka till inställningarna från matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och vägen 

tillbaka går via en knapp gömd bland andra)  

3. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok)  
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Bilaga 24. Rangordning efter allvarlighetsgrad – 30 användare 
 

Rangordning efter allvarlighetsgrad – Ungdomar, medelålders och äldre 
 

Få användare = 2 användare 

Många användare = 3+ användare 

 

Låg = 58 

Mellan = 32+10=42 

Hög =1+5+19=25 

 

Försöksdeltagare Låg Mellan Hög 
1.  5 1 6 
2. 4 3 1 
3. 8  2 
4. 2 1 3 
5. 5 1 2 
6. 1 1  
7. 2   
8.  2  
9. 4 2 1 
10. 1   
11. 3 8 2 
12. 2 2 2 
13.  1 1 
14. 1 2 1 
15.    
16. 1  1 
17. 1   
18. 1 1 1 
19. 2 1 1 
20. 1   
21. 2 3  
22. 1 2  
23. 1 1  
24. 3 1  
25. 1 1  
26. 1 2  
27. 1 2  
28.    
29. 2 1  
30. 2 3 1 
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Få användare upplever ett problem & Liten påverkan på användarupplevelsen = Låg allvarlighetsgrad 

1. Varför finns det ingen knapp som säger ”matsedelsförslag” i menyn till vänster (medelålders 1) (21) 

2. Varför är det bara distinkta steg mellan betygen (medelålders 1) (12) 

3. ”Detta är matsedelsförslag 1” ser ut som en knapp (medelålders 1) (21) 

4. ”Måltider” i översikten såg ut som en knapp (medelålders 1) (30) 

5. ”Spara matsedel” går ej att trycka på, ser inte det och försöker trycka där i alla fall upprepade 

gånger (medelålders 1) (30) 

6. Läs nästa förslag, oklart att det betyder nya receptförslag (medelålders 1) (11) 

7. Borde inte heta ”läs nästa förslag” borde heta ”ta fram nytt matsedelsförslag” (medelålders 1) (12) 

8. Vart är menyn till vänster, förstår ej vad som är en meny (medelålders 1) (26) 

9. Borde kunna ta bort tillgänglighet och se saker man ej vill ställa in för, borde kunna klicka ur de 

(medelålders 1) (24) 

10. Scroll-listan för smaksättning känns obehaglig (medelålders 1) (19) 

11. Borde vara touch screen (medelålders 1) (29) 

12. Varför blir det bara en person fastän man valt två portioner (medelålders 1) (27) 

13. Hjälpen på höger sida är onödig borde vara mer logisk (medelålders 1) (24) 

14. Hur ser man hur många personer recepten gäller för (medelålders 1) (11) 

15. Vad händer när man trycker på knappen logga in, systemet tänker (medelålders 1) (29) 

16. Vad betyder färgerna på betygen (och avsaknaden av färg på de låga betygen) (medelålders 1, 

ungdomar 1) (11) 

17. Hur ser man om man har valt rätt dagar i tidsperioden (medelålders 2) (19) 

18. Vad betyder ”slutför alla inställningar” (medelålders 2) (24) 

19. Varför finns det ej en sök-funktion i programmet (ungdomar 1) (22) 

20. Drag and drop på olika val fungerar inte (ingredienser hemma och personer ) (ungdomar 1)(18) 

21. Konstigt att man ska trycka på ”ånga val” för att ta bort en person (ungdomar 1) (25) 

22. Delete fungerar inte som det brukar göra (ungdomar 1) (23) 

23. Vad betyder den gula färgen på en viss dag i kalendern (ungdomar 2) (20) 

24. Vad händer när man trycker på ”skapa användare” (ungdomar 1) (16) 

25. Om man väljer 0 portioner för en viss dag, varför får man då recept för den dagen i alla fall 

(ungdomar 1) (14) 

