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Sammanfattning 
Det här är en rapport som är en del av ett examensarbete som utfördes på IT-företaget Nostratic. 
Syftet är att utveckla ett användargränssnitt för ett webbaserat sorteringsverktyg genom att 
kombinera användarcentrerad systemdesign med den agila systemutvecklings metoden, Scrum. 
Utvecklingen skedde i tre användbarhetsdesigniterationer som i sin tur innehöll nio Scrum-
iterationer, så kallade Sprints. Varje iteration avslutades med en prototyp som testades på 
användare inom den avgränsade målgruppen för produkten. Under användartestarna mättes 
användbarheten i användargränssnittet genom att räkna antalet fel som testpersonerna gjorde i 
utförandet av en specifik uppgift samt genom en post-survey enkät. Utvecklingen sträckte sig till 
en första version av en digital prototyp av sorteringsverktyget. Denna prototyp fick en lägre 
användbarhet än den pappersprototyp som testades i iterationen innan. Det kan bero på att 
övergången mellan en pappersprototyp och en digital prototyp är ganska stor vad gäller detaljnivå. 
Trots det mättes användbarheten till att vara hög vilket visar att utvecklingen har en stadig grund.  

En annan del av examensarbete syftar till att vägleda Nostratic i hur de skulle kunna integrera en 
användbarhetsmetod med den metod som de använder idag. Scrum är den systemutvecklings 
metod de använder i dagsläget. Utifrån utförandet av ett antal intervjuer erhölls informationen att 
ingen metod används för att upprätthålla en hög användbarhet i de produkter de levererar. Då 
Scrum har öppningar för att förenas med användbarhetsdesign så finns det stora möjligheter för 
Nostratic att bygga in en användbarhets metod i deras arbete. Det skulle kunna göras genom att ha 
längre sprintar, minst två veckor och dessa sprintar ska stämma överrens med de iterationer som 
genomgås i användbarhetsdesign. I varje iteration delas produkten in i minde delprodukter som 
var för sig genomgår olika användbarhetstester och utvärderingar.  

Abstract 
This is a paper that is a part of a thesis that was performed at the IT-company Nostratic. The 
purpose is to develop a user interface for a web based sorting tool by combining a user centered 
system design with the agile method, Scrum. The development was made in three usability design 
iterations that contained nine Scrum iterations, so called Sprints. All iterations ended with a 
prototype that was tested on users within the target group for the product. During the usability 
tests the usability was measured in the user interface by counting the number of mistakes the test 
persons made while performing a specific task and also by answering a post-survey questionnaire. 
The development reached to the first version of a digital prototype of the sorting tool. This 
prototype got a lower usability than the paper prototype that was tested in the iteration before. The 
reason for this could be that a transition between a paper prototype and a digital prototype differ a 
lot in the level of details. Despite this the usability was measured high which shows that the 
development has a strong base.  

Another part of the thesis has the purpose to guide Nostratic how to integrate a usability design 
method with the method they use today. Scrum is the system development method they use. Based 
on a number of interviews the information that they do not use any method to maintain a high 
usability in their products achieved. While Scrum has openings for being combined with usability 
design Nostratic has possibilities to integrate a usability method in their way of working. This 
could be made by having longer sprints, at least two weeks and those sprints should fit the 
iterations in the usability design method. In all iterations the product is split into smaller parts that 
are being tested to maintain a high usability.  



3 
 
 

Förord 
Den här rapporten är en del av ett examensarbete. Under projektets gång har många lärdomar växt 
fram och skulle projektet göras om på nytt skulle en del moment gjorts annorlunda. Vi är ändå 
stolta över vårt arbete och hoppas det är intressant läsning för er. 

Vi vill passa på att tacka alla som på något sätt har hjälpt oss att utföra det här examensarbetet. 
Speciellt tack till våra handledare på Linköpings Universitet, Martin Karlsson och Stefan 
Gustavson, för visat intresse och svar på frågor och på Nostratic som har hjälpt till och peppat oss. 
Men framförallt vill vi framföra ett stort tack till alla våra testpersoner, vi har Er att tacka för att 
utvecklingen av prototypen gick att genomföra.  
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1 Inledning 
Den här rapporten är en del av ett 30 högskolepoängs examensarbete i utbildningen civilingenjör i 
Medieteknik på Linköpings Universitet.  

1.1 Bakgrund 
Det här examensarbetet utfördes på Nostratic AB som ligger i Stockholm. Företaget är dels ett 
konsultföretag men deras största verksamhet är att utveckla och bygga webcommunities och 
verktyg för dessa.  

Bakgrunden till det här examensarbetet är en vision om att skapa ett nytt sorteringsverktyg som 
ska vara spännande och lätt att använda för alla. Sortering ska bygga på att man delar in objekt, 
till exempel kontakter, i olika kategorier. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram ett webbaserat användargränssnitt för ett sorteringsverktyg. 
Undersökningar av målgrupp och användare ska utföras för att utveckla användargränssnittet så 
att det har en hög användbarhet.  

Syftet är också att ge Nostratic en vägledning i att integrera användbarhetsmetoder med den 
systemutvecklingsmetod som de använder idag.  

1.3 Avgränsningar 
Utvecklingsarbetet är koncentrerat till sorteringsdelen, sökdelen och översiktsdelen och därför 
kommer inte någon större vikt läggas på övriga delar som till exempel start- och hjälpsida.  

Rapporten är inriktad på utvecklingen av produkten det vill säga den användarcentrerade 
utvecklingen samt den agila metoden och hur man kombinerar dessa med varandra. 
Programmeringsarbetet i utvecklingen av den digitala prototypen kommer därför inte 
kommenteras i den här rapporten. 

1.4 Målgrupp 
Den här rapporten riktar sig till alla människor med intresse för användbarhet och 
agilsystemutveckling. Eftersom ingen programmering av någon nivå kommer att bearbetas i den 
här rapporten behövs inga tekniska baskunskaper för att förstå innehållet i den här rapporten. 

1.5 Upplägg 
Rapporten är uppdelad i två delar. I den första delen (kapitel 2) tas utvecklingen av 
användargränssnittet upp och i den andra delen (kapitel 3) redovisas den agila metoden 
kombinerat med den metod som koncentrerar sig på användbarhet. Sist i rapporten finns ett antal 
bilagor.  

Första delen är uppbyggd med en teoridel där begrepp inom ämnet tas upp. Sedan följer en 
metoddel där den metod som används för att ta fram användargränssnittet beskrivs samt de 
utvärderingsmetoder som utförts. I nästa del, utförande, beskrivs arbetsgången då 
användargränssnittet togs fram samt vad utvärderingarna gav för resultat. Sedan redovisas det 
slutgiltiga resultatet, alltså designen av användargränssnittet. Sist finns en diskussion som berör 
lärdomar och tankar som väckts under arbetets gång.   
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Andra delen börjar med en teoridel, sedan följer metod samt utförandet. Kapitlet avslutas med 
resultat och diskussion.   
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2 Utveckling av användargränssnitt 
Det här kapitlet tar upp utvecklingen av användargränssnittet från vision till en första digital 
prototyp.  

2.1 Teori 
Användarcentrerad systemdesign sätter användaren i centrum. Det finns många olika typer av 
användare och hänsyn måste tas till alla användare inom målgruppen.  

2.1.1 Användare 
Nationalencyklopedin beskriver en användare som en person som använder något särskilt i 
datatekniska sammanhang. (Nationalencyklopedin, 2007) 

De slutgiltiga användarna är de personer som kommer genomför uppgifter av olika slag genom att 
integrera med ett system. Beställarna är de som är spekulanter av produkten, dessa är oftast inte 
desamma som slutanvändarna. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.1.1.1 Nybörjare, experter och genomsnittsanvändare 

Ett program som används av flertalet personer har användare med olika nivå av erfarenhet och 
kunskap. Det finns de användare som använder programmet för första gången, nybörjare, de 
användare som har använt programmet många gånger, experter, och där emellan finns 
genomsnittsanvändare. De är inte några experter men har lärt sig att använda de funktioner och 
verktyg som är intressanta för dem.  

Det är viktigt att ett användargränssnitt till en produkt tar hänsyn till alla användare. Det får inte 
vara för svårt och oförståligt för en nybörjare men det får inte heller vara för enkelt så att experter 
känner sig behandlade som nybörjare.  

Kunskapsnivån hos användarna ändras konstant. De flesta genomsnittsanvändare brukar stanna på 
sin kunskapsnivå medan nybörjare snabbt lär sig hur de ska använda olika funktioner och verktyg 
och därmed avancerar till genomsnittsanvändare. Experter måste ständigt hålla sig ajour och 
bättra på sin kunskap för att förbli experter annars sjunker deras kunskapsnivå och även de 
hamnar i mellanläget.  

Det är inte många av användarna som någon gång är experter men alla är någon gång nybörjare.  
”People don't like to be incompetent, and beginners, by definition, are incompetent.” (Cooper, 
2007, s. 42). Nybörjare lär sig snabbt för att slippa känna sig okunniga, om nybörjaren känner att 
det är krångligt och svårt att lära sig är det vanligaste att de hoppar av istället för att lägga ner mer 
energi på att förstå. (Cooper, 2007) 

Design för olika kunskapsnivåer 

Den största gruppen är den genomsnittliga användaren och det är även den som är den mest 
stabila över en längre tid. Det är den viktigaste gruppen då man ska ta fram ett nytt 
användargränssnitt. Huvudmålet är att tillfredställa de genomsnittliga användarna och se till att de 
håller sig stadigt i mitten av kunskapsnivån. Målen runtomkring är att snabbt och utan 
krångligheter få nybörjare över gränsen till genomsnittliga användare och att inte förhindra de 
genomsnittliga användare som vill bli experter att avancera. Det viktigaste är att hålla den största 
gruppen nöjd, vilket är de genomsnittliga användarna. (Cooper, 2007) 

Nybörjarnas behov 
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Att vara en okunnig nybörjare är det ingen som vill vara men det är ett stadium som alla måste 
passera, alla är nybörjare någon gång. Därför är det viktigt att man har en bra produkt och ett bra 
användargränssnitt som gör att nybörjare utan större ansträngning kan lära sig hur det fungerar.  

Ett bra sätt är att se på användarna som mycket intelligenta människor men är väldigt upptagna 
och har ont om tid.  

Instruktioner är nödvändiga men de får inte vara för långa eller för svåra att förstå. Själva 
processen måste flyta på och ha ett distinkt mål. En användare vill lära sig att använda ett system 
men är inte intresserad av att veta hur det egentligen fungerar. För att lätt kunna lära sig nya saker 
behöver användaren veta vad olika saker har för orsak och effekt. Ett program är alltså bra 
designat om funktioner ger en förklaring till varför de fungerar som de gör men inte någon 
djupare beskrivning hur de egentligen fungerar.  

För att nya användare ska kunna få en snabb uppfattning av programmet så är det viktigt att 
systemet gör det som användaren förväntar sig att det ska göra. Kommandon i sig är inget en 
användare kommer ihåg från gång till gång. Relationen mellan ett objekt och en händelse är något 
man lättare kommer ihåg, om det är något som användaren tycker är logiskt. 

Från början behöver nya användare hjälp av programmet för att komma igång men det är något 
som kommer ligga i vägen då användaren börjar få lite mer vana och kunskap. Det är därför 
viktigt att extra hjälpfunktioner inte är fixerade i själva användargränssnittet, man måste kunna gå 
runt dem då de inte längre behövs. (Cooper, 2007) 

Experternas behov 

Låt säga att du har en spekulant på din produkt, när denne överväger huruvida det är värt att köpa 
produkten eller inte kommer han förlita sig på experternas åsikter. En expert ser ofta på en 
produkt baserat på den kunskap han/hon besitter. Så en produkt som fungerar jättebra för en 
genomsnittlig användare, kan en expert tycka är tråkig och inte något vidare bra och därför råda 
spekulanten till att inte köpa produkten. Det är därför viktigt att även uppfylla experternas behov. 

En experts största behov är att det ska gå snabbt och vara lättillgängligt att komma åt de 
funktioner och verktyg som personen vill använda. Det är därför viktigt att det finns genvägar till 
allt.  

Att ständigt lära sig nya saker och kopplingar mellan händelser är något som experterna strävar 
efter. (Cooper, 2007) 

Genomsnittsanvändarens behov 

Genomsnittsanvändaren vill kunna använda programmet på ett smidigt sätt men ändå kunna lära 
sig nya saker. Det ska finnas tillgång till verktyg men förklaringar om syfte och begränsningar 
behövs inte då dessa användare redan kan detta. En bra funktion för genomsnittsanvändaren är 
ToolTips. Dessa ger en kort beskrivning om hur ett verktyg fungerar utan att nämna varken syfte 
eller begränsningar.  

En annan funktion som är bra för dessa användare är en online hjälp där de själv kan söka upp och 
lära sig nya saker som de tycker verkar intressanta. 

Genomsnittsanvändaren har ett antal verktyg som används regelbundet, det är viktigt att dessa 
placeras centrerat i användargränssnittet så att de är lätta att komma åt. De verktyg och funktioner 
som är lite mer komplicerade kommer inte att användas i något större omfång men vetskapen om 
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att de finns och att det går att lära sig mer är en känsla som genomsnittsanvändaren tycker om. 
(Cooper, 2007) 

2.1.2 Användarvänlighet – användbarhet 
Om en produkt är lätt att använda och det är lätt att utföra uppgifter i produkten brukar den i 
folkmun omnämnas som användarvänlig. Men ordet är kontroversiellt eftersom en del menar att 
ett program inte kan vara vänligt. Allwood har definierat begreppet enligt följande: 

 Åtkomlighet 

 Förenligt med och stöd för människans mentala funktionssätt 

 Individualisering 

 Hjälpresurser 

(Gulliksen, Göransson, 2002) 

Om en produkt istället är användbar betyder det att produkten ger nyttig information till 
användaren.  

ISO 9241-11:s definition av användbarhet: 

"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." 

Denna definition innehåller tre starka ord effectiveness, efficiency och satisfaction. Nedan följer en 
förklaring av dem: 

 Effectiveness (kraftfullhet, ändamålsenligt) 
Med det ordet menas om målet är uppnått. Det kan till exempel vara om en uppgift är löst 
på rätt sätt.  

 Efficiency (effektivitet) 
Detta ger en bild på hur effektivt systemet är, det vill säga om det är krävande att utföra 
arbetet eller slutföra uppgiften.  

 Satisfaction (tillfredsställelse) 
Detta ord rör användarens tillfredställelse då denna använder programmet. Det handlar om 
positiva känslor som produkten genererar. (Projekt Santai & Santto Tajakka, 2004) 

2.1.2.1 Processtänk  

För att produkten ska vara användbar måste utvecklingen vara en process där utvärderarna 
fokuserar på användarnas erfarenhet och kunskap samt på alla delar som bidrar till produktens 
användbarhet. Under utvecklingen kan det vara lätt att endast koncentrera sig på delarna så som 
beställningen, designen, eller utvärderingarna istället för helheten. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.1.3 Designkriterier  
Det finns en rad olika riktlinjer då man designar användargränssnitt. Jakob Nielsen har definierat 
tio heuristiker för design oavsett om de är textbaserade eller grafiska.  

1. Enkel och tydlig systemstatus  
Programmet ska alltid visa användaren var denna befinner sig och vad som händer på 
skärmen. Detta bör göras enkelt, många saker på skärmen gör det svårare för användaren att 



13 
 
 

välja eller komma ihåg.  
2. Använd ett språk användaren förstår  

Systemet ska vara enkelt för användaren att förstå och då ska språket vara lättförstått för 
användaren. 

3. Ge användaren kontroll och frihet  
Användaren ska alltid ha möjlighet att ångra sig. För att denna inte ska känna sig fångad i 
ett hörn bör det alltid finna synliga ”utgångar” så som avsluta knappar så att användaren 
känner total frihet att avbryta när denna vill.  

4. Konsekvent design  
Systemets olika delar ska fungera på samma sätt. Användaren ska inte behöva fundera på om 
två liknande situationer och händelser innebär samma sak. Använd gärna olika standarder som 
denna redan känner igen.  

5. Felförebyggande 
Feedback till användaren vad som händer på skärmen är nödvändigt så denna förstår då fel 
uppstår. Bra design förhindrar uppkomsten av fel.  

6. Bättre att känna igen än att komma ihåg  
Användaren ska inte behöva memorera information. Den information som användaren 
behöver ska vara synlig eller lätt att ta fram.   

7. Flexibilitet och effektivitet  
För den vana användaren bör det finnas möjligheter att använda sig av genvägar och 
snabbkommandon. Systemet ska kunna tillgodose både vana användare och nybörjare.  

8. Nödvändig information 
Användaren vinner inget på att få onödig information och det är viktigt att felmeddelanden ger 
en tydlig uppdatering om vad felet är och lösningar på problemet, inget annat.   

9. Förhindra fel och rätta till fel  
Fel uppstår och då behöver systemet bra felmeddelanden som är utformade på ett enkelt språk. 
För att användaren ska bli hjälpt av felmeddelandet bör det även finnas en enkel förklaring 
och tips på lösningar.  

10. Hjälp och dokumentation  
För att en användare ska gå vidare då denna påträffar problem gäller det att hjälpfunktioner 
och dokumentation finns tydlig och lättillgänglig. (Nielsen, 1993) 

 

En annan man som skapat riktlinjer för design för datorsystem är Ben Schneiderman. Han har 
definierat åtta gyllene regler som man får tolka och modifiera för det specifika systemet. 
(Schneiderman, 1998) 

1. Sträva efter konsekvens  
Utformningen av liknande händelser ska vara konsekvent, de ska se ut och bete sig på 
samma sätt. Det gäller för bland annat layout, menyer, hjälpfunktioner och kommandon. 

2. Vana användare ska ha möjlighet till genvägar 
En användare lär sig hela tiden mer och mer om systemet då han använder det. För att inte 
hindra effektiviteten för användarna kommer det tillslut behövas snabbkommandon och 
genvägar. 