26. Ingen översikt, för mycket information, plottrigt och rörigt (ungdomar 2) (17) 

27. Rutorna med extremvärden för näringsämnen ser ut som knappar (äldre 1)(1) 

28. Vad betyder den röda ringen runt en dag i tidsperiodsinställningarna (äldre 1)(2) 

29. Ointuitiv scrollbar (äldre 1)(3) 

30. Lurigt med översikt av långa ingredienslistor (äldre 1)(3) 

31. Termen ”meny” är förvirrande i ett måltidsplaneringssystem, dubbel betydelse (äldre 1) (5) 

32. Vad innebär det att ”spara betyg” (äldre 1) (3) 

33. Hjälptexten är ofta otillräcklig och svarar enbart mot ett tänkt mål, inte flera tänkbara (äldre 1)(9) 

34. Uttrycket ”ångra val” vid en ingredienslista kan tolkas som att ångra valet av ingredienskategorin, 

dvs att gå ur kategorin och inte enbart som att ångra valda ingredienser (äldre 1)(7) 
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35. Otydlig direktväg från matsedelsförslag från startsidan (äldre 1) (1) 

36. Pilarna ”nästa inställning” hade oklar innebörd (äldre 1) (3) 

37. Lurigt att sätta betyg genom att klicka direkt på siffrorna, då kan man av misstag sätta ett betyg om 

man råkar missa haken till slidern och istället träffa en siffra (äldre 1)(3) 

38. Vad är det för skillnad på att ”spara betyg” och ”spara matsedeln” (äldre 1) (3) 

39. ”ångra val” knappen för ingredienser borde också funka mha backspace (äldre 1) (5) 

40. Vad gör knappen ”spara betyg och uppdatera matsedel” (äldre 1)(6) 

41. Vad är skillnaden mellan ett satt betyg och ett förutspått betyg (äldre 1)(9) 

42. Konstigt att en person som bara är med för en dag (specialinställningar) inte är med i översikten  

över hela tidsperioden (äldre 1) (9) 

43. Konstigt att inte betyg sparas när man klickar mellan olika matsedelsförslag (äldre 1)(9) 

44. Vad innebär det om man ställer in 0 portioner i inställningarna för personer (äldre 1) (10) 

45. Otydlig feedback på att man verkligen har loggat in som rätt användare (äldre 1) (2) 

46. Feedback saknas när man kommer tillbaka från inställningarna för en viss måltid, har inställningarna 

fått effekt (äldre 1)(4) 

47. ”Du har valt” områdena uppdateras inte tillräckligt tydligt (äldre 1) (5) 

48. Lunch i översikten ser ut som en knapp (medelålders 1, äldre 1)(1) 

49. Oklar koppling mellan menyn till vänster och ”huvudarenan i mitten” (äldre 2)(5) 

50. Vad har bakgrundsfärgen för varje recept för betydelse i matsedeln (äldre 2)(2) 

51. Lurigt med bara tre mellanlägen i slidsen för begränsningar, måste man släppa haken precis vid 

mellanlägena eller vad händer annars (äldre 2)(1) 

52. Otydlig feedback när man kommit till inställningar för en viss måltid, svårt att veta att man kommit 

rätt med enbart datum som feedback (äldre 2) (3) 

53. Retur-knappen ger inte förväntad effekt, fungerar inte som vanligt (medelålders 1, äldre 1)(4) 

54. Vad innebär ett betyg på ett recept egentligen (äldre 2) (5) 

55. Slidesen för begränsningar var svåra att träffa då ”haken” var för liten. (äldre 2)(1) 

56. Svårt att träffa det lilla handtaget som blir till en scrollbar med väldigt många element (tex för 

grönsaker) (äldre 2) (7) 

57. Knappen ”ta-bort” för en måltid i tidsperiodslistan har oklar innebörd (äldre 2)(3) 

58. Vad innebär knappen ”ändra” för en viss måltid från tidsperiodslistan (äldre 2) (2) 

 

Få användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Scrollbar vid översikten otydlig, lätt att missa att den finns där (äldre 1) (9) 