3. Erbjud informativ feedback  
Feedback bör ges då någon form av operation utförs. Den feedback som ges måste 
stämma överens med det som utförs av systemet. Är det till exempel en enkel och vanlig 
operation bör det vara enkel feedback medan det vid tyngre operationer bör vara mer 
feedback. 

4. Designa dialoger som har ett tydligt slut  
Händelsesekvenser ska vara uppdelade så att de på ett tydligt sätt innehåller en början, en 
mitt och ett slut. När händelsen är avslutad ska informativ respons ges för att tydliggöra 
att händelsen är avslutad.  
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5. Förhindra fel 
Användaren ska inte ”råka” göra ett fel. Ett system ska designas så att det förhindrar 
användaren från att göra enkla fel. Om ett fel görs ska det upptäckas av systemet och 
erbjuda hjälp för att lösa problemet. 

6. Ångra händelser på ett enkelt sätt 
Man ska kunna ångra en händelse på ett enkelt sätt. Det är ett sätt att få användarna att 
känna sig säkra i vad de gör och inte behöva oroa sig för att göra fel.  

7. Stöd den inre känslan av kontroll  
Användare med lite mer vana av systemet vill gärna känna att det är de som har kontrollen 
och inte systemet. Effektiviteten hos användarna ökar då systemet reagera på ett sådant 
sätt som användarna har förväntat sig.  

8. Minska belastningen på korttidsminnet  
Det mänskliga korttidsminnet är begränsat, så mer information än vad hjärnan kan hantera 
är inte lämpligt. Om hjärnan inte klarar av att bearbeta all information som systemet 
genererar får användaren en negativ bild av systemet. (Schneiderman, Plaisant, 2005) 

2.1.4 Användbarhetsmål 
En användare talar om mål för vad programmet ska klara av. En utvecklare talar istället om krav 
för programmet. För att inte kommunikationsproblem ska uppstå behöver tydliga riktlinjer sättas 
upp och följas. Genom att sätta upp användbarhetsmål kan man både vägleda designen och 
utvärdera resultatet med användaren. Dessa mål tvingar utvecklaren att tänka i banor som är 
närmare användarens behov istället för att göra antaganden om kraven. Ett exempel på mål kan 
vara att användaren ska lyckas med att skriva ut. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.1.5 Användbarhetsmått 
För att kontrollera om systemet är användbart kan man använda sig av användbarhetsmått. För att 
kunna göra detta behöver man information om: 

 Beskrivning av användarens mål och intentioner 

 Beskrivning av användarsammanhanget, inbegripet användarna, uppgifterna, utrustningen och 
miljöerna 

 Målen eller faktiska värden för ändamålsenighet, effektivitet och tillfredställelse i det avsedda 
användningssammanhanget. (ISO 9241-11) 

Användbarhetsmått kan man mäta enligt olika faktorer. Enligt ISO 9241-11 så finns det tre 
kategorier. Den första är ändamålsenligt och räknas ofta i procentenheter. Det kan till exempel 
vara hur många procent av målen som uppfyllts eller hur många procent lyckades lösa en uppgift 
på första försöket. Men det kan även vara hur många av funktionerna som faktiskt används. Den 
andra är effektivitet och det visar hur effektivt systemet är. Här kan man mäta hur lång tid det tar 
att utföra en uppgift eller hur mycket tid det läggs på allvarliga fel och på att rätta till dem. Den 
tredje delen är tillfredställelse och detta är en bedömningsfråga. Vad tycker användaren om 
felhanteringen och blir användaren tillfredställd av systemet? (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.1.6 Användarcentrerad systemdesign 
Utveckling av ett användbart system bör vara en iterativ användarcentrerad process. Där står 
användarfokus, mätbar användbarhet och iterationer som grundstenar och genomgående i 
processen så ska dessa fyra delar finnas med: Analys, Designförslag, Utvärdering och 
Återkoppling, se figur 1.  (Gulliksen, Göransson, 2002) 
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Figur 1: Processen för användarcentrerad systemdesign.   
Källa: Gulliksen, Göransson, 2002, s. 32 

Gulliksen och Göransson, 2002 tar upp utveckling av produkter med avseende på användaren och 
de väljer att presentera deras syn på Användarcentrerad systemdesign. Gulliksen och Göransson 
definierar Användarcentrerad systemdesign på detta sätt:   

 ”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på  
 användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och  
 vidare genom hela livscykeln. Denna baseras på ett antal nyckelprinciper.”  
 (Gulliksen, Göransson, 2002, s. 32) 

Nedan följer Gulliksens och Göranssons nyckelprinciper för användarcentrerad systemdesign. 

Användarfokus – verksamhetens mål, användarnas arbetsuppgifter och behov skall tidigt vara 
vägledande i utvecklingen. 

För att projektgruppen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och ta fram ett användbart system 
måste alla i gruppen förstå användaren. Gruppen måste veta varför och till vem de designar samt 
veta användarnas kunskapsnivå och arbetsuppgifter.  

Aktiv användarmedverkan i utvecklingen – representativa användare skall aktivt medverka, 
tidigt och kontinuerligt genom hela systemets livscykel. 

Från projektets start bör man involvera användarna för att få en aktiv användarmedverkan. 
Användarna har olika erfarenheter och kunskaper och därför är det viktigt att inte se de som en 
homogen grupp. Viktigt är att skilja på experter, genomsnittsanvändare och nybörjare. Vid 
utvärderingar och analyser är det viktigt att studera användarna i deras naturliga arbetsmiljö.  

Evolutionär utveckling – systemet skall utvecklas iterativt och inkrementellt. 

Varje iteration bör innehålla en analys av kraven och användarsammanhanget, en designfas och en 
utvärdering med förslag till förbättring av systemet. Produkten ska utvecklas inkrementellt vilket 
betyder att produkten utvecklas i små delar, man ska undvika att hela systemet byggs ihop i ett 
stort steg. Varje inkrement använder iterativ utveckling tills målen är uppnådda. Inkrementen 
levereras till verkliga användare, det gör att inkrementen utvärderas och sannolikheten för 
förändring i kundens krav är större än om hela systemet levereras direkt.  

Gemensam och delad förståelse – designen skall dokumenteras med en för alla inblandade 
partner enkel och förstålig representation. 
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För att användaren ska få förståelse över utvecklingen av systemet bör man använda enkla 
prototyper och skisser för att skapa en konkret bild över det framtida systemet. Det gäller även att 
vara tydlig för att utvecklarna ska arbeta effektivt. 

Prototyping – tidig och kontinuerligt skall prototyper användas för att visualisera idéer och 
designlösningar med slutanvändarna. 

Att visualisera idéer och lösningar med hjälp av skisser och prototyper för att öka förståelsen och 
stödja den kreativa processen är en viktig del för att få användaren att förstå och känna sig 
delaktig i utvecklingen. Börja med enkla skisser och många olika förslag för att användaren ska 
våga ge sig på modellerna och ändra och förbättra.  

Utvärdera verklig användning – mätbara mål för användbarheten och kriterier för designen 
skall så långt som möjligt styra utvecklingen. 

Under utvecklingen bör man observera användarnas reaktioner på skisser och prototyper för att 
förstå vad användaren vill ha och vad som inte fungerar i systemet. Att använda sig av 
designkriterier, användbarhetsmål och att utvärdera tillsammans med användaren gör att man får 
chans att lösa problem som uppstår.  

Explicita och uttalade designaktiviteter – utvecklingsprocessen skall innehålla dedikerade och 
medvetna designaktiviteter. 

En medveten och strukturerad utveckling leder till bra design.  

Tvärdisciplinära team – utvecklingen skall utföras av effektiva team med en bredd av 
kompetens. 

I utvecklingsprocessteamet är det viktigt att involvera personer med kompetens på alla områden. 
Det kan till exempel vara databastekniker, interaktionsdesigners, programmerar och 
systemtekniker.   

Användbarhetsförespråkare – erfarna användbarhetsförespråkare skall involveras tidigt och 
kontinuerligt under hela utvecklingsprojektets gång. 

En ansvarig grupp eller person som är expert på användbarhet bör under hela projektet få agera 
som en förespråkare för användarna och bör vara delaktig under hela projektets livslängd.  

Integrerad systemdesign – alla delar som påverkar användbarheten skall integreras med 
varandra.  

Vid utvecklingen av ett system ska alla delar utvecklas parallellt med varandra eftersom de beror 
av varandra bör det även integreras med varandra. Det måste finnas en ansvarig grupp eller person 
som ser till att detta följs.  

Lokalanpassa processerna – den användarcentrerade processen skall specificeras, anpassas och 
införas lokalt i varje organisation 

Organisationen själv måste införa och bedriva användarcentrerad systemdesign och detta kräver 
ofta omstrukturering. Detta kan göras på projektnivå eller organisationsnivå och man kan 
definiera sin egen struktur. Ofta kan man använda sig av redan använda tekniker och metoder som 
etablerats i organisationen.  

En användarcentrerad attityd – an användarcentrerad attityd skall alltid etableras.  
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Det är viktigt att alla i projektet är medvetna om användarnas behov och kompetens. Samtliga i 
projektet bör vara medvetna om användbarhet och användarna, detta skapar en förståelse och 
samtliga i gruppen strävar efter samma mål. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.1.7 Interaktionsdesign 
En definition av interaktionsdesign är att man ska designa interaktiva produkter så att de ger ett 
stöd för människor i deras sätt att kommunicera och interagera i deras vardagliga liv. (Sharp, 
2007) 

Begrepp handlar om att ha förståelse för användarna. Tanken är att man ska designa beteenden 
hos system som i bakgrunden har förståelse för hur användarna beter sig och reagerar. (Cooper, 
2007) 

Inom interaktionsdesign finns det en process som är vanlig att man använder. Huvudidén bakom 
denna är att man tar fram en lösning på ett problem och inte nödvändigtvis den ultimata 
lösningen. Man arbetar i iterationer där snabba prototyper byggs och testas på användare för att 
kontrollera om just den lösningen är tillfredställande. (Wikipedia, 2007, Interaction design) 

2.1.8 Människa-datorinteraktion 
Människa-datorinteraktion, MDI, är ett forskningsområde inom interaktion mellan människan och 
dator, det vill säga hur de samverkar. Interaktionen sker via ett användargränssnitt, en länk mellan 
den hård- eller programvara som används och användaren. (Wikipedia, 2007, Människa-
datorinteraktion) 

Tanken är att man vill utveckla system som har en bra interaktivitet och användbarhet. För att 
kunna göra det måste man ha kunskap och förståelse för hur de som kommer använda systemet 
beter sig. Det bästa sättet är att studera användarna i dess riktiga miljö till exempel på arbetet. 
Annan information som är nödvändig för att ta fram ett bra användargränssnitt är vilka tekniska 
möjligheter och begränsningar som finns. (Gulliksen, Göransson, 2002) 
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2.2 Metod 
Metoden som används i detta examensarbete för att utveckla användargränssnittet är en process 
för användbarhetsdesign som presenteras av Gulliksen och Göransson, 2002. Då 
användargränssnittet utvecklas för en specifik målgrupp valdes denna metod eftersom den sätter 
användaren i fokus. Ett förlopp i denna metod kan se ut som i figur 2.  

Figur 2: Ett förlopp av användarcentrerad systemdesign. Källa: Gulliksen, Göransson, 2002, s.157 

Processen börjar med en förstudie och verksamhetsanalys. Denna del kan vara ett enkelt uttalande 
om en vision eller en fullständig analys av verksamhets-/affärsprocessen. Nästa steg är att ta reda 
på fler detaljer om projektet. Vilka resurser behövs, vilka aktiviteter ska genomföras, vilka 
metoder ska användas, hur ska användardeltagandet gå till etcetera. Det här är planeringen av den 
användarcentrerade processen. Själva processen för användbarhetsdesignen utförs i tredje steget, 
genomförande av användarcentrerad systemdesign. Med formell användbarhetsutvärdering menas 
att man ska se på användbarheten i helhet och i relation till de utvärderingar som görs i den 
iterativa processen och lära sig vad som är bra och vad som är dåligt. Sista steget i förloppet, 
introducera och förvalta systemet, är att installera och underhålla systemet.  

Processen för användbarhetsdesign är en stor del av förloppet och bygger på principerna för 
användarcentrerad systemdesign som beskrivs i kapitel 2.1.6, sida 14. Den är indelade i tre delar 
Kravanalys, Evolutionär utveckling och Införande, se figur 3. 

 

Figur 3: Användbarhetsdesignprocessen.  
Källa: Gulliksen, Göransson, 2002, s.158 
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Processen är iterativ, man kollar regelbundet om målen är uppfyllda. Är dem inte det går man 
tillbaka och förbättrar. Denna process går även att använda tillsammans med andra 
utvecklingsprocesser. Varje del av processen kan tas fram med olika metoder. Vilken metod som 
ska användas redogörs i ett tidigt stadium även hur användarna kommer delta bestäms tidigt. 
Under förloppet sker en dokumentation i form av en användbarhetsguide. (Gulliksen, Göransson, 
2002) 

2.2.1 Användbarhetsguide 
Efter och under varje processfas kan resultatet redovisas i en så kallad användbarhetsguide. 
Denna kommer på så vis att bli en funktionell beskrivning av systemet. I detta dokument ska all 
tillgänglig information som är viktig för utvecklarna finnas. Användbarhetsguiden är viktig för 
användbarheten i systemet och kan därför innehålla olika saker beroende på vad det är för system 
som ska tas fram. Nedan följer exempel på vad guiden skulle kunna innehålla.   

 Anpassning av den användarcentrerade processen – En beskrivning i detalj om vilka 
aktiviteter och metoder som kommer att användas under arbetet. 

 Plan för användarmedverkan – Användarna kommer att engageras i utvecklingen av 
systemet. På vilket sätt kommer de medverka, när, i vilken omfattning etcetera. 

 Övergripande beskrivning av målsättningarna med systemet och dess funktionalitet – 
Beskrivning av systemets syften och i stora drag dess funktionalitet. Vilken nivå 
beskrivningen ska ligga på beror på vilken nivå dokumentet är beskrivet på tidigare. 

 Användarprofiler och/eller personas – I analysarbetet togs användarkategorier fram, dem 
beskrivs i det här avsnittet. 

 Kontextuell uppgiftsanalys – Fältstudiernas resultat till exempel intervjuer, uppgiftsanalyser 
med mera.  

 Plattforms-/tekniska beroenden och begränsningar – Den teknik och utrustning som planeras 
att användas kan ha vissa begränsningar och ställa vissa krav, de ska beskrivas här. 

 Användbarhetsmål – Under utvecklingsarbetet kan det komma fram mål för 
användbarheten de kommer användas som mätkriterier. 

 Designbeslut och kriterier – Designbeslut som har en styrande inverkan och kriterierna för 
att just de besluten fattades. 

 Användningsscenarier – Beskrivningar av hur användarna i deras arbetssituationer kan 
tänkas använda systemet. 

 Konceptuell design – En modell av användargränssnittets utformning och struktur på hög 
nivå. 

 Interaktionsdesign, navigering och informationsstruktur – Förklaring av 
navigeringsstrukturer och användargränssnittets dynamik beskrivna i skisser och bilder. 

 Detaljerad design av användargränssnittet – En beskrivning i detalj av element och delar 
som tillsammans bygger upp användargränssnittet. 

 Återkoppling och utvärdering – Sammanställning av återkopplingar och utvärderingar som 
tagits fram under arbetet. Speciellt för designaktiviteterna. 
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 Designartefakter – Bilder och förklaringar av användargränssnittet i en större utsträckning. 
Ofta finns flera körbara prototyper bifogade. 

 Planer för användbarhetsutvärderingar och rapporter – På vilket sätt ska användbarheten 
mätas och när. Det ska även finnas en sammanfattning av resultaten från mätningarna. 
(Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.2.2 Kravanalys 
I första steget i utvecklingen tas en vision av systemet fram. Det viktiga att klargöra är 
verksamhetsmålen och projektmålen. En stor del av kravfasen handlar även om användarna och 
deras mål. Vilken är användargruppen, vilka arbetsuppgifter/erfarenheter har de och vilka är 
användbarhetsmålen. För att kunna beskriva de krav som användarna har måste en bra uppfattning 
av användarna byggas upp, det kan göras genom fältstudier. En fältstudie innebär att man besöker 
användarna och noterar hur deras arbetssituation och vardag ser ut. Det man vill ta fram är 
användarprofiler. En beskrivning av användarna som kan innehålla till exempel bakgrund, 
kompetens, möjligheter etcetera. 

I fortsättningen kommer processen styras av målsättningarna med systemet, kriterier för designen 
och användbarhetsmålen. Användbarhetsmål är svåra att fastställa och därför har man 
designkriterier som ett komplement. Designkriterierna bygger på användargrupper, deras 
arbetssituation, mål med mera. Tanken är att de ska vara ett stöd vid utformningen av systemet. 
De ska vara på en detaljerad nivå och vara riktade direkt mot designlösningar. 

Kravanalys är en fas som måste vara iterativ eftersom krav och behov kommer att förändras och 
utvecklas under arbetsgången. Denna fas kommer utvecklarna ständigt att återkomma till då större 
ändringar av till exempel funktionaliteten och användargrupper ändras. (Gulliksen, Göransson, 
2002) 

2.2.3 Evolutionär utveckling – iterativ design 
Det är i denna fas som systemet växer fram från de krav som definierades i kravfasen. Denna fas 
är iterativ och har tre delfaser: konceptuell design, interaktionsdesign och detaljerad design. 
Genom dessa tre faser utvecklas produkten och i varje iteration blir produkten mer och mer 
detaljerad och liknar mer och mer den slutgiltiga produkten. I den evolutionära utvecklingen kan 
faserna gå in i varandra och man kan till och med gå tillbaka till en tidigare fas. En riktlinje är 
dock att gå igenom de två första faserna, konceptuell design och interaktionsdesign, minst ett varv 
innan man börjar med den mer detaljerade designen. Om utvecklingen sker på ett iterativt och 
inkrementellt sätt kan man leverera delar av systemet innan hela systemet är klart.  

Att engagera användarna så mycket som möjligt i utvecklingen av produkten är till stor fördel. 
Det första man gör är att ta fram scenarion för hur användarna kan tänkas använda produkten. Det 
görs tillsammans med användarna. 

När man använder en användarcentrerad systemdesignsmetod så ska varje iteration innehålla en 
utvärdering av systemet. Nedan följer hur en iteration skulle kunna se ut: 

 Analys av användarnas arbetssituation och behov 

 Framtagande av en prototyp tillsammans med användare 

 Utvärdering av användbarheten i prototypen som dokumenteras. Detta kommer sedan leda 
till förbättringar i nästkommande iteration 
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Efter varje fas i den evolutionära utvecklingen ska det göras en utvärdering. Hur omfattande den 
ska vara beror på vad det är för system som ska tas fram och i vilket stadium i utvecklingen man 
befinner sig i. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.2.3.1 Konceptuell design 

Den konceptuella designen börjar med idéer och skisser. Enkla skisser gjorda med papper och 
penna, så kallade Mock-up:s, se figur 4. De gör att utvecklarna lätt kan sudda ut, lägga till och 
ändra utan att vara rädda för att förstöra. Man utgår ifrån ett av de användningsscenarier som man 
tagit fram. Den konceptuella designen kommer tillsist att beskriva systemets utformning och 
struktur. (Gulliksen, Göransson, 2002)  

 

Figur 4: Pappersskisser på den konceptuella designen  

2.2.3.2 Interaktionsdesign 

Navigering och interaktionen mellan människa och dator är nästa steg. I det här steget kommer 
navigeringen, interaktionen, informationen och funktioner att få struktur. En navigationsstruktur 
kan se ut som i figur 5. (Gulliksen, Göransson, 2002) 
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Figur 5: Exempel på en navigeringsstruktur för en produkt 

2.2.3.3 Detaljerad design 

I den sista delfasen i den evolutionära utvecklingen skapas alla stora och små detaljer som gör att 
användargränssnittet får en helhet. Det kan vara grafer, menyer, knappar och knapptexter, se figur 
6. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

Figur 6: En detaljerad del av en produkt 

2.2.4 Införande 
Efter att en färdig produkt levererats och ska sättas i drift kan användarna behöva 
introduktion/utbildning, det är den sista fasen i denna metod tillgodoser. Handböcker, support och 
andra hjälpmedel behövs då ett nytt system ska sättas i drift. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.2.5 Utvärderingsmetoder 
Det finns olika utvärderingsmetoder, de som användes i det här examensarbetet var 
användarutvärderingar och expertutvärderingar.  

Det bästa är att låta fem experter och användare utvärdera användargränssnittet, då hittar man 
cirka 75 % av felen. Om endast en utvärdering utförs kommer 20-50 % av bristerna upptäckas. 
(Björkdahl, 2007)  

2.2.5.1 Användarutvärderingar 

Denna metod bygger på att användarna arbetar med systemet och utför särskilda uppgifter. De 
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som håller i utvärderingen gör sedan mätningar på hur användaren hanterar systemet. Det kan 
vara till exempel hur många misstag som görs innan uppgiften är slutförd, hur lång tid det tar eller 
om användaren klarar av att utföra uppgiften själv eller om han/hon behöver hjälp.  Metoden kan 
användas redan i ett tidigt stadium i utvecklingen i form av till exempel pappersprototyper. 
(Sharp, 2007) 

En teknik som kan användas i denna metod är ”tänka högt”. Användaren talar hela tiden om vad 
han/hon tänker, gör, förväntar sig, upptäcker med mera. Det här är en mycket bra teknik att 
använda för att få förståelse för hur användaren verkligen tänker. (Gulliksen, Göransson, 2002) 

2.2.5.2 Expertutvärdering 

En eller flera personer som har bra kunskap och erfarenhet om användbarhet går noggrant igenom 
systemets alla delar och letar efter problem och fel i designen. Systemet jämförs med riktlinjer 
och tumregler för användbarhet till exempel Nielsens och Schneidermans se kapitel 2.1.3 s.12. 
När en felaktighet upptäcks antecknas denna.  Användarna har ingen medverkan i utvärderingen 
men experten bör känna till användarnas bakgrund då han går igenom systemet. (Gulliksen, 
Göransson, 2002) 

2.3 Utförande 

2.3.1 Kravanalys 
I början av projektet fokuserades det på vad kunden ville ha och för vilka produkten skulle 
utvecklas. I den första delen av projektet sattes det upp verksamhetsmål, projektmål och 
användbarhetsmål tillsammans med kunden och användarna. Målgruppen undersöktes grundligt 
och användarprofiler togs fram. Undersökningar och studier gjordes för att få reda på så mycket 
information om användarna som möjligt.  

Första steget var att ha en intervju med kunden som kom på idén bakom Syncup. Under intervjun 
berättade kunden om sin vision, hur han såg att produkten ska fungera och vad den ska användas 
till. Sedan stod det fritt att ställa frågor för att fylla i de luckor som fanns.  

Efter intervjun fanns en mer tydlig bild av vad produkten skulle användas till och hur den skulle 
fungera. I och med det hade även tankar väckts om vilken som är målgruppen samt vilka 
verksamhetsmål och projektmål som finns. 

2.3.1.1 Användbarhetsmål  

Visionen med projektet är att utveckla ett användargränssnitt för ett sorteringsverktyg som 
behandlar olika personkontakter (nämnda som objekt i rapporten). För att göra verktyget 
tilltalande för användarna så är tanken att det ska fungera på ett sätt som alla känner igen. Indata 
till produkten ska vara en lista med till exempel kontakter från en mobiltelefon.  

Grundidén är att sortering ska ske i form av spelkort. Alla har någon gång spelat kort och många 
har även spelat med hjälp av datorn. Kortspel är något som är populärt och tidlöst. Objekten som 
sorteras ska vara någon form av objektkort där man ska kunna få mer information om ett specifikt 
objekt.  

Sorteringen i sin tur ska gå till på det viset att man har sina objekt i en hög med kort och sedan 
flyttar man dessa till olika kategorier. Då objektet flyttas skapas en etikett (även nämnd som tag i 
rapporten) som motsvarar en kategori.  

Tillsammans med kunden sattes ett antal användbarhetsmål upp: 
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 Sorteringen ska vara lätt att förstå 
 Sorteringen ska vara tidseffektiv  
 Man ska bara behöva sortera en gång 
 Man ska få en snabb överblick över sina objekt 
 Flexibelt, man ska kunna använda det till olika ändamål  

2.3.1.2 Verksamhetsmål  

Nostratic är ett IT-företag i Stockholm om bygger och säljer webcommunities. Deras vision är att 
bli den självklara leverantören av webbaserade och mobila communities. Företagets mål med det 
här projektet är att undersöka om visionen som kunden har går att genomföra. Ett delmål är även 
att utvecklingen ska leda fram till en användbar produkt. Företaget ser även detta som en chans att 
lära sig mer om utvecklingen av användbara system och önskar införa delar av 
utvecklingsmetoden i deras nuvarande systemutveckling.  

2.3.1.3 Projektmål  

När användbarhetsmålen och verksamhetsmålen var klargjorda sattes projektmålen upp. 
Användaren ska kunna:  

 sortera sina objekt genom taggning 
 ta fram enstaka objekt och se informationen om objektet  
 ändra informationen för ett objekt 
 ändra taggar för ett objekt 
 söka efter ett objekt 
 manuellt kunna lägga till ett objekt 

2.3.1.4 Målgrupp 

Användargränssnittet ska rikta sig till alla datoranvändare som har ett behov av att sortera och 
kategorisera någon form av objekt som till exempel kontakter. Det ska vara användbart och 
tilltalande för både kvinnor och män i åldrarna 15-65 i alla samhällsklasser. Användarna kommer 
ha olika datorvana men den största delen kommer troligtvis att ha en god datorvana. En person 
som inte är en stor användare av datorer kommer inte ha någon större användning av en sådan här 
typ av produkt. Målgruppen är mycket bred, det är mycket som kan skilja sig mellan en 15-årig 
flicka och en 65-årig man men båda dessa ska tillfredställas. 

För att förenkla avgränsas målgruppen till en mindre del och det är till denna målgrupp som 
användargränssnittet kommer att utvecklas. Den avgränsade målgruppen är kvinnor och män i 
åldern 20-35 med teknikintresse, som vill få en bra och tydlig överblick över objekt. 
Avgränsningen av målgruppen betyder inte att den övriga delen, personer i åldern 15-20 samt 35-
65, utesluts. Fokus kommer ligga på att utveckla ett användargränssnitt för den avgränsade 
målgruppen. De flesta användarna kommer troligtvis att befinna sig inom ramen för denna men 
den övriga delen av målgruppen kommer att finnas i åtanke. När målgruppen benämns i 
resterande del av rapporten menas den avgränsade målgruppen. 

2.3.1.5 Målgruppsundersökning 

En målgruppsundersökning gjordes i form av en enkät för att bekräfta eller ändra en del tankar 
och teorier om målgruppen. Enkäten innehöll ett fåtal korta frågor om användarnas datorvana, 
vanor angående kortspel, både digitalt och analogt, samt användningsbehov av ett 
sorteringssystem. Vilka frågor enkäten innehöll och hur den var utformad finns i appendix II.  

Enkäten skapades med hjälp av en webbaserade gratistjänst, Formspring. (Recursive Function, 
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Kortspel utan dator

36%

56%

5% 3%

Kortspel på datorn

57%
33%

8% 2%

aldrig
< 1 gång i veckan
1 gång i veckan
2 - 3 ggr i veckan

2007) Sedan skickades via e-post en länk, till den webbplats där enkäten var belägen, till 100 
personer med kriterier inom målgruppen, män och kvinnor i åldrarna 20 – 35 år.  

Svar av enkätundersökning 
Antalet personer som svarade på enkäten var 60 stycken. Det var ungefär lika många kvinnor och 
män, det var några fler män men ingen större skillnad. Alla låg inom den begränsade målgruppen 
utom två personer. 

Resultatet om datorvanan var att i stort sett alla använder sig av datorer både i sitt arbete och på 
fritiden. Det var endast en person som inte använde dator i sitt arbete men använde den dock på 
fritiden så ingen av användarna saknades datorvana helt.  

43 % spelar någon gång kortspel på datorn och 64 % spelar någon gång utan datorn. Hur ofta de 
spelar redovisas i figur 7. Många av dem som inte spelade kortspel digitalt spelade någon gång 
utan datorn. De allra flesta spelade alltså någon form av kortspel det var en minoritet som aldrig 
spelade kortspel överhuvudtaget.  

    

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Kortspel på datorn?(vänstra) Kortspel utan dator? (högra) 

Huruvida det fanns behov av att göra en sortering av sitt kontaktnät genom olika kategorier ansåg 
38 % att de hade ett behov av detta. Vad de skulle tänka sig att använda en sortering till redovisas 
i figur 8. Den största andelen ville ha en bra översikt av sitt kontaktnät men det var även en stor 
andel som anser att det kan vara ett bra verktyg inom karriären. För fullständigt resultat av 
enkätunderökningen se appendix III. 

 

Figur 8: Användningsområde för sortering av kontakter 
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2.3.1.6 Användarintervjuer 

För att ta reda på mer information om användarna så utfördes en användarintervju. Intervjun 
utfördes i form av några enkla uppgifter där information om hur personer hanterar och vill placera 
spelkort erhölls. Intervjun innehöll även ett antal frågor.  

Utförande 
Intervjuerna resulterade i mer kunskap och information om hur användarna tänker och hur de vill 
ha korten placerade. Testet innehöll tre enkla övningar samt två frågor. Övningarna gick ut på att 
sortera en del av en kortlek och sedan placera korten på en pappersskiss av ett datorprogram, se 
figur 9.  

 

Figur 9: Utförande av användarintervju 

Antalet personer som intervjuades var totalt fem stycken och alla låg inom målgruppen. Den 
första användaren som testades var ett pilottest och utfördes i ett av Nostratics mötesrum. 
Pilottestet utfördes på en person från ett närbeläget företag till Nostratic. Testet var till för att se 
om de övningar och manus som tagits fram var bra och tillräckligt utförligt beskrivet. Resultatet 
av pilottestet kommer inte att ingå i resultatet av användartestet utan är en form av utvärdering av 
testet i sig. Testet resulterade i att en fråga ströks och en uppgift lades till samt vissa små 
ändringar i formuleringen av manuset, se appendix IV.   

Tre av användartesterna utfördes i ett grupprum på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Testet 
utfördes på personer som tillfrågades att hjälpa till runtom på högskolan. Det fjärde testet ägde 
rum hemma hos en av testpersonerna, som kontaktades via telefon. Denna person kommer vara en 
återkommande användare och utföra alla användartest som kommer göras.   

Resultat och diskussion 
Intervjuerna gav flera idéer om hur användargränssnittet skulle kunna utformas och fungera vilket 
var tanken bakom det. Resultaten från de fyra användarintervjuerna finns i appendix V. Resultatet 
av användarintervjuerna kommer att leda till en pappersprototyp av användargränssnittet. De 
designbeslut som togs fram från resultatet från användarintervjuerna finns i appendix VI. 

2.3.1.7 Användarprofiler 

För att skapa en tydlig bild av användarna och för att alla i projektet ska kunna bilda sig en 
uppfattning av dem skapas användarprofiler. Dessa användarprofiler är personer som kommer att 
använda programmet, det är alltså dem som programmet utvecklas för.  

I det här projektet skapades fyra användarprofiler som är inom den avgränsade målgruppen men 
det skapades även ytterligare två som ligger utanför den avgränsade målgruppen men innanför 
hela målgruppen. Det gjordes för att de användare som är utanför den avgränsade målgruppen inte 
ska glömmas bort men fokus kommer som sagt att ligga på den avgränsade målgruppen. Här 
följer en sammanfattning av de användarprofiler som tagits fram. En fullständig version av 
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profilerna finns i appendix I.  

Avgränsad målgrupp 
Kent Jakobzen, 34 år. Kent är en karriärlysten man som jobbar som avdelningschef på ett IT-
företag i Stockholm. Han bor i Kista med sin sambo Klara, 28 år. På fritiden spelar han golf och 
datorspel.  

Lovisa Stierna, 29 år. Lovisa arbetar på Ericsson i Katrineholm som ekonomiansvarig. Hon 
väntar sitt första barn som kommer inom ett par månader. Lovisa bor tillsammans med sin man i 
en villa. Fritiden går till att förbereda för den lilles ankomst men annars brukar de äta middag med 
vännerna och besöka stans biograf.  

Karl Svensson, 22 år. Karl studerar Medieteknik på KTH i Stockholm. Han kommer från en 
arbetarfamilj i Gävle och har två småsystrar som båda går på gymnasiet. Han är singel men dejtar 
gärna. På fritiden tycker han om att spela datorspel med gänget via Internet  

Tora Andersson, 23 år. Tora arbetar som kassörska på Coop i Jönköping. Hon vill vidareutbilda 
sig men inte ännu. På fritiden gillar hon att träffa tjejkompisarna över en fika eller sitta hemma 
och studera folk på Facebook.  

Användare utanför den avgränsade målgruppen  
Lars Vikström, 65 år. Lars pensionerade sig nyligen efter att ha jobbat inom det militära i 40 år. 
Han är gift med Greta och tillsammans har de två barn. På fritiden blir han lätt rastlös och letar 
gärna efter nya utmaningar. Hans källa till händelser och evenemang är oftast Internet.  

Ida Fjord, 16 år. Ida går i nian på en skola i Lund. Hennes föräldrar är skilda och hon bor med sin 
mamma i ett radhus strax utanför staden. Ida tycker om att chatta med kompisarna och surfa på 
nätet. I framtiden vill Ida resa och se världen.  

2.3.1.8 Användarscenarion 

Med hjälp av Syncup kan en användare få en bra struktur över sina arbetskollegor. Detta skulle 
kunna vara till hjälp för honom/henne om han/hon vill klättra i karriären. Det gäller att ta kontakt 
med rätt person vid rätt tillfälle för att komma framåt. 

En person som dejtar och försöker att finna den rätta skulle kunna använda produkten för att söka 
efter personer inom sitt kontaktnät. Att strukturera upp sitt kontaktnät kan hjälpa användare att se 
vilka kontakter som har samma intressen och egenskaper som en själv. 

En person som är mycket aktiv, ofta tar initiativ till äventyr och har en mobiltelefon som är fylld 
med kontakter med olika intressen. Skulle kunna använda Syncup för att sortera sina objekt efter 
intressen och på så sätt göra det enkelt att hitta rätt person när det är dags för en aktivitet.  

Ett företag driver en verksamhet där de är länken mellan annonsörer och olika internetsidor. Deras 
uppgift är att se till att internetsidorna innehåller annonser som passar för den användare som 
besöker sidan. För att sortera de annonser som ska fördelas på sidorna kan företaget använda sig 
av Syncup.  

2.3.2 Iteration 1 
Den första iterationen i den evolutionära utvecklingen började med en utvärdering av den 
information som tagits fram under målgruppsundersökningen. Eftersom sorteringen i sig är det 
viktiga i det användargränssnitt som utvecklades så var utgångspunkten just själva sorteringen. 
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Den första pappersprototypen togs fram med sorteringen i fokus.  

2.3.2.1 Konceptuell design 

Eftersom sortering är det centrala i produkten så har utgångspunkten i användargränssnittet varit 
själva sorteringen och att den ska ske i någon form av kortspel. Den konceptuella designen har 
arbetats fram med detta som grund. Till varje del som tagits fram i produkten har det skapats en 
pappersprototyp/skiss som kommer vara grunden för nästa omgång av användartester. En 
fullständig version av pappersprototypen finns i appendix VII. 

Layout 
Layouten ska vara enkel och inte för avancerad därför beslutades det att använda en layout som 
idag ofta förekommer på internetsidor, se figur 10. Det är en enkel layout som en användare i 
målgruppen troligtvis kommer känna igen och känna sig bekant med.  

 

Figur 10: Skiss av layouten av användargränssnittet 

Objektkort 
Informationen som ska finnas på objektkortet ska enligt användarintervjuerna mestadels vara 
allmän information om objektet, för en kontakt skulle det till exempel kunna vara namn, e-
postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress och foto av personen. Annan information 
som kan vara intressant är ålder samt namn på det företag personen arbetar för.  

För att behålla känslan av att det är spelkort som används så beslutades det att objektkortet ska 
vara stående.  

Produkten ska vara flexibel och gå att använda till olika saker. Därför är det viktigt att även den 
information som finns på objektkortet är flexibel. Kortet får inte vara för stort och klumpigt då det 
ska kunna rymmas flera stycken på en och samma sida i användargränssnittet. Detta ledde till 
funderingar kring att objektkortet ska bestå av tre olika flikar. Den första fliken innehåller ett 
fotografi samt allmän information. Den andra fliken är mer detaljerad information där användaren 
själv ska kunna välja vilken information denne tycker är relevant för sitt ändamål. Den tredje 
fliken ska innehålla de kategorier, taggar, som objektet tillhör, se figur 11.  

 

Figur 11: Skiss av ett informationskort 
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Hantering och placering av osorterade objektkort 

I användarintervjuerna observerades det hur testpersonerna hanterade korten då de skulle sortera. 
Samtliga började med att titta vilka kort de hade innan de började sortera. Användarna vill fritt 
kunna titta och plocka med korten för att avgöra hur de vill sortera dem. För att visualisera detta 
beslutades det att korten som ska sorteras placeras i en lång rad där mitten kortet är det som står i 
tur att sorteras och är fullt synligt. Det ska finnas en framåt och en bakåt knapp så att man ska 
kunna bläddra fram och tillbaka mellan objekten. Användaren ska även kunna klicka på ett valfritt 
kort i raden och det ska då komma upp i mitten och vara det kort som står i tur att sorteras. Vid 
sorteringen behöver inte användaren se all information på objektkortet utan vid sorteringen 
kommer användaren sortera thumbnails av objektkortet, där endast första fliken på objektkortet 
ska synas.  

Placering av kort vid sortering 
Tanken är att man ska dra det kort som ska kategoriseras till de kategorier som användaren anser 
stämma in med objektet. Observationer från användarintervju gav underlag för hur korten skulle 
placeras och det bästa sättet är att placera dem parallellt på rad med fyra eller fem kort i varje rad, 
se figur 12.  

 

Figur 12: Pappersprototyp av sorteringssidan i användargränssnittet 

Objekt 
Om vi ser vår produkt som ett system för att sortera kontakter då ska man under länken Contacts 
kunna se alla kontakter som finns i systemet. Denne ska också kunna plocka ut en specifik del av 
sina kontakter. Om man till exempel har satt taggar som namn på olika företag och olika poster så 
ska man kunna få fram de som är chefer på ett specifikt företag.  

Sedan ska man kunna klicka på det namn som tillhör den kontakt man är intresserad av. Då ska 
objektkortet för just den kontakten visas. Eftersom objektkortet är det mest väsentliga i den här 
delen av användargränssnittet så ska det vara placerat högst upp till vänster i huvudfönstret.  

Namnen på de kontakter som stämmer in på den sökning som gjorts radas upp till höger om 
objektkortet. Denna rad kommer täcka hela sidan vertikalt om användaren har få taggar i sitt 
system och halva om det finns många. Var gränsen för vad som är många och få taggar kommer 
att gå beslutas vid ett senare tillfälle.  

Sökningen kommer att finnas längst ner på sidan, över hela sidans bredd om det finns många 
taggar och endast till vänster om det finns få. Sökningen kommer att ske i form av checkboxar, se 
figur 13.  
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Figur 13: Pappersprototyp av sidan där man kan se sina objekt  

2.3.2.2 Interaktionsdesign 

Då den konceptuella designen arbetades fram togs det även fram en första skiss av 
interaktionsdesignen i systemet. Eftersom pappersprototypen endast består av fyra sidor blir 
navigationen relativt enkel, se figur 14. 

 

 

Figur 14: Navigationsstruktur  

2.3.2.3 Detaljerad design 

Det gjordes ingen detaljerad design i denna iteration.  

2.3.2.4 Användartest 1 

Efter att prototypen tagits fram gjordes ett användartest på denna för att se hur lätt användarna 
kunde förstå och använda användargränssnittet. Bilder av pappersprototypen finns i appendix VII. 

Utförande 
Först utfördes ett pilottest för att se om de uppgifter som tagits fram är korrekt utformade samt om 
manuset innehöll all den information som behövdes. Pilottestet utfördes på samma person och på 
samma sätt som i pilottestet av användarintervjuerna.  

Pilottestet resulterade i en del förändringar av manuset samt att menylänken med namnet contacts 
byttes ut mot objects, se appendix VIII. För att varken användaren eller utförarna av testet inte ska 
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låsa sig på att sorteringen handlar om just kontakter så ansågs det att man ska kunna sortera någon 
form av objekt, inte bara kontakter. Sorteringen ska vara flexibel och kunna utföras på olika 
objekt oavsett vad det är.  

Testerna utfördes på samma sätt som i användarintervjuerna. Två av användarna var 
återkommande och hade deltagit i användarintervjuerna. De övriga tre var ”nya” användare av 
användargränssnittet och hade aldrig varit i kontakt med det tidigare.  

Då testet utfördes gjordes vissa användbarhets mätningar. Ändamålsenligheten (effectiveness) och 
tillfredsställelsen (satisfaction) mättes genom att observera huruvida testpersonerna klarade av att 
utföra uppgiften utan vägledning samt hur många fel de gjorde. Efter testet fick testpersonerna en 
post-survey enkät där de fick fylla i, på en tiogradigskala, hur de tyckte de olika delarna i 
användargränssnittet var, se appendix IX.  

Resultat och Diskussion 
Resultatet från användartest 1 finns i appendix X. Resultatet kommer att leda till en vidare 
utveckling av pappersprototypen. Designbeslut baserade på användartest 1 finns i appendix XI.  

Den största delen som testpersonerna hade problem med var att leta reda på ett specifikt objekt 
och en specifik del av alla objekt. Det kan bero på att den delen av pappersprototypen inte var lika 
detaljerad som de övriga delarna. Funktionaliteten i sig i den delen är användbar men 
användargränssnittet måste göras mer detaljerad och lättare att förstå.  

I övrigt hade de flesta testpersonerna inga större problem att förstå och hantera 
användargränssnittet. Vissa mindre förändringar kommer att göras i den konceptuella designen 
samt interaktionsdesignen men i sin helhet verkar idén vara ett fungerande och användbart 
koncept.  

Användbarheten mättes på tre olika sätt, observation av om testarna klarade av att lösa 
uppgifterna utan vägledning, hur många fel som gjordes samt hur användbart de uppskattade varje 
del av användargränssnittet i post-survey enkäten, figur 15. 

                 

Figur 15: Antal fel i genomsnitt som gjordes på varje uppgift (vänstra), och användarnas rankning av 
svårighetsgraden av de olika delarna i användargränssnittet (högra) 

Testpersonerna hade olika uppfattning om huruvida de tyckte att de olika delarna av 
användargränssnittet var lätta eller svåra att använda. En del tyckte att det var lätt att använda 
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medan andra tyckte att det var lite svårare.  

I figur 16 är en beräkning av användbarheten av hela användargränssnittet. Denna räknades ut 
genom att beräkna genomsnittssvårigheten av alla delar i användargränssnittet och lägga ihop 
dessa. 

 

Figur 16: Användbarheten i användargränssnitt  

Eftersom fokus ligger på sorteringen och sökningen efter objektkort och inte på objektkortet 
kommer designen av objektkortet ske längre fram i utvecklingen. 

2.3.3 Iteration 2 

2.3.3.1 Konceptuell design 

Den konceptuella designen från första iterationen fungerade i sin helhet men det fanns stora 
brister i vissa delar av prototypen. I iteration två utfördes vissa ändringar för att göra den bättre 
och mer användbar. Den sida i användargränssnittet där man kan söka var den del som ändrades 
mest. En del där användaren kan få en överskådlig bild av sina objekt och strukturen av 
kategorierna lades till. Pappersprototypen utvecklades för att fungera som underlag i kommande 
användartester. En fullständig version av pappersprototypen finns i appendix XII. 

Sorteringsdelen 
Layouten av denna del är den samma. En ändring som gjorts är att användaren själv kan skapa en 
kategori. Om man klickar på fältet New Category kommer en pop-up upp där namnet på den nya 
kategorin skrivs in, figur 17. Sidan har även bytt namn från sort till categorize. 

 

Figur 17: Pappersprototyp, användaren skapar en ny kategori 
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För att sortera en kategori i ytterligare kategorier så klickar man på kategorins namn. Användaren 
kommer nu till en ny sida som ser ut på samma sätt som sidan innan men med andra kategorier. 
Även här kan man skapa nya kategorier, på samma sätt som tidigare, och gå ner en nivå i 
kategorierna. 

Sökdelen 
Ändringar i den här delen av användargränssnittet har gjorts för att göra sökfunktionen mer 
överskådlig och lättförstålig. Först byttes namnet på länken från object till search eftersom 
användarna inte förstod vad menyvalet object skulle innehålla. 

 Sökningen utökades till att dels kunna ske på kategorier men även på namn. Ett textfält lades till 
med märkningen namn för att man tydligt ska förstå vad det är man söker på, se figur 18. 
Nedanför dessa placerades checkboxar med alla de kategorier som finns i systemet. Kategorierna 
har inte längre några underkategorier utan alla kategorier ligger på samma nivå. Det betyder att all 
taggning kommer att ske på samma nivå.  

Om man vill är det möjligt att söka efter ett specifikt objekt i olika kategorier. 

Resultatet från sökningen kommer att ske dynamiskt och synas till höger på sidan. Resultatet 
kommer vara objektkorten som kommer att visualiseras på liknande sätt som i sorteringsdelen. 
Man ska även kunna bläddra fritt bland objekten, se figur 18. 

 

Figur 18: Pappersprototyp av sökdelen 

Översiktsdelen 
I översiktsdelen är det meningen att användaren ska kunna få en överskådlig bild av hur dennes 
kategorier är strukturerade. De kategorier som ligger i den översta nivån kommer vara att vara i 
fokus då användaren först kommer in på sidan. Underkategorier kommer att vara mindre och 
nertonade. 

Användaren ska kunna klicka på en del i trädstrukturen för att fokusera på ett visst område. Då 
kommer den kategorin användaren klickar på och dess förgreningar bli större och tydligare och de 
övriga delarna av trädet mindre och nertonade, se figur 19. 
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Figur 19: Pappersprototyp av översiktsdelen då en underkategori är i fokus 

2.3.3.2 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesignen för systemet gjordes om till den andra iterationen. Eftersom sökdelen har 
utvecklats så tillkommer det nu fler funktioner under sökdelen i systemet. Dessutom har en del 
tillkommit. Eftersom användaren önskade sig en överskådlig bild av systemet skapades en 
översiktsdel på följande pappersprototyp, se figur 20.  

 

Figur 20: Navigationsstruktur för iteration 2.  

2.3.3.3 Detaljerad design 

Det gjordes ingen detaljerad design i denna iteration.  

2.3.3.4 Användartest 2 

Efter att ha tagit fram en förbättrad och mer avancerad pappersprototyp, se appendix XII, utfördes 
ett användartest för att mäta användbarheten. 

Utförande 
Först gjordes att pilottest för att prova om testet i sig fungerade bra. Pilottestet utfördes i ett av 
Nostratics mötesrum och utövades på en person inom målgruppen som arbetar på ett närliggande 
företag. 

Pilottestet resulterade i en del små ändringar av manuset samt ändring i en av uppgifterna, se 
appendix XIII. I den andra uppgiften, då användaren ska finna en viss del av sina objekt ändrades 
så att användaren istället skulle hitta alla spader istället för hjärter. Det ansågs vara mer tydligt då 
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pilottestpersonen blev förvirrad när denna skulle hitta alla sina klädda hjärter och var i 
sorteringsdelen för just hjärter. 

Testet utfördes precis som förra gången på totalt fem personer. Två av dessa var återkommande 
användare som har varit med och utfört alla test. Ett av testerna var ett hembesök hos användaren. 
Två av testerna utfördes på ett café och två i en lokal på KTH. 

Samma användbarhetsmätningar som i användartest 1 gjordes under utförandets och efter fick 
testpersonerna svara på en post-survey enkät, se appendix XIV. Detta sammanställdes sedan och 
redovisas i appendix XV. 

Resultat och Diskussion  
Utifrån användartest 2 sammanställdes ett antal punkter på förbättring, se appendix XVI, som 
tillsammans med den aktuella pappersprototypen kom att vara grunden för en digital prototyp. 

De flesta uppgifter utfördes utan några större problem. En stor tveksamhet bland användarna var 
navigationen i användargränssnittet. De visste inte riktigt vart de skulle navigera för att kunna 
utföra en specifik uppgift. Det ledde oftast till att de provade sig fram och i de flesta fall hittade de 
rätt tillslut. Vid några enstaka fall fick handledaren av testet hjälpa till och vägleda användaren. 
Om det berodde på att navigationen var svår eller om uppgifterna som användaren fick var 
krångligt formulerade är oklart.  

En sak som flera av testpersonerna påpekade var att de saknade en sökknapp då de skulle söka 
efter objekt. Eftersom denna del ska vara dynamisk och uppdateras i realtid kommer användaren 
att se resultatet på en gång utan att behöva klicka på en knapp. Denna del kommer troligtvis att ge 
ett annat resultat då den testas med en digital prototyp. Därför kommer det inte att åtgärdas vid 
detta tillfälle.  

Som i tidigare tester så mättes användbarheten i användargrässnittet genom att beräkna antalet fel 
som testpersonerna gjorde i varje uppgift. Samt en post-survey enkät där användarna fick bedöma 
hur lätt de tyckte att användargränssnittet är att använda.  

I figur 21 redovisas antal fel som gjordes per uppgift. Från resultatet att det gjorts en tydlig 
förbättring i sökdelen. Den del hade i förra iterationen totalt sex fel för att finna specifika objekt 
samt två fel då man skulle finna en viss del av objekten och i denna iteration hade båda 
uppgifterna noll fel. 

Testpersoner fick efter att de utfört testet fylla i en post-survey enkät där de på en skala mellan ett 
och tio fick ranka hur lätt de tyckte att det var att använda de olika delarna av 
användargränssnittet. Medelvärdet av detta finns i figur 21. Alla delar från förra testet har blivit 
mer användarvänlig. 
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Figur 21: Antal fel som utfördes per uppgift (vänstra), genomsnittlig användbarhet i olika delar av 
användargränssnittet (högra) 

I figur 22 redovisas resultatet för den genomsnittliga användbarheten i hela användargränssnittet. 
Denna har förstås också ökat i och med att användbarheten i varje del är högre än i iteration 2.  

 

Figur 22: Genomsnittlig användbarhet i användargränssnittet från iteration 1 och 2 

2.3.4 Iteration 3 
Efter användartest 2 och utvärderingen av pappersprototypen började skapandet av den digitala 
prototypen som testas med hjälp av en dator. En fullständig serie bilder av den digitala prototypen 
finns i appendix XVII. 

2.3.4.1 Konceptuell design 
Startsidan 
I tidigare iterationer har förstasidan i prototypen varit blank. Koncentrationen har istället riktats 
till sorteringsdelen och sökdelen. I den digitala delen skapades även en startsida och hjälpsida för 
att få en helhet i produkten. Startsidan är tänkt att välkomna användaren och ge en snabb inblick i 
funktionaliteten i sidan, se figur 23.   
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Figur 23: Startsidan i den digitala prototypen. 

Sorteringsdelen 
Den här delen av pappersprototypen fungerade mycket bra i våra användartester så ingen större 
ändring skedde från pappersprototypen till den digitala prototypen. Två saker som saknades lades 
till, det var en editeringsfunktion och en tag bortfunktion.  

Editeringsfunktionen behövdes i programmet för att användarna ska kunna ändra de olika 
kategorierna. Viktiga delar att editera är att byta namn på kategorin och att radera kategorin. 
Eftersom man ska kunna göra det för alla kategorier finns en editeringsfunktion för varje kategori.  

Med tag bortfunktionen kan man ta bort ett objekt i en kategori. Denna funktion är endast relevant 
då ett objekt ligger i en viss kategori och är därför endast synlig då objektet ligger i en kategori, se 
figur 24.  

 

Figur 24: Digital prototyp, sortering 

Sökdelen 
Då den digitala prototypen skapades lades mycket vikt vid att göra sökdelen användbar eftersom 
det var den sidan som gav dåligt resultat i det tidigare testet. Användaren tyckte att sökdelen hade 
varit otydlig i föregående test och det var svårt att förstå vad som skulle göras eller hända på 
sidan. Tydligheten skapades genom att dela upp de olika delarna på sidan genom att med rubriker 
och ramar skapa olika fält. Om det dock skulle uppstå problem skapades en hjälpfunktion för att 
förtydliga vad funktionen var till för, se figur 25.  
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Figur 25: Digital prototyp 

Översiktsdelen 

Den här delen fungerade också bra i pappersform så övergången till den digitala prototypen 
innehöll inte några stora förändringar, se figur 26. 

 

Figur 26: Digitalprototyp, översikt 

Hjälpsidan 

Hjälpsidan skapades med tanke på att hjälpa användaren att förstå hur produkt ska användas. Den 
här sidan bör vara mycket utförlig och tydlig. Då det kommer ta tid att ta fram en sådan beslutades 
det att inte bearbeta den så mycket utan istället lägga mer tid på andra delar som är viktigare i det 
här skedet, se figur 27.  

 

Figur 27: Digitalprototyp, hjälpsida 

2.3.4.2 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesignen från andra iterationen ändrades inte till den tredje eftersom användaren var 
tillfredställd med navigationen, se figur 28.  
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Figur 28: Navigationsstruktur för iteration 3 

2.3.4.3 Detaljerad design 

Till den digitala prototypen tillkom det mycket detaljerad design. För att skapa en helhet och bra 
känsla i programmet skapades sidan med olika nyanser av samma färg.  