2. Oklart att man kan scrolla ner i ingredienslistorna (medelålders 1)(11) 

3. Vad betyder betygskalan, är 1=dåligt och 5 = bra? (medelålders 1)(24) 

4. Vart hittar man kostnad och tillagningstid (medelålders 1)(27) 

5. Hur kommer man vidare från ingredienser hemma (”gå vidare till nästa inställning”) (medelålders 1) 

(11) 

6. Hur kommer man tillbaka till förra matsedelsförslaget (medelålders 1)(21) 

7. Hur väljer man enkelt på svårighet om det redan är satt där innan (medelålders 1)(21) 

8. Hur kan man ångra det man gjorde senast (medelålders 1)(21) 
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9. Hur tar man bort texten i rutan där man ska skriva sitt namn (medelålders 1)(19) 

10. Vart sparar man de inställningar man har gjort (medelålders 1)(26) 

11. Hur sparar man det matsedelsförslag som man vill ha (medelålders 1)(29) 

12. Avsluta knappen ger inte förväntad effekt, stänger hela programmet (medelålders 1)(30) 

13. Ska man ”spara inställningar och skapa matsedel” varje gång man har gjort en ändring (medelålders 

1) (26) 

14. Hur ändrar man inställningar för ”tidsperioden” (medelålders 1)(30) 

15. Hur undviker man en hel ingredienskategori (medelålders 1)(30) 

16. Hur vet man att man har skapat en användare (medelålders 1)(27) 

17. ”gå till första inställningen” i instruktionerna, finns ingen sådan knapp (den heter ”gå till nästa 

inställning, designfel) (medelålders 1) (13) 

18. Betyder två portioner = två personer (medelålders 1, ungdomar 1)(11) 

19. Hur ändrar man betyg på recepten (medelålders 2)(11) 

20. ”Tillbaka till förra inställningen”- knappen hade inte förväntad effekt (medelålders 2) (11) 

21. Vart finns ”gå vidare till första inställningen” knappen (ungdomar 1) (18) 

22. Vart hittar man ”ingredienser hemma” (ungdomar 1)(23) 

23. Varför fungerar inte ”tillbaka till förra inställningen” som en ångra knapp (ungdomar 1) (25) 

24. Hur hittar man tillbaka till kalendern (ungdomar 1) (22) 

25. Svårt att träffa haken när man sätter betyg (ungdomar 1) (14) 

26. Varför ändras inte recepten fastän man gör inställningar (ungdomar 1) (22) 

27. Hur får man fram en ny omgång recept (ungdomar 2) (14) 

28. Oklar betydelse med samma bakgrundsfärg för en scrollbar som för en intryckt knapp (äldre 1)(4) 

29. Hur planerar man om för att ta hänsyn till satta betyg (äldre 1) (8) 

30. Vad betyder användarinställningar, låter som mitt konto (medelålders 1, äldre 1)(8) 

31. Vad betyder variation (äldre 1, ungdomar 1)(9) 

32. Varför kan man inte lägga till ingredienser hemma under en viss dag (medelålders 1, äldre 1)(5) 

 

Få användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög allvarlighetsgrad 

1. Hur får man fram recept/matsedelsförslag (trycker på ingredienserna för att få fram recept med 

dem) (medelålders 1)(30) 

 

Många användare upplever ett problem & Låg påverkan på användarupplevelse = Mellan 

allvarlighetsgrad 

1. Oklart att det bara är tre steg i begräsningar (medelålders 5)(11) 

2. Vad händer när man trycker på ”spara och uppdatera matsedeln” i betyg, (systemet tänker) 

(medelålders 3, ungdomar 3)(12) 

3. Hur vet jag att de inställningar jag har gjort har sparats (medelålders 3)(11) 

4. Varför får man recept med vitlök även när det är bortvalt (medelålders 4, ungdomar 1)(11) 

5. Otydligt namn på knapparna ”skapa matsedel och ”ändra inställningar” på första sidan (medelålders 

1, ungdomar 2) (12) 