En annan sak som tillkom under den detaljerade designen är de olika symboler på ikoner som 
skapades till denna prototyp. Editeringsfunktionen skapades i form av verktyg eftersom det är 
vanligt att editeringsverktyp framställs som verktyg i andra användargränssnitt som användaren 
kan komma i kontakt med. Tag bort-funktionen skapades i form av ett rött kryss vilket kan 
symbolisera en form utav radering se figur 29.  

 

Figur 29: Editerings ikon för kategorier och ikon för att ta bort ett objekt från en kategori 

2.3.4.4 Utvärdering enligt Nielsens designkriterier 

Användbarheten i användargränssnittet utvärderas enligt Nielsens designkriterier.  

Utförande 
Båda projektmedlemmarna i Syncup-projektet gjordes var för sig en utvärdering. För var och en 
av de tio punkterna, kapitel 2.1.3 Designkriterier, togs både positiva och negativa aspekter fram. 
Sedan sammanställdes dessa till en utvärdering. En fullständig redovisning av utvärderingen finns 
i appendix XVIII.   

Resultat och diskussion 
Utav utvärderingen kan man se att användargränssnittet tar hänsyn till många av Nielsens 
designkriterier men det finns även en hel del brister. Den största bristen finns i förklaringar och 
det språk som används. Användargränssnittet saknar förklaringar om vad man kan göra och hur 
man ska göra. De förklaringar som redan finns behöver omarbetas språkligt. Andra viktiga bitar 
som det är viktigt att se över är helhetsdesignen och möjlighet till kortkommandon och genvägar 
för mer vana användare.  

2.3.4.5 Användartest 3 

Efter att ha tagit fram den digitala prototypen, se appendix XVI, utfördes ett användartest för att 
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mäta användbarheten. 

Utförande 
Precis som i föregående test utfördes ett pilottest innan testerna utfördes för att kontrollera att 
testet inte var svårförståligt eller omöjligt. Pilottestet utfördes på samma sätt som tidigare. Inga 
justeringar av manus, se appendix XIX, utfördes efter pilottestet.  

Återigen utfördes testet på fem personer där två var återkommande användare och tre var ”nya”. 
Fyra av testerna var hembesök då användarna utförde testet i sina hem medan ett test utfördes i 
Nostratics lokaler.  

Under testet utfördes användbarhetsmätningar och efter testet fick testpersonerna svara på en post-
survey enkät som finns i appendix XX. 

Resultat och diskussion  

Resultat av användartest 3 finns i appendix XXI.  

Utifrån användartest 3 sammanställdes ett antal punkter på förbättring, se appendix XXII. 

Det första problemet uppstod på startsidan. Användaren såg då bilder som är lätta att blanda ihop 
med sorteringssidan. Ett av problemen kan ha varit att rubriken, Use the program, på startsidan 
var otydlig. Det gjorde användaren förvirrad och hon/han trodde att sorteringen skulle ske på 
startsidan.  

Det som skapade mest problem för användarna var att förstå allt på sorteringssidan. Användarna 
tyckte sig få lite feedback och förstod inte riktigt vad de höll på med. Till exempel var det flera av 
användarna som tröttnade på sorteringen. Det visste inte hur många objekten var och inte heller 
hur många som var sorterade. Även bläddringen var svår i början. Pilarna kom i skymundan och 
uppmärksammades inte av användaren och flera användare trodde att det skulle komma ett nytt 
kort då ett objekt placerats i en kategori. 

Många användare som testades vågade inte alltid testa de olika knapparna. Istället för att testa 
själva var det enklare att fråga handledaren. Vissa av namnen på funktionerna i prototypen var 
även svåra för användaren att förstå. I prototypen finns två ”tag bort” alternativ av kategorierna. 
Det gjorde att användaren blev orolig för att göra fel och hade svårt att bestämma sig för vilket de 
skulle välja. Även det röda krysset som står för att ta bort ett objekt från en kategori misstolkades 
av en användare, eftersom symbolen kom upp trodde denne sig ha gjort fel.  

En del användare förstod inte underkategorierna i sorteringsstadiet. En idé som kanske skulle 
underlätta detta vore att skapa en trädstruktur redan i sorteringsstadiet och sedan får man sortera 
in objekten direkt i trädet.  

Sökdelen av prototypen var den del som var lättast för användaren att använda. Inget direkt fel 
observerades. Den enda som bör påpekas var att en användare använde sig av enter-knappen 
första gången eftersom han inte direkt såg resultatet i listan.  

Endast några av användarna använde sig av hjälpsidan. Om detta var för att användarna inte 
tyckte sig behöva den eller för att de inte hittade den undersöktes inte.  

Som i tidigare tester så mättes användbarheten i användargrässnittet genom att beräkna antalet fel 
som testpersonerna gjorde i varje uppgift samt en post-survey enkät där användarna fick bedöma 
hur lätt de tyckte att användargränssnittet var.  
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Användarens medelresultat var relativt högt, det var dock lägre än förra iterationen. Det som 
användarna tyckte var svårast var att hitta rätt i användargränssnittet. Att användarna rankar 
sorteringen och sökningen till samma resultat, 8,8 av 10 är lite svårt att förstå eftersom felen på 
sorteringsdelen var mycket högre än i sökdelen, se figur 30.  

 

Figur 30: Antal fel per uppgift (vänstra), genomsnitts bedömning hur svårt eller lätt  
användargränssnittet är att använda (högra).  

Den genomsnittliga användbarheten för den digitala prototypen blev 8,7 då användarna fick ranka 
den själv, se figur 31. Detta är något mindre än förra prototypen som fick ett högt värde. Det kan 
bero på att det var fler funktioner som testades däribland en del som var helt nya.  

 

Figur 31: Resultat av den genomsnittliga användbarheten av användargränssnittet 

2.4 Resultat 

2.4.1 Slutgiltiga designen av användargränssnittet 
Genom en iterativ systemdesign process har ett användargränssnitt till ett sorteringsverktyg tagits 
fram. Fokus har varit användarna och hur de vill interagera med produkten. Användargränssnittet 
ska vara flexibelt, det ska kunna gå att använda till vad man än vill sortera och användarna ska 
kunna bygga upp sin egen struktur av hur de vill sortera sina objekt. En fullständig version av 
användargränssnittet finns i appendix XVII. 
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2.4.1.1 Startsidan 

På startsidan finns en kort beskrivning om vad man kan göra på sidan och hur man tar sig till olika 
delar beroende på vad användaren vill göra, se figur 32.  

 

Figur 32: På startsidan finns en kort introduktion om Syncup 

2.4.1.2 Sorteringssidan 

För att ta sig till sorteringssidan klickar användaren på Categorize i menyn. Här kan man skapa 
nya, byta namn på, radera och flytta kategorier för att bygga upp den struktur som passar varje 
användare och ändamål. Sedan sorteras objekten genom att man dra dem till de olika kategorierna.  

En ny kategori skapas genom att antingen klicka på kategorin New Category eller genom att dra 
ett objekt till det fältet. Byta namn, radera och flytta på en kategori gör man genom att klicka på 
verktygsikonen som är placerad under varje kategori.  

Om användaren vill ta bort ett objekt från en kategori klickar denne på ikonen med det röda 
krysset som finns under den kategori som objektet är placerad i.  

Genom att klicka på en kategoris namn kommer man till en ny sorteringsnivå, hit kan man även ta 
sig via menyn, se figur 33.  

 

Figur 33: Sorteringssidan och dess funktioner 

2.4.1.3 Söksidan 

Söksidan tar man sig till genom att klicka på Search i menyn. Här kan användarna ta fram 
specifika objekt eller grupper av objekt genom olika alternativ. Man kan bocka för olika 
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kategorier och få ett resultat som innehåller de objekt som är kategoriserade i alla de kategorier 
som är valda eller de objekt som finns i någon av de kategorier som är valda. Det regleras 
beroende på vilket statement, AND eller OR, som är valt. Till höger genereras resultatet av den 
sökning som görs. Här kan användaren sedan klicka på ett objekt för att få fram ett objektkort som 
innehåller detaljerad information om objektet, se figur 34. 

 

Figur 34: De finns flera alternativ att utföra en sökning på.  

2.4.1.4 Översiktssidan 

Användaren tar sig till söksidan genom att klicka på Overview i menyn. Denna del av sidan ger en 
översikt över hur användaren har skapat strukturen för sin sortering. Man kan fokusera på olika 
delar av strukturen genom att klicka på kategorierna. Klickar man på en kategori som redan ligger 
i fokus förstoras denna och det blir synligt vilka objekt som är placerade i just den kategorin, se 
figur 35.  

 

Figur 35: Slutgiltiga designen av översiktssidan 

2.4.1.5 Hjälpsidan 

Till hjälpsidan kommer man genom att klicka på Help i menyn. På denna sida finns information 
om vad man kan göra och hur man gör det, se figur 36.  
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Figur 36: På hjälpsidan finns dokumentation av hur man använder Syncup 

 

2.4.2 Användbarheten av användargränssnittet 

2.4.2.1 Uppfyllande av projektmål 

Under kravanalysen togs det fram projektmål, kapitel 2.3.1.3. De målen var de krav som ställdes 
av kunden som produkten måste uppfylla. Nedan följer en lista med projektmålen och huruvida de 
uppfylldes.  

 sortera objekt genom att tagga dem 
Användaren kan flytta sina objekt till olika kategorier med hjälp av en drag and drop 
funktion. När objektet placeras i en kategori sker en taggning av objekt. 
 

 ta fram enstaka objekt och se informationen om objektet 
Användaren kan söka fram objekt och genom att klicka på ett specifikt objekt få fram ett 
objektkort med detaljerad information om objektet. 
 

 ändra informationen för ett objekt 
Projektmålet är inte uppfyllt.  
 

 ändra taggar för ett objekt 
Användaren kan ta bort taggar på ett objekt genom att klicka på ikonen med ett rött kryss 
som är placerad under den kategori objektet är taggad i. Objektet placeras sedan i en ny 
kategori genom att dra objektet till det fältet. 
 

 söka efter objekt 
Användaren kan utföra en sökning antingen genom att söka på ett objekts namn eller 
genom att välja olika kategorier. 
 

 manuellt lägga till ett objekt i en kategori 
Projektmålet är inte uppfyllt. 

 

2.4.2.2 Uppfyllande av användbarhetsmål 

För att uppfylla de användbarhetsmål som togs fram under kravanalysen utfördes mätningar då 
användargränssnittet testades på användare. Två typer av mätningar gjordes, den ena var att räkna 
antalet fel som gjordes av testpersonerna i de uppgifter som skulle utföras, se figur 37. Det här 
diagrammet blir lite missvisande eftersom vissa delar inte testades i iteration 1 och 2.  
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Figur 37: Antal fel vid användartesterna 

Den andra mätningen var att testpersonerna efter testets utförande fick betygsätta olika delar av 
användargränssnittet beroende på hur lätt eller svårt de ansåg det vara, det redovisas i figur 38. I 
figur 39 kan vi se hur svårt eller lätt det är att använda i sin helhet.  

 

Figur 38: Genomsnitts bedömning hur svårt eller lätt användargränssnittet är att använd.  
(Editering av kategori testades inte i iteration 1 och 2. Översiktssidan testades inte i iteration 1) 

 

Figur 39: Resultat av den genomsnittliga användbarheten av användargränssnittet 
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2.5 Diskussion 

2.5.1 Metod  
Valet av metod för att utveckla ett användbart användargränssnitt för sorteringsverktyget Syncup 
var bra. Kravanalysen gav en bra helhetsuppfattning där åsikter och krav från både kunden och 
användarna vägdes in. Det gav en bra grund då användargränssnittet utvecklades från början och 
det är ett nytt verktyg. På grund av tidsbegränsning genomgicks tre iterationer, fler iterationer 
hade föredragits.  

2.5.1.1 Utförande av användartest 
När användartesterna utfördes antecknades det hur testpersonen interagerade och hanterade 
användargränssnittet. Ett problem som kan uppstå är att personen inte hinner med att anteckna allt 
det som testpersonen gör. Vid diskussioner efter testerna har det framgått att all information inte 
hunnits med att antecknas. Om användartestet istället hade filmats hade garanterat all information 
dokumenterats.  

2.5.1.2 Post-survey enkät 

Resultatet från post-survey enkäten är missvisande. Det kan vara svårt för testpersonerna att efter 
utförandet av användartestet uppskatta hur lätt eller svårt de tyckte att de olika delarna var att 
använda. Det kan vi tydligt se i resultatet av användartest 3 där ingen av testpersonerna gjorde fel, 
men när användarna själva bedömde användargränssnittet så gav det lägre betyg än väntat. Det 
trots att inga fel hade begåtts.  

2.5.1.3 Användartest uppgifter 

En del av uppgifterna i användartesten var otydligt formulerade. Ibland upptäcktes att 
testpersonen blev förvirrad och inte riktigt förstod vad denne skulle göra eller vad det var för 
resultat som förväntades. Om uppgifterna hade varit tydligare så att testpersonen förstått dem utan 
några tveksamheter skulle troligtvis uppgifterna varit enklare att lösa. 

2.5.1.4 Utvärdering enligt designprinciper 

Utvärdering skulle gjorts enligt både Nielsen och Schneidermans designkriterier. Schneidermans 
kriterier uteslöts eftersom de är snarlika och formuleringarna för Nielsen designkriterier stämde 
bättre överrens för den här produkten. 

Det utfördes inga utvärderingar av pappersprototyperna eftersom de inte hade någon detaljerad 
design. I fortsatt arbete och vidare utveckling av användargränssnittet borde en 
användbarhetsutvärdering utföras och korrigeringar bör göras innan varje användartest.  

Efter utvärderingen i det här projektet utfördes ingen korrigering det berodde på tidsbrist. Det är 
troligt att användartestet hade gett ett högre resultat på användbarheten om de brister som togs 
fram justerats.  

2.5.1.5 Digital prototyp 

Den digitala prototypen testades inte förrän den var helt klar med detaljer och design. Testningen 
borde ha skett i flera steg och på mindre delar av användargränssnittet. Om det hade gjorts skulle 
fler användartester hunnits med och troligtvis hade fler detaljer kunnats justeras för en bättre 
användbarhet i användargränssnittet. 

2.5.2 Resultat  
Målet med rapporten är att redovisa det användargränssnitt som utvecklats samt användbarheten i 
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det. 

2.5.2.1 Designen 

Den slutgiltiga designen i det här projektet är en början till utvecklingen av det slutgiltiga 
användargränssnittet av sorteringsverktyget Syncup. Den här designen är bara ett steg i 
utvecklingen och för att utveckla ett bra användargränssnitt behövs många detaljer och viss 
funktionalitet bör ses över. Nedan följer en genomgång av designen och vad som hittills fungerar 
bra och vad som skulle kunna förbättras. 

Startsidan 
På startsidan finns en kort introduktion till Syncup, det består av en sammanfattning om vad man 
kan göra och var i användargränssnittet olika funktioner finns. Det är bra att ha en kort och 
översiktlig introduktion, det gör det lätt för användarna att komma igång att använda Syncup. 
Denna information måste vara tydlig. I det befintliga användargränssnittet kan rubriken, Use the 
program, misstolkas och användaren kan tro att det är där som denne ska sortera sina objekt. 
Sidan bör göras tydligare genom att ändra rubriker och text samt att ha fler beskrivande bilder 
med pilar eller liknande. 

Sorteringssidan 
Sorteringssidan kan vara svår att använda från första början. Det är mycket funktionalitet som är 
dold bakom ikoner och länkar som gör det svårt att veta vad man kan göra och hur man gör det. 
Tydligare design och feedback skulle göra det enklare för användaren att förstå vad denne ska 
göra för att sortera.  

Det bör finnas information om hur många objekt som finns i systemet och hur många som är 
sorterade. Exempel på förbättring skulle vara att skapa ett statusfält som talar om för användaren 
hur många objekt som finns i systemet, vilket objekt som sorteras för tillfället, hur många som 
ännu inte är sorterade samt hur många objekt som finns i varje kategori. 

För att gå igenom alla objekt i databasen används pilarna som är placerade under objekten som 
ska sorteras. De kan vara svåra att se och istället försöker användaren placera ett objekt i samma 
kategori flera gånger. Pilarna kan förbättras genom att göra dem mer synliga så att de ger ett 
tydligt intryck av vilken funktion de uppfyller.  

Objektet som står i tur att sorteras är placerad ovanpå en statisk bild. För att göra det mer 
överskådligt över hur många objekt som finns i databasen borde den här delen av sorteringen vara 
dynamisk. Antalet kort som är placerade runtomkring objektet som ska sorteras ska motsvara 
antalet objekt som finns i databasen.  

När användaren placerar ett objekt i en kategori så erhålls feedbacken i form av att objektet ligger 
kvar i den kategorin. För en mer tydlig feedback kan man ha en statusruta som ger information 
om vad som skett, till exempel Lisa Svensson är placerad i Kollegor. 

Ikonen för att ta bort ett objekt ur en kategori bör omarbetas, denna ikon bli synlig under en 
kategori när ett objekt placeras där. Det kan tolkas som att användaren gjort fel eftersom ikonen är 
ett rött kryss som i många fall används som felmeddelande. Förslag på förbättring är att använda 
en ikon med en papperskorg.  

Benämningar på olika alternativ bör tänkas över. I sorteringsdelen finns två ”tag bort”-alternativ 
av kategorier som kan blandas ihop. Ett förslag är att döpa om dessa så att benämningen stämmer 
bättre överrens med den funktionalitet som alternativet genererar. Ett annat alternativ kan vara att 
de två olika funktioner inte går att utföra på samma ställe eller på liknande sätt.  
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Istället för att ha en del där man sorterar objekten och en översiktsdel där strukturen av 
sorteringen finns, skulle man kunna bygga ihop dessa. Sorteringen kommer då ske på samma sätt 
men användaren ser hela tiden hur strukturen är uppbyggd. Ett objekt skulle kunna placeras i flera 
kategorier genom att bara flyttas en gång.   

Översiktssidan 

Funktionerna för editering av kategorier bör även finnas tillgänglig i denna del av 
användargränssnittet. Det är lättare att bygga upp en struktur då alla delar är synliga vilket de inte 
är i sorteringsdelen. Det mest effektiva vore dock att bygga ihop översikten och sorteringen till en 
del som nämns ovan.    

Hjälpsidan 

Hjälpsidan bör utvecklas till en större hjälpdokumentation för användargränssnittet. En bra 
dokumentation är till stor hjälp för att lära sig och kunna använda ett användargränssnitt.  

Allmänt 

Funktionen rollover som ger en förklaring när man för musen över en knapp eller ett objekt skulle 
få användarna att våga testa och använda fler funktioner.  

2.5.2.2 Användbarheten 

Enligt resultatet ökade användbarheten kraftigt i iteration 2 jämfört med iteration 1. Det kan bero 
på att resultat från användartest 1 ledde till en mer detaljerad design som var enklare att förstå. I 
iteration 2 sjönk dock användbarheten en aning. Anledningen kan vara att prototypen övergick 
från att vara analog till digital.  

Att utföra användartester med en pappersprototyp var svårt. En del av testpersonerna hade 
svårigheter att förstå att pappersprototypen skulle reagera på liknande sätt som en dator. 
Testledaren kan i vissa fall ha varit aningen ledande för att få testpersonen att förstå vad denne 
skulle förvänta sig för feedback från pappersprototypen. Därför kan resultaten av användbarheten 
i de två första iterationerna vara aningen missvisande. Troligt är att de blev lite för höga eftersom 
testpersonerna ibland fick ledning från testledaren och därför ansåg att användargränssnittet var 
enkelt att förstå och använda.  

De justeringar som föreslås i kapitel 6.2.1, Designen, skulle troligtvis göra användargränssnittet 
mer användbart. Det är många små detaljer som skulle kunna ändras vilket skulle öka förståelsen 
av designen.  

Ett av användbarhetsmålen var att sorteringen ska vara tidseffektiv. Det är något som aldrig 
mättes. Att utföra mätningar för hur lång tid det tog för testpersonen att utföra en uppgift i 
pappersprototypen ansågs inte givande. Att slutföra en uppgift i pappersprototypen tog lång tid 
eftersom testledaren såg till att prototypen gav rätt feedback. En del mer avancerade funktioner 
har olika former av feedback vilket gjorde att testledaren behövde mycket tid för ge testpersonen 
rätt feedback när han/hon använda en sådan funktion. Samma uppgift i den digitala prototypen var 
betydligt mindre tidskrävande och därför mättes aldrig tiden i iteration 1 och 2.  

När den digitala prototypen var färdig för att testas diskuterades det huruvida tiden för varje 
enskild uppgift skulle mätas. Då detta var det sista användartestet som skulle hinnas med pågrund 
utav tidsbegränsningen bestämdes det att tiden inte skulle mätas. Det ansågs att ett resultat av hur 
lång tid varje uppgift tog inte skulle ge någon information om hur tidseffektivt 
användargränssnittet är eftersom det inte finns några tidigare resultat att jämföra med och det var 
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det sista användartestet.  

Tiden borde ha mätts i den digitala prototypen då det hade varit en grund för framtida 
förbättringar och mätningar av användbarheten utav användargränssnittet.  

Under användartesterna uppskattades det dock att sorteringen inte är tidseffektiv. När strukturen 
av kategorierna blir mer och mer avancerad och i fler nivåer måste användaren förflytta sig mellan 
olika sidor i användargränssnittet. Användbarhetsmålet att sorteringen ska vara tidseffektiv är 
därför inte uppfyllt. En lösning vore att, som föreslagits ovan, slå ihop sorteringsdelen och 
översiktsdelen. Möjligheten att placera ett objekt i olika kategorier genom endast en handling 
skulle troligtvis göra sorteringen mer tidseffektiv. Även att ha en överskådlig helhet över 
strukturen när man skapar kategorier gör användargränssnittet enklare att förstå och är 
förebyggande för att användaren gör misstag genom att till exempel skapa kategorier på fel 
ställen.      
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2.6 Slutsats 
Användarcentrerad systemdesign är en bra metod för att utveckla ett användargränssnitt, med 
fokus på användbarhet, utifrån en vision. Det är en genomgående metod där varje iteration är en 
mer och mer detaljerad utveckling av designen. Att göra en noggrann kravanalys är mycket viktigt 
för att det inte ska råda någon tveksamhet till vilka användargränssnittet utvecklas för och vad det 
är de vill ha.  

Det krävs många iterationer för att alla detaljer ska växa fram. De tre iterationer som utfördes i det 
här projektet är en bra grund för vidare utveckling av användargränssnittet. Utvecklingen är i det 
stadiet då detaljerna har börjat växa fram. Användargränssnittet har, enligt mätningar, redan nu en 
hög användbarhet. Om fler detaljer justeras och tas fram kommer användbarheten troligtvis bli 
ännu högre. 

Regelbundna användartester är till stor hjälp för att designen ska passa användarna och de rätta 
detaljerna tas fram för att användargränssnittet ska bli användbart. Om testerna först utförs i en 
enklare pappersprototyp och sedan övergår i en digital version bör man ha i åtanke att funktioner 
och feedback sker på olika sätt. Testpersonerna kan ha svårt att förstår den feedback de får från 
pappersprototypen och koppla det till att det är den formen av feedback som normalt ges i digitala 
användargränssnitt vilket kan ge missvisande resultat för användbarheten. 
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3 Agilsystemutveckling 
Detta kapitel tar upp den Agila metoden som användes i projektet. Under hela projektet 
kombinerades den Agila metoden Scrum med användarcentrerad systemdesign, se kapitel 2.   

Agilsystemutveckling och användarcentrerad systemdesign är båda metoder som bygger på att 
man arbetar i iterationer. För att hålla isär iterationerna i de olika metoderna kommer iterationer 
som förekommer i den agila utvecklingen från och med nu kallas för sprints. 

3.1 Teori 
Agilsystemutveckling började utvecklas i mitten av 1990-talet. Den utvecklingsmetod som 
tidigare användes i de flesta projekt inom programvaruutveckling var vattenfallsmodellen. Det 
ansågs att denna metod var byråkratisk, långsam, jobbig och inkonsekvent och användes mindre 
och mindre.  

Agilsystemutveckling är en metod för att utveckla programvara som utförs i iterationer. Varje 
iteration är ett helt projekt i sig, det vill säga alla delar finns med i varje iteration så som 
planering, analys, design, kodning, test och dokumentation. Varje iteration behöver inte producera 
en färdig produkt men det som produceras ska vara klart och felfritt. En färdig produkt som kan 
levereras till kund får man inte förrän man har gått igenom systemet i ett flertal iterationer.  

Metoden förespråkar direktkommunikation istället för att dokumentera allt som görs. De grupper 
som arbetar med metoden arbetar ofta i ett öppet kontorslandskap där utvecklarna kan prata direkt 
med varandra. Det har lett till att kritiker anser att metoden är odisciplinerad. (Wikipedia, 2007, 
Agile software development) 

3.1.1 Agile Manifesto 
År 2001 samlades 17 av de främsta personerna inom agilutveckling för att diskutera olika metoder 
för att göra mjukvara snabbare, ljusare och användarvänlig. De skapade Agile Manifesto. 

Manifestet följer ett antal principer 

 Högsta prioritet ligger i att tillfredställa kunden genom att fortlöpande leverera bra mjukvara 

 Välkomnar förändringar bland krav som dyker upp under utvecklingen, även sent i 
utvecklingen. Processen ändras efter kundens tycke och fördel 

 Levererar mjukvara regelbundet, med minsta möjliga tidsskala 

 Utvecklarna och andra personer i projektet ska arbeta tillsammans genom hela projektet 

 Bygg upp projektet kring motiverade individer. Se till att de har allt stöd de behöver och den 
miljö de vill ha. Lita på dem 

 Det effektivaste sättet att sprida information på inom ett utvecklingsteam är ansikte-mot-
ansikte kommunikation 

 ”Working software” är det bästa måttet på utvecklingen 

 Agilprocess förespråkar hållbar och enkel utveckling. Undvik arbete som inte behövs göras 

 Genomgående utvärdering av teknisk expertis och bra design förbättrar produkten 
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 Enkelhet är bra 

 De bästa arkitekturer, krav och design kommer från själv-organiserade team 

 I regelbundna intervall ska teamet reflektera över hur man ska bli mer effektiva och sedan 
justera för att förbättra 

(Ward Cunningham, 2001) 

Eftersom de agila metoderna kräver att man kommunicerar ansikte-mot-ansikte så måste projektet 
vara relativt litet. En grupp på 20-30 personer är maximalt antal. Ett annat problem är att gruppen 
kanske inte finner den optimala lösningen eftersom man under hela projektets gång strävar efter 
nya krav.  (Karlsson, 2007) 
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3.2 Metod 
Den Agila utvecklingsmetod som användes i det härprojektet var Scrum.  

3.2.1 Scrum 
Scrum är en av de vanligaste agila utvecklingsmetoderna som används. Huvudtanken bakom 
metoden är att arbeta i iterationer så kallade sprints. Metoden används i projekt där det ständigt 
sker större förändringar. 

Projekt-teamet består av ett antal olika roller: 

 Scrum-team - I ett scrum-team har man inte de traditionella rollerna, till exempel 
programmerar, designer, testare och så vidare, som man brukar ha i ett mjukvaruprojekt. 
Istället så jobbar alla tillsammans med samma mål, att slutföra det arbete som ska bli klart 
inom den sprinten. (Mountain Goat Software, 1998) 

 Product owner - Den person som talar för kunderna och ser till att scrum-teamet arbetar med 
rätt saker. Hans/Hennes främsta uppgift är att hantera product backlog. De viktigaste delarna 
för denna roll är början, sprint planning meeting, och slutet, sprint review meeting, i varje 
sprint men det är viktigt att han/hon finns tillgänglig för scrum-teamet under hela arbetet.  

 Scrum master – Person som arbetar både för att assistera product owner och scrum-team. 
Fungerar till viss del som en mellanhand mellan dessa två parter. (Scrum Alliance, Inc. 2003) 

Under varje sprint hålls ett dagligt möte, daily scrum meeting. Alla deltagande i projektet ska 
närvara vid mötet. Tanken är att alla ska få ta del av hur långt man har kommit i projektet och vad 
som är nästa steg. Komplikationer som har uppkommit tas inte upp på mötet utan en sådan 
diskussion tas med dem det berör exempelvis efter daily scrum meeting. (Mountain Goat 
Software, 1998) 

För att ha kontroll över vilka funktioner och egenskaper som ska tas fram, för man en product 
backlog. I den skriver man enligt prioritering ner alla krav som finns på produkten, funktionella 
som icke-funktionella. (Scrum Alliance, Inc. 2003) Man lägger inte ner en massa tid på att 
diskutera fram alla tänkbara funktioner i produkten utan man skriver ner de funktioner som från 
början är självklara, det brukar vara tillräckligt för den första sprinten. Med tiden byggs product 
backlog på med funktioner som man kommer på efterhand, det är alltså ett växande dokument.  

Inför varje iteration hålls ett sprint planning meeting. Målet med mötet är att bestämma vad som 
ska göras i nästkommande iteration. Product owner, scrum master och scrum-teamet ska alla vara 
med på mötet utöver dessa kan även intresserade och representativa kunder delta.  

Product owner börja med att beskriva de mest viktiga funktionerna från product backlog. De krav 
som ska vara uppfyllda efter nästa sprint flyttas till sprint backlog. Sprint backlog administreras 
av scrum master och är ett dokument som ständigt uppdateras med vilka uppgifter som är utförda 
och hur lång tid man tror att varje uppgift kräver. 
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Det allra sista som görs i varje sprint är ett sprint review meeting. Målet med mötet är att scrum-
teamet får redovisa vad som har gjorts under sprinten. Deltagare på mötet brukar vara product 
owner, scrum-teamet, scrum master, ledningen samt kunder och ingenjörer från andra projekt, se 
figur 40. (Mountain Goat Software, 1998) 

Figur 40: Tanken bakom Scrum 
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3.3 Utförande 

3.3.1 Kombinera metoderna 
I det här projektet användes användbarhetsdesign som grundmetod och sprintarna delades upp i 
små veckosprintar. 

Under projektets gång användes Scrum. Projektgruppen eller scrum-teamet bestod endast utav två 
personer. Till sin hjälpt hade teamet en scrum-master som hjälpte till att planera varje sprint men 
scrum-mastern var även tillgänglig under hela utvecklingstiden och kunde rådfrågas om det 
uppstod problem. Det var även scrum-mastern som höll i mötena så som sprint planning meeting 
och sprint review meeting.  

3.3.1.1 Planering i Acunote 

Utvecklingens olika sprints planerades i programvaran Acunote som är ett webbaserat 
planeringssystem för agila projekt, se figur 41. Sprintarnas längd varierade mellan en och två 
veckor.   

 

Figur 41: Sprintplanering i Acunote 

Varje ny sprint börjar med ett sprintmöte tillsammans med scrum-mastern. Här utvärderas veckans 
uppgifter och en redovisning av veckans produkt hålls. Sedan planerades en ny sprint och nya 
tasks togs fram. På sprintmötena användes cirka tio minuter för att tänka igenom vad som gått bra, 
vad som gått dåligt och vad som gjorde en arg. Det gick till på det sättet att varje gruppmedlem 
fick post-it lappar att skriva ner sina tankar på och sedan redovisades dessa för de övriga 
gruppmedlemmarna. Sedan gick scrum-mastern igenom alla lappar för att se hur gruppen skulle 
lösa eventuella problem.  

Varje dag började med ett morgonmöte där det gick igenom vad som gjordes igår och vad som ska 
göras idag.  

3.3.1.2 Projektets sprintar och innehåll 

I början av projektet, kravfasen, samlades ett antal krav in som hamnade i backloggen. I varje 
sprint plockades krav från backloggen och lades in i sprinten, där bröts kravet ner i olika task och 
tiden estimerades. Sprintarna i det här projektet delades upp enligt följande.  

 sprint 1 definierades det en tydlig målgrupp, krav och begränsningar sattes upp (2 veckor) 
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Första iterationen skedde i två sprintar 

 sprint 2 skapades den första pappersprototypen (1 vecka)  

 sprint 3 behandlades användartester samt utvärderingar (1 vecka) 

Andra iterationen skedde i ytterligare två sprintar  

 sprint 4 utvecklades pappersprototyper (1 vecka) 

 sprint 5 behandlade användartester samt utvärderingar (1 vecka) 

Tredje iterationen delades in i flera sprintar eftersom den blev för stor att ha i en sprint. Där 
delades de olika sidorna in i olika sprintar: 

 sprint 6 behandlade Sorteringssidan (2 veckor) 

 sprint 7 behandlade fortsättning på Sorteringssidan samt underkategorisidorna (2 veckor) 

 sprint 8 behandlade Sökdelen samt utvärdering av användargränssnittet med 
designprinciper (2 veckor) 

 sprint 9 behandlade alla buggar som upptäcktes (1 vecka) 

 sprint 10 behandlade användartester, utvärderingar och intervjuer med Nostratics 
anställda (1 vecka)  

3.3.2 World Usability Day 
Den 8:e november 2007 var det World Usability Day och i samband med det anordnades det 
föreläsningar på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Där presenterades av Eric Idebro 
(inUse) och Illugi Ljótsson (Dobase) förslag på hur man kan kombinera Agila projektmetoder 
med användbarhetsmetoder.  Eric är interaktionsdesignern i ett scrum-team som leds utav scrum-
mastern Illugi. Deras förslag på att kombinera metoderna handlar om att sätta användaren i 
centrum från första stunden och att sedan parallellt utvärdera utvecklingen med användartester. I 
deras förslag finns inga stora specifikationer utan i början är det målgruppen som analyseras. 
Vidare arbetar interaktionsdesignen med i Scrum-teamet som en vanlig medarbetare men är 
ansvarig för användartesterna som sker en gång i vecka. Det betyder att teamet måste ha 
producerat något som är testbart varje vecka. En gång varje sprint testas produkten skarpt.  

3.3.3 Intervjuer 
Trots att projektmedlemmarna har arbetat i samma miljö som de anställda på Nostratic och haft en 
scrum-master från företaget så ansågs det att det behövdes ytterligare information för att utvärdera 
företagets nuvarande fokus på användarna. För att närmare sätta sig in i Nostratics rutiner kring 
utveckling av produkter genomfördes en kort intervju och diskussion med fyra anställda. De fyra 
som valdes ut för att intervjuas hade alla olika arbetsområden. Riktlinjer sattes upp i form av 
intervjufrågor, se appendix XXII. De anställda har arbetat i flera projekt tillsammans. De som 
intervjuades var projektledare, back-end programmerare, front-end programmerare och grafiker.  
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3.4 Resultat och Diskussion 

3.4.1 Kombinationen av metoderna 
En fördel med att kombinera dessa två metoder är att i agilsystemutveckling finns öppningar som 
släppar in användbarhet. I slutet av varje sprint ska teamet ha byggt en delprodukt som ska 
demonstreras för kunden. Varje delprodukt skulle kunna ses som en prototyp som tillsist 
genomgår användartester. Det resultat som användartesterna ger kan vara en del att ta hänsyn och 
rätta till i nästkommande sprint. 

Man kan kombinera de två iterativa metoderna Scrum och Användarcentrerad systemdesign på 
olika sätt. I det här projektet användes användbarhetsdesignen som grundmetod och sprintarna 
delades upp i små veckosprintar, se figur 42. 

 

Figur 42: Användarcentrerad systemdesign (svart) som innehåller små agila sprintar (blå) 

Att arbeta i sprints ger alla i projektet god insyn i vad som ska göras, vad som kommer att göras 
och vem som kommer göra vad. Att det i varje sprint ska kunna presenteras en demo i slutet 
kanske inte alltid fungerade i tvåmannaprojektet med korta sprintar. Ibland bestod demos av en 
pappersprototyp och ibland ett utvärderingsformulär.  

Det som är positivt med att arbeta i små sprintar är att man i varje sprint vet i vilket stadium av 
utvecklingen man är, så som interaktionsdesign eller detaljerad design. Detta gör att man vet vad 
som ska ske i projektet och på vilken nivå det ligger.  

I slutet av varje sprint är tanken att en produkt ska visas för kunden i form av en demonstration. 
Eftersom en produkt som ska demonstreras kan innehålla mycket funktionalitet så är det enklare 
om man har lite längre sprintar, förslagsvis minst två veckor. I och med att sprintarna blir längre 
så blir även iterationerna längre efter som de ska följa varandra. Den första iterationen i projektet 
är helt inriktad på användbarhet. Då undersöks målgruppen samt vilka olika typer av mål 
produkten tillslut ska uppfylla. I alla resterande sprintar följs den agila systemutvecklingen och 
den användarcentrerade systemdesignen åt, se figur 43. 

 

Figur 43: Kombinerad användarcentrerad systemdesign (svart) och agil systemutveckling (blå) 

 För att användbarhetsarbete inte ska stanna upp och koncentreras till slutet av iterationen så delas 
produkten upp i mindre delar som genomgår användbarhetstester och utvärderingar av olika slag. 
Då produkten kommer att genomgå flertalet tester i varje sprint så kommer slutprodukten hålla en 
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hög användbarhet och kvalité.   

Att integrera och kombinera de båda metoderna kan till en början vara svårt. Det viktiga är att få 
de två metoderna att följas åt och att användbarhetsarbete inte stannar upp och endast utförs i 
slutet av sprintarna.  

För båda dessa sätt att kombinera metoderna hittar vi liknande problem. Det största problemet 
som kan tänkas uppstå är att iterationer och sprints sker var för sig, se figur 44. Det ska inte finnas 
några skiljeväggar eller hinder mellan iterationer och sprints utan det man vill uppnå är att dessa 
på ett jämnt ska följa varandra genom produktutvecklingen. 

 

Figur 44: Användarcentrerad systemdesign och agilsystemutveckling är iterativa metoder 

Metoderna skiljer sig dock mycket åt. Ur användarsynpunkt är det bättre att hela tiden utvärdera 
hur användaren interagerar med systemet och att göra fler användartester och på så sätt hitta 
problem snabbt. Då kan man också rätta till problemen och det gör att användarens behov 
tillgodoses.  

3.4.2 Systemutveckling på Nostratic  

3.4.2.1 Intervjuer  

Då medarbetarna på Nostratic fick svara på frågor angående användbarhet tänkte var och en 
igenom vad han ansåg vara rätt och hur han tänker på användbarhet i sitt arbete. Det framgick 
tydligt att inget gemensamt arbete kring användbarhet utförds i projekten som utvecklas på 
företaget. En fullständig redovisning av intervjuerna finns i appendix XXIII. 

För att vara ett företag som arbetar i en agilutvecklingsmetod har Nostratic svagheter i sin interna 
kommunikation i projekten. Trots det lyckas företaget med att producera och ge kunden det som 
beställts på angiven tid, det är på den punkten Nostratic har sin framgång. Ingen större vikt läggs 
på att produkterna ska vara användbara eller hålla en hög kvalité. Ett uttryck som stämmer in bra 
på Nostratics sätt att utveckla produkter är, vad kunden beställer är vad kunden får.  

Eftersom tid är pengar arbetar företaget utifrån det som beställaren vill ha och beställaren vill att 
det blir billigt och bra och därför frångår ofta teamet att sätta upp en tydlig målgrupp. Om 
beställaren inte har tänkt på målgruppen och inte heller Nostratics utvecklingsteam tar hänsyn till 
det kan detta få förödande effekter. Ofta har beställaren en uttänkt målgrupp och tänker på detta 
och kan styra teamet åt rätt riktning. Men om teamet var insatt från början kunde tiden 
effektiveras och produkten bli klar snabbare.  

Nostratic sätter på detta sätt mycket tillit på beställaren av produkten. Om beställaren inte har 
tänkt igenom beställnigen med målgrupp så utelämnas detta helt. Att i utvecklingen ta några dagar 
för att utföra användartester hittar man många brister tidigt i utvecklingen och då är det lättare att 
rätta till problemen i tid.  
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3.4.2.2 Förbättringar 

När man arbetar i Scrum så stävar man hela tiden efter delmål. Dessa mål är en deadline i sig och 
utvecklarna arbetar hela tiden i ett högt tempo. För att få in en bra och tydlig användbarhets 
aspekt i arbete bör man planera hur man ska integrera användbarheten från början av projektet.   

Det optimala vore att alla i projektet arbetar aktivt med användbarhet men på ett företag som 
Nostratic som bygger på beställning kanske det inte är nödvändigt. Användbarhetsaspekten ligger 
till största delen i designen av användargränssnitt så det viktiga är att grafiker och designers 
arbetar tillsammans med någon form av användbarhetsexpert som i sin tur har kontakt med 
målgruppen.  

Det är ändå viktigt att ge programmerarna en tydlig bild av målgruppen och vilken nivå av 
användbarhet som vill uppnås i varje produkt men i övrigt behöver inte dem någon djupare 
genomgång av användbarheten i produkten. Istället så fokuserar grafiker och 
användbarhetsexperter tillsammans på designen av användargränssnittet och ger sedan de 
beskrivningar till programmerarna som behövs för att de ska kunna utveckla den produkt som 
eftersträvas.  

Nostratic har idag ingen person som har den roll som användbarhetsexpert. För att kunna utveckla 
användbara produkter behövs en person med denna kunskap. Sedan bör ett nära arbete med denna 
person och den grafiker som idag arbetar på företaget introduceras.  

Från intervjuerna som utfördes kom det fram att den person som bär ansvaret för användbarheten 
är grafikern. Denne lägger dock ingen större vikt vid några undersökningar huruvida produkten 
verkligen uppfyller sin nivå av användbarhet och att den utvecklas för rätt målgrupp. Han säger 
att han brukar hålla sig till ganska vanliga designer som är vanliga för webcommunities. Det läggs 
alltså ingen större vikt vid användbarheten utan på Nostratic håller de sig till vedertagna 
utseenden på produkterna. Det finns dock ett stöd från de övriga medlemmarna i teamet som säger 
till och ger förslag på förändringar då de tycker något ser kontigt ut eller kan vara svårt att förstå. 

Om man plockar in en användbarhetsexpert skulle denne kunna studera och utvärdera grafikerns 
design utefter användbarhetsprinciper och önskningar från målgruppen och sedan skulle detta 
kunna diskuteras och en ny och förbättrad design arbetas fram. Detta är något som måste ske 
innan själva programmeringen av produkten startar så det gäller att projektet sätts igång i tid.  

Nostratic är i en bransch som är het just nu. Internet utvecklas i snabb takt och webcommunities 
är ett område som är populärt och växande idag. Det gäller att få ut produkter och idéer på 
marknaden så fort som möjligt, annars finns risken att konkurrenter lanserar en liknande produkt 
och får därmed ett försprång. Just nu finns inte tid för att förlänga utvecklingsprocessen av en 
produkt med användbarhetsutvärderingar och tester.  
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3.4.3 Slutsats 
Att kombinera två metoder så som Scrum och användbarhetsdesign går bra. Scrum bjuder in 
användbarhetsdesignen på ett bra sätt genom att planeringen är tydlig och att användartester kan 
införas. Att kombinera metoderna kan göras på olika sätt och det gäller att företagen hittar ett eget 
sätt som passar dem bra.  

Alla som arbetar med användbarhet och Scrum bör sätta upp en tydlig målgrupp i början av ett 
projekt. Hela scrum-teamet bör även diskutera igenom vad det innebär för dem att se till att 
utveckla för användaren. Att i slutet av varje sprint gå igenom den färdiga demos som skapas och 
göra användartester är relevant. Även att under utvecklingens gång göra användartester är mycket 
bra.  

Utvecklingsmiljön på företaget Nostratic som det här examensarbetet utfördes på saknar helt 
användbarhetstänk. Det finns brister i kommunikationen på företaget vilket kan leda till att 
användarens behov i slutändan inte tillfredställs. De flesta medarbetarna har ingen erfarenhet av 
användbarhet. De har heller inte någon gemensam uppfattning att den blivande produkten som de 
skapar ska bli användbar. Detta bör förbättras om företaget vill profilera sig som ett företag som 
ser till användarens behov.  

Ett företag som Nostratic som bygger webcommunities bör vara bättre på att se till användarens 
behov eftersom branschen är tuff och det är användaren som bestämmer vilket webcommunity 
som fungerar.  
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Appendix 

Appendix I – Användarprofiler 
Avgränsad målgrupp 
 

Kent Jakobzen, 34 år 
 
Kent är en karriärlysten man som arbetar som avdelningschef på ett IT-
företag i Stockholm. Han har jobbat där i sju år och trivs bra men känner 
att han är redo att gå upp några steg på karriärstegen. Han drivande och 
tror han skulle vara till nytta som en chef med högre position i det 
företaget han arbetar på. Han tror att han skulle kunna klättra i karriären 
med hjälp av olika kontakter han har och vill snabbt ha en överskådlig 
blick över sina arbets- och affärsbekanta.  
 
Han bor i Kista med sin sambo Klara, 28 år. Båda har karriären som 
första prioritet i livet just nu och vill flytta närmare statskärnan där den 

rätta pulsen och kontakterna finns.  
 
På fritiden går Kent gärna ett par hål på golfbanan med kompisarna eller spelar de senaste 
datorspelen. Datorspelsintresset har funnits sen tonåren och är fortfarande något som ligger varmt 
om hjärtat. Golfintresset kom först då Kent hade kommit in i arbetslivet. Han insåg att det var en 
bra hobby att träffa och knyta kontakt med nya människor som kan vara bra att ha i sitt kontaktnät 
i framtiden.  
 
 

Lovisa Stierna, 29 år 
 
Lovisa arbetar på Ericsson i Katrineholm som ekonomiansvarig. Hon trivs 
mycket bra och är lite nervös över att hon inom ett par månader ska få sitt 
första barn. Efter sin mammaledighet hoppas hon att hon på ett bra och 
snabbt sätt ska kunna hitta tillbaka till jobbet. Eftersom hon har kontakt 
med många andra företag i sitt jobb är hon rädd för att förlora de kontakter 
hon har om hon är mammaledig en längre tid. Å andra sidan vill hon ge sitt 
barn den bästa möjliga uppväxten så att vara ledig minst ett år är det enda 
tänkbara.  
 

Hon bor tillsammans med sin man i en villa strax utanför Katrineholm. Hennes man är också lite 
nervös över sin pappaledighet som inom snar framtid kommer att bli verklighet men han ska göra 
allt han kan för att stötta Lovisa i både karriär och föräldraskap.  
 
Mycket av fritiden går nu åt att planera förbereda för den lilles ankomst men annars brukar de äta 
middag med vännerna och besöka stans biograf regelbundet.   
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Karl Svensson, 22 år 
 
Karl studerar Medieteknik på KTH i Stockholm. Han kommer 
ursprungligen från Gävle och flyttade till Stockholm för 2 år sedan. Han 
trivs bra i skolan och med utbildningen och har fått vänner både i skolan 
och utanför. Han tycker att det är lite stökigt i köket i hans nya korridor 
men är nöjd över läget och den snabba hastigheten på 
Internetuppkopplingen. 
 
Han kommer från en arbetarfamilj och har två småsystrar som båda går 
på gymnasiet. Hans föräldrar är mycket stolta över sonen som flyttat till 

huvudstaden börjat på KTH men hans mor tycker att det är lite för långt hemifrån.  
 
Han är singel men går gärna på dejter så han stöter på en flicka som han fattar intresse för. På 
fritiden tycker han om att spela datorspel med gänget hemifrån och släpps det en ny film är Karl 
en av de första som ser den. Att se på film själv är en sysselsättning som är okej men det är ju 
alltid trevligare med lite sällskap.  
 
 

Tora Andersson, 23 år  
 
Tora arbetar som kassörska på Coop i Jönköping. Hon har stora planer 
om att skaffa sig en bra utbildning men vill även ut och se världen och är 
kluven om vad som ska prioriteras. Medan hon funderar över vilken väg 
hon ska välja tycker hon att arbetet på Coop är tillräckligt stimulerande. 
Det finns många på jobbet att prata om sina drömmar med och ibland 
även en och annan kund.  
 
På fritiden gillar hon att träffa tjejkompisarna över en fika eller sitta 
hemma och utforska folk på facebook. Hon skulle aldrig lämna sin etta 

utan sin mobiltelefon, det skulle vara som att förlora kontakten med omvärlden.  
 
Användare utanför den avgränsade målgruppen  
 

Lars Vikström, 65 år 
 
Lars pensionerade sig nyligen efter att ha jobbat inom det militära i 40 
år. Han har trivts mycket bra med sin karriär men känner inte riktigt 
att han har fått ge allt han har att ge. Giftermålet med Berit har varit 
en av höjdpunkterna i hans liv och hans två döttrar är hans 
ögonstenar. Båda har bra utbildningar och är nu lyckligt gifta med 
familj.  
 
Efter att barnen flyttade hemifrån tyckte Lars att det blev lite tomt i 
villan i Östersund. Han tyckte om när det var liv och rörelse 

runtomkring, då är det aldrig tråkigt.  
 
På fritiden blir han lätt rastlös och letar gärna efter nya utmaningar. Hans källa till händelser och 
evenemang är oftast Internet. Han har bytt ut pappersversionen av DN till den digitala, det är 
billigare.  
 
 



65 
 
 

Ida Fjord, 16 år 
 
Ida går i nian på en skola i Lund. Hon har det lätt för sig i skolan men 
tycker inte att det är så kul att plugga, hon hänger hellre på stan och spanar 
på killar.  
 
Hon bor ensam med sin mamma i ett radhus strax utanför stan. Hennes 
mamma jobbar som läkare och har inte hittat någon ny livspartner efter att 
hon skilde sig med Idas far för 7 år sedan.  
 

Ida tycker om att chatta med kompisarna och surfa på nätet. Hon tycker 
det är ett sätt att hålla sig uppdaterad, både för vad som händer i världen och vad kompisarna har 
för sig. I framtiden vill Ida resa, hon vill ute i världen och vara med om äventyr och lära sig nya 
saker.   
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Appendix II – Enkät för målgruppsundersökning 

Målgruppsundersökning 

 Det här är en enkät i ett examensarbete för att undersöka vad en specifik målgrupp har för vanor, du tillhör 
målgruppen. Fyll i de alternativ som känns rätt för dig. Tack på förhand!  

Allmänt 
Kön:     Man Kvinna 
 

Ålder: _____ 

 

Dator- och spelvana 
Använder du dator i ditt arbete/studier?  

 
Ja Nej 

 
Använder du dator på fritiden? 

 
Ja Nej 

 
Spelar du någon form av kortspel på datorn?  
(t.ex poker, spindelharpan eller liknande)  

 
Ja Nej 

 
Hur ofta spelar du kortspel på datorn?  

 
Mindre än 1 gång i veckan  Ca 2-3 ggr i veckan 
 
Ca 1 gång i veckan  Fler än 3 ggr i veckan 

 
Spelar du någon form av kortspel bortsett från datorn? 
(t.ex poker, 500, finns i sjön eller liknande)  

 
Ja Nej 

 
Hur ofta spelar du kortspel bortsett från datorn? 

 
 Mindre än 1 gång i veckan Ca 2-3 ggr i veckan 
 
Ca 1 gång i veckan  Fler än 3 ggr i veckan 
 

Kontaktnät 
Har du ett stort kontaktnät som du känner att du har behov att sortera i olika kategorier, t.ex vänner, 
kollegor, familj?  

 
Ja Nej 

 
Skulle en sortering av dina kontakter vara till hjälp för dig i något av följande alternativ? (Fler än ett 
alternativ är tillåtet) 
 

Karriär  Dejting 
 
Vänner/Familj Få en bra översikt av sitt kontaktnät 
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Appendix III – Resultat av målgruppsundersökning 
Kön:            
Man 31           
Kvinna 29           

            
            

Ålder:            
< 20 0           

20 - 35 58           
36 - 50 2           
> 50 0           

            
            
Använder du dator i ditt arbete/studier?        
Ja 59           
Nej 1           
            
            
Använder du dator på fritiden?         
Ja 60           
Nej 0           
            
            
Spelar du någon form av kortspel på datorn? (t.ex poker, spindelharpan 
eller liknande)    
Ja 26           
Nej 34           
            
            
Hur ofta spelar du kortspel på 
datorn?         
aldrig 34          
< 1 gång i veckan 20          
1 gång i veckan 5          
2 - 3 ggr i veckan 1          
> 3 ggr i veckan 0          
            
Spelar du någon form av kortspel bortsett från datorn?  
(t.ex poker, 500, finns i sjön eller liknande)   
Ja 39           
Nej 21           
            
            
Hur ofta spelar du kortspel bortsett från 
datorn?        
aldrig 21          
< 1 gång i veckan 33          
1 gång i veckan 3          
2 - 3 ggr i veckan 2          
> 3 ggr i veckan 0          
            
Har du ett stort kontaktnät som du känner att du har behov att sortera i  
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olika kategorier, t.ex vänner, kollegor, familj? 
Ja 38           
Nej 22           
            
            
Skulle en sortering av dina kontakter vara till hjälp för dig i något av 
följande alternativ?    
Karriär   27        
Dejting   5        
Vänner/Familj   16        
Få en bra översikt av sitt kontaktnät 39        
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Appendix IV – Manus för användarintervju 
 

 

Manus för användarintervju 
 
Förklaring vilka vi är och vad vi ska göra: 
 
Vi heter Linda och Maria och gör examensarbete inom användbarhet och gränssnitt. Vi 
kommer från Linköpings Universitet och jobbar för ett företag som heter Nostratic. Det vi vill 
att DU ska göra är att testa vårt gränssnitt. Du kommer få en uppgift och sedan utföra den på 
det sättet du tycker är riktigt. Det är inte DU som tests utan det är vårt gränssnitt. Du får 
gärna tänka högt och om det är nått du inte förstår så får du fråga oss. En av oss kommer 
bara att observera och skriva ner vad som händer, hon observerar inte DIG utan gränssnittet.  
 
Förklaring av testerna: 
Under testerna är det en person som förklarar och som svarar på frågor och en som observerar. 
Den som svarar på frågorna ska svara: ”Ja…, vad tycker du” osv.  
 
Uppgift 1: Du ska skapa ett kontaktkort av en av dina vänner. Vilken information vill ni ha på 
det för att ni ska känna igen dem? Rita! 
 
Uppgift 2: Framför dig har du en del av en kortlek. Du ska sortera denna på valfritt sätt och 
samtidigt placera korten på skissen av en datorskärm som ligger framför dig. 
 
Observera hur testaren lägger korten på bordet och i hur många högar som testaren lägger i. 
 
Frågor: 

 Vårt gränssnitt går ut på att du ska sortera ditt kontaktnät. Du ska nu sortera dessa i 
olika kategorier. Vilka kategorier väljer du? 

 
o Känner du att några av dessa kategorier behöver underkategorier? 

 
Uppgift 3: Du ska nu utföra en sortering av kortleken och placera dem, på skissen, på det sätt 
som känns bäst för dig men du ska ha i åtanke att varje kort motsvarar en person i ditt 
kontaktnät som du vill placera i en kategori. 
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Appendix V – Resultat av användarintervju 
Observation 1 
1. Informationen som ska finnas på kortet är: 

 Namn 
 Adress 
 Telefon och mobilnummer 
 Emailadress 
 Fotografi 

Hon ritar kortet liggande 

 

2. Hon börjar med att titta på alla korten för att ta reda på i vilka högar man kan tänkas sortera. 
När hon lägger ut korten så väljer hon att kunna se alla kort var för sig på den skiss som liknar ett 
datorfönster.  

 
Fråga – Vilka kategorier/underkategorier vill användaren ha med 

 Familj 
 Vänner 
 Arbete 

o Arbetskamrater 
o Arbetskontakter 

 Föreningar 
 Övriga som man kan skapa själv 

 

Hon funderar fram och tillbaka om att det skulle vara krångligt att en kontakt i två olika kategorier 
men kommer fram till att det inte är nödvändigt. Det skulle dock vara bra att ha alla tjejer i 
innebandylaget i samma kategori då det är dags för innebandyfest och inbjudningarna ska skickas 
ut och hon skulle ju faktiskt kunna ha placerat några i innebandylaget i kategorin vänner. 

 

3. Då hon får chans att placera kontaktkortet på skärmen vill hon se det översta och sedan namnen 
på de andra i samma kategori så man snabbt kan ta fram de olika personerna.  
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Observation 2 
1. Informationens om ska finnas med är: 

 Arbetsplatsens namn 
 Namn 
 Emailadress 
 Telefon  

 

Hon ritar kortet stående 

 

2. Sorteringen börjar att hon vill se alla kort, sedan sorterar hon efter hur många av varje det finns 
av valören. Hon lägger de i högar, det blir totalt fem högar som ligger bredvid varandra. 

 

Fråga – Vilka kategorier/underkategorier vill användaren ha med 
 Vänner 

o Familj 
o Bekanta 
o Nära vänner 

 Arbetskamrater 
o Känner väl 
o Känner inte så väl 

 
3. Då man går in på vänner ska kontaktkortssorteringen visa de nära vännerna, för att ta sig vidare 
till bekanta ska man klicka sig vidare eftersom man inte vill se dem hela tiden.  

 
 

Hon säger även att man bör sortera efter namn i bokstavsordning och om man klickar på namnet 
så ska kortet komma fram. Man ska även kunna sortera efter arbetsplats.  

 
Observation 3 
1. Denna information ska vara med: 
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 Yrkestitel 
 Namn 
 Telefon  
 Adress  
 Emailadress 

 

Han ritar kortet liggande 

 

2. Vi sorteringen av kortleken väljer han att definiera de ”viktiga korten” det är de kort som är 
höga. De lägger han högt upp i vänstra hörnet och sedan lägger kan de låga korten i nedersta 
högra hörnet. Han lägger alla korten så ha ser dem, inget på något.  

 
Fråga – Vilka kategorier/underkategorier vill användaren ha med 

 Titel 
 Yrke 
 Vän 
 Familj 

Han tycker att det inte behövs underkategorier för det vet man själv. Han tycker att kategori på 
kategori blir för mycket.  

 

3. Sorteringen med kontaktkorten vill han se kategorin och namnen på de som tillhör kategorin. 
Han vill se kontaktkortet då han trycker på nått namn. 

 

 
 
Observation 4 
1. Denna information ska finnas med: 

 Bild på personen 
 Namn 
 Mobil 
 Emailadress 

Han ritar kortet stående 

 
 
 
 
Kategori 
 Namn Namn 
 Namn Namn 
 
Kategori 
 Namn Namn 
 Namn Namn 
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2. Han sorterar spelkorten efter valör och sedan lägger han ut dem och man ser alla kort.  

 
Fråga – Vilka kategorier/underkategorier vill användaren ha med 

 Vänner 
 Arbetskamrater 
 Övriga 
 Klasskamrater 

Han tycker det blir jobbigt med underkategorier med det beror på hur många man har. Om man 
har fler än 200 så tycker han att det behövs. Om man skulle ha underkategorier så skulle man 
kunna dela upp dem i vänner man umgås med och vänner man inte umgås med. 

 

3. 

 
Någon slags hierarki vill han ha. MSN är ju bra! 
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Appendix VI – Designförslag från användarintervju  
Designkriterier grundade på resultatet av användarintervju 
 
Objektkort 

o Objektkortet ska vara stående 
o Objektkortet ska bestå av tre flikar 

o En flik med allmän information 
o En flik med mer valfri information 
o En flik med de taggar som objektet är kategoriserat i 

o Den allmänna informationen som bör finnas med på objektkortet då det handlar om 
kontakter är: Namn, telefonnummer, mobiltelefonnummer, adress, emailadress och 
fotografi. 

o Den valfria informationen ska vara till exempel yrke och titel. 
 
Sortering 

o Användaren ska kunna placera ett objekt i flera olika kategorier 
o Användaren ska kunna sortera sina kontakter i underkategorier 
o Användaren ska kunna skapa egna kategorier 
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Appendix VII – Pappersprototyp av användargränssnitt, iteration 1 
 

Sorteringssidan 
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Sortering i underkategorier av hjärter 
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Objektsidan 
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Appendix VIII – Manus för användartest 1 

Manus för användartest 1 
 
Förklaring vilka vi är och vad vi ska göra: 
För de testpersoner som är återkommande behövs ingen ingående förklaring om vilka vi är och vad 
vi gör. Då är det tredje stycket viktigast. 
 
Vi heter Linda och Maria och gör examensarbete inom användbarhet och gränssnitt. Vi kommer 
från Linköpings Universitet och jobbar för ett företag som heter Nostratic. Det här är andra 
användartestet vi utför.  
 
Det vi vill att du ska göra är att testa vårt gränssnitt. Du kommer få en uppgift och sedan utföra 
den på det sättet du tycker är riktigt. Det är inte DU som testas utan det är vårt gränssnitt. Du får 
gärna tänka högt och om det är nått du inte förstår så får du fråga oss. En av oss kommer bara att 
observera och skriva ner vad som händer, hon observerar inte dig utan gränssnittet.  
 
Vi håller på att utveckla ett gränssnitt för ett sorteringsverktyg. I systemet ska man kunna utföra en 
sortering av olika objekt som till exempel dina kontakter. Varje kort innehåller en mängd 
information om ett objekt. Objekten ska placeras i olika kategorier. Sedan ska man kunna göra en 
sökning efter objekt som kan tänkas vara användbara för ett visst ändamål. 
 
Förklaring av testerna: 
Under testerna är det en person som förklarar och som svarar på frågor och en som observerar och 
antecknar. Den som svarar på frågorna ska svara: ”Ja…, vad tycker du” osv.  
 
Frågor att ställa efter varje uppgift: 

 Är du nöjd med utförandet av uppgiften? 
 Är det något du saknar? 
 Är det något du skulle vilja göra annorlunda? 

 
Uppgifter: 
Uppgift 1: Här är en pappersprototyp av ett gränssnitt och här är ett antal länkar. Placera 
länkarna så som Du vill ha dem på menyn. 
 
Uppgift 2: Du ska sortera ett antal objekt, som till exempel kan vara några av dina kontakter. 
Objekten finns redan i systemet du ska bara sortera dem. 
 

Uppgift 2.1: Du ska nu sortera kategorin hjärter i ett antal underkategorier. Hur gör 
du då? 
 

Uppgift 3: Du vill kolla på objektet hjärter dams objektkort. Hur gör du då? 
 

Uppgift 3.1: Du vill ta fram de objekt som är av typen hjärter och högre än talet fem. 
Hur gör du då? 
 
Frågor: 
 Varför valde du att göra på det här sättet? 
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Appendix IX – Post-survey enkät till användartest 1 

 

För att avsluta detta användbarhetstest kommer här en liten enkät där du kan fylla i olika 
svarsalternativ angående de olika uppgifterna som du har löst i dag.  
 
 

1. Tyckter du det var lätt/svårt att bestämma hur länkarna skulle placeras? 
 
  Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
Saknade du någon länk? 
 
Ja Nej 
 
Vilken/a:________________________________________ 

 
 
 
2. Tyckter du det var lätt/svårt att sortera objekten? 

 
  Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att sortera objekten?  
 
svårt                      lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 

 
3. Tyckter du det var lätt/svårt att ta fram ett av dina objektkort? I det här 
testet tog du fram hjärter dam 

 
  Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att ta fram ett av dina 
objekt? 
 
svårt                       lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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4. Tycker du det var lätt/svårt att ta fram en specifik del av dina objekt då 
man kunde välja olika kategorier? 
 
Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  

  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att ta fram en specifik del av 
dina objekt? 
 
svårt                        lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
 
5. Tyckte du det var lätt/svårt att navigera i gränssnittet?  
 
Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  

  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att navigera i gränssnittet? 
 
svårt                    lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
 
6. Anser du att den här produkten kan vara användbar för dig idag eller i 
framtiden? 
 
Ja, idag   Ja, i framtiden 
 
Nej, aldrig 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur användbart tycker du att den här produkten 
är? 
 
Lite                    Mycket 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Appendix X – Resultat användartest 1 
Observation 1 
Återkommande användare 
 
I första uppgiften placerar användaren länkarna efter följande modell: 
Home Objects Sort Help 
 
Tar sig till sorteringssidan genom att klicka på sortknappen i menyn. Börjar sortera men ser snabbt 
att det finns kort som kan ligga i två kategorier, lösningen på problemet skulle kunna vara att man 
kan välja att lägga kortet i en annan kategori med hjälp av en knapp.  
 
För att dela in alla hjärter i nya kategorier väljer användaren att dubbelklicka på ikonen hjärter 
över kategorihögen med hjärter. Sorteringen går enkelt och snabbt på samma sätt som i övningen 
innan. 
 
Nästa steg är att se objektet hjärterdam. För att ta sig dit vill användaren dubbelklicka på ikonen 
6-Ace i hjärtersorteringen.  
 
Då användaren får se objektsidan blir denna lite tyst men efter ett tag väljer hon att trycka på 6-
Ace i kategorimenyn för att får upp alla hjärter i över 6 och där bör hjärterdam finnas.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
Uppgift 3.1 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
 
Observation 2 
Förstagångens användare  
 
Placerar ut länkarna på följande vis: 
Home Objects Sort Help Search 
Efter ett tag upptäcker han att han saknar en länk Search och sätter dit den då. 
 
För att ta sig till sorteringsuppgiften trycker användaren på sort men då säger han direkt att det är 
ju en rullist med fler alternativ att sortera på tex namn eller storlek. Sorterar snabbt genom att dra 
korten med muspekaren intryckt till de olika kategorierna. Vill bara sortera i färg vill inte sortera i 
nummer. 
 
För att sortera hjärter väljer användaren att klicka på hjärterikonen som finns över kategorihögen 
med hjärter. Sorteringen går snabbt men säger direkt att han vill skapa egna nya kategorier för 
våra är inte tillfredställande.  
 
När användaren sedan tar sig till hjärterdams sida skriver han i sin egen skapade search funktion 
och då tycker han att han ska få upp endast det kortet. På objektsidan väljer han både att trycka in 
hjärter och 6-Ace för att sedan plocka fram alla hjärter över 5 ur listan. Användaren tycker att 
Objects är mer som Sort.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
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Uppgift 3 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
Uppgift 3.1 Utan problem  
 
Observation 3 
Förstagångens användare 
 
Användaren lägger länkarna i menyraden enligt nedan. 
Home Sort Objects Help 
 
Vill ha överblicksmöjlighet, men trycker på länken sort för att sortera objekten. Sorteringen går 
snabbt och när användaren lägger korten gör han de med baksidan uppåt. Detta gör att han inte 
först märker att man kan lägga några kort i fler högar men när han märker det så väljer han att 
sortera efter färg. Användaren tycker att den uppstår en konflikt men kan inte säga hur han skulle 
lösa det.  
 
Användaren klickar på hjärterikonen för att ta sig vidare för att sortera hjärter. Sorterar korten men 
vill ha annorlunda kategorier som man kan skapa själv.  
 
För att ta sig till hjärter dams kort vill han snabbacka men hittar inget sådant alternativ. 
Objektsidan är för honom helt förvirrande och han förstår inte vad han ska göra. Han vill i stället 
ha en övergripande trädstruktur där man tydligt ser sina undergrupper. För att kolla på hjärter över 
5 väljer han att trycka på 6-Ace. 
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
Uppgift 3.1 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
 
Observation 4 
Förstagångens användare 
 
Användaren placerar ut länkarna på följande sätt:  
Home Object Sort Help 
Användaren tycker att det borde finns underrubriker. 
 
Tar sig till sort genom att trycka på Sort i menyraden. När användaren sorterar vill hon ha två 
alternativ till att kategorisera. Både att dra korten till högarna och att skriva in kategorin själv. När 
hon upptäcker att man kan lägga ett kort i fler högar väljer hon att lägga den i en hög. Användaren 
vill absolut skapa taggarna själv.  
 
Trycker på hjärter ikonen för att sortera hjärter i undergrupper. Tycker att det är för få kategorier 
och vill dela upp i fler.  
 
För att se hjärterdams kort vill hon går tillbaka för att sedan klicka på det. När användaren tittar på 
objekt sidan blir hon förvirrad. Hon tycker att den är alldeles förvirrande och istället vill hon bara 
ha kortet inga kategorier. Men när hon väl trycker på hjärter och 6-Ace förstår hon poängen med 
tycker fortfarande att det är krångligt.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 



83 
 
 

Uppgift 3 Gjorde inte som vi tänkt, 2 fel 
Uppgift 3.1 Utan problem 
 
Observation 5 
Återkommande användare  
 
Användaren placerar länkarna deligt bilden nedan:  
Home Sort Object  Help  
 
Tar sig till sortsidan genom att trycka på Sort i menyraden. Sorterar men tycker det är konstigt att 
korten kan ligga i två kategorier. Lägger korten i bara en kategori.  
 
Tar sig till hjärtersorteringen genom att trycka på hjärterikonen. Användaren löser uppgiften på ett 
lysande sätt.  
 
För att ta sig till hjärterdams kort vill användaren skriva in hjärterdam på sin sökfunktion. I 
sökfunktionen ska man kunna söka på namn, telefonnummer eller liknande. När användaren får se 
och objektsidan tycker hon att det stora kortet ska vara hjärterdam eftersom hon har skrivit in det i 
sin sökfunktion och de andra sakerna på sidan ska tas bort. Men om användaren vill ta fram kortet 
från objektsidan trycker hon på hjärter och 6-Ace.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 2 Behövde vägledning, 1 fel. 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 1fel 
Uppgift 3.1 Utan problem  
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 Appendix XI – Design förslag efter användartest 1 
Nedan följer en list av designkriterier baserad på det resultatet från användartest 1. 

 

Meny 

o Länkarna i menyn ska placeras i ordningen home, sort (categorize), objects (search), help. 

o En länk ska läggas till som ska leda till en översikt, hierarki, av de objekt som 
kategoriserats i programmet 

o Länkarna ska vara rullgardinsmenyer 

 

Sortering 

o Länken sort i menyn ska ändras till categorize 

o Användaren ska kunna ändra de kategorier som finns i användargränssnittet från början 

o Användaren ska kunna skapa egna kategorier 

o För att ta sig till en underkategorisering av en kategori ska användaren antingen kunna 
klicka på kategorins namn eller i rullgardinslisten som kommer fram när användaren för 
musen över categorize länken i menyn 

o När användaren flyttar ett objekt till en kategori ska det ske med en drag and drop 
funktion 

 

Objekt 

o Länken objects i menyn ska ändras till search. 

o I sökdelen, search, i användargränssnittet ska användaren kunna söka efter en specifik 
kontakt eller genom de kategorier som skapats 

o När en användare söker på ett specifikt objekt ska endast detta objekts informationskort 
komma fram 

o Mer detaljer behövs för att användaren ska förstå vad denne kan göra i denna del 

 

Övrigt 

o Användaren ska kunna gå upp ett steg i kategoriseringen via till exempel en knapp 

o Användaren ska kunna ångra sig om denne gör ett misstag 
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Appendix XII – Pappersprototyp av användargränssnitt, iteration 2 
Sorteringsdelen 
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Skapa ny kategori 
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Sortering i underkategorier 
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Sökning 
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Översikt av objekt och kategorier 
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Appendix XIII – Manus för användartest 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Förklaring vilka vi är och vad vi ska göra: 
För de testpersoner som är återkommande behövs ingen ingående förklaring om vilka vi är och 
vad vi gör. Då är det tredje stycket viktigast. 
 
Vi heter Linda och Maria och gör examensarbete inom användbarhet och gränssnitt. Vi kommer 
från Linköpings Universitet och jobbar för ett företag som heter Nostratic. Det här är tredje 
användartestet vi utför av det här gränssnittet.  
 
Det vi vill att du ska göra är att testa vårt gränssnitt. Du kommer få en uppgift och sedan utföra 
den på det sättet du tycker är riktigt. Det är inte DU som testas utan det är vårt gränssnitt