6. Receptnamnet ser ut som en knapp (medelålders 1, äldre 1, ungdomar 3)(1) 

7. Hur sätter man samma betyg som det förutspådda betyget (medelålders 4, äldre 3, ungdomar 1)(6) 



112 
 

8. Vad händer när man trycker på knappen ”spara inställningar och skapa matsedel” (systemet tänker) 

(medelålders 2, äldre 1, ungdomar 2)(2) 

9. Vad betyder ”ändra” bredvid receptet (medelålders 1, äldre 3)(2) 

10. Namnrutan för att skapa ny användare är svår att använda (oklart att man måste klicka i den för att 

kunna skriva i den) (äldre 3)(2) 

 

Många användare upplever ett problem & Mellan påverkan på användarupplevelsen= Hög 

allvarlighetsgrad 

1. Hur läser man recepten (ser ej läs bredvid receptnamnet) (medelålders 3, ungdomar 2)(19) 

2. Hur skapar man ny användare, varför står det logga in och ej skapa användare på knappen 

(medelålders 1, ungdomar 2)(12) 

3. Vart ligger variation och lättlagade recept (medelålders 5)(12) 

4. Vart hittar man ingredienser att undvika (medelålders 5)(13) 

5. Hur sparar man betygen för ett recept (medelålders 2, ungdomar 5)(16) 

6. Hur tar man bort en dag från listan (medelålders 1, ungdomar 2 )(14) 

7. Vad innebär ingredienser hemma, kommer man endast att få recept på de valda ingredienserna och 

ingenting annat (medelålders 3)(11) 

8. Hur ändrar man inställningar för hela tidsperioden (alla dagar) (ungdomar 3) (18) 

9. Saknas direktlänk mellan olika delar av översikten till motsvarande inställningar (tex för 

begränsningar) (äldre 3) (4) 

10. Svårt att se skillnad på ingredienser hemma och ingredienser att undvika, ser likadant ut 

(medelålders 1, äldre 4, ungdomar 4)(4) 

11. Otydligt när kalendern ligger i månadsskiftet (medelålders 2, äldre 1)(5) 

12. Tvetydig kategoriindelning av ingredienserna (medelålders 9, äldre 3, ungdomar 10)(3) 

13. Vad betyder ”begränsningar” (medelålders 1, äldre 1, ungdomar 1)(3) 

14. Hur gör/ändrar man inställningar för en viss dag (medelålders 6, äldre 4, ungdomar 7)(1) 

15. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för en viss måltid (äldre 5)(2) 

16. Oklart hur man väljer en hel ingredienskategori utan att behöva klicka för samtliga ingredienser 

(medelålders 1, äldre 2)(1) 

17. Hur gör man inställningar för flera personer/ser ej att man kan scrolla i listan med personer 

(medelålders 5, äldre 3)(1) 

18. Vad betyder ”tillgänglighet” (medelålders 4, äldre 1)(9) 

19. Otydligt att det finns flera alternativa matsedelsförslag och hur man kommer åt dem (äldre 3, 

ungdomar 1) (4) 

 

Många användare upplever ett problem & Hög påverkan på användarupplevelsen = Hög 

allvarlighetsgrad 

1. När har man skapat en matsedel (medelålders 5, ungdomar 5)(11) 

2. Hur kommer man tillbaka från inställningarna för matsedelsmenyn (bryter pilmetaforen och vägen 

tillbaka går via en knapp gömd bland andra) (äldre 3) (1) 

3. Ser ej pop-up fönster, otydligt (medelålders 5, äldre 2, ungdomar 4)(5) 
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4. Svårt att hitta tillbaka till ingrediensöversikten från en ingredienslista (att man måste trycka ok) 

(medelålders 5, äldre 5, ungdomar 6 ) (1) 

5. Hur kommer man vidare från översikten till matsedelsförslaget (bryter pilmetaforen och 

introducerar ny knapp) (medelålders 5, äldre 8, ungdomar 3)(1 ) 
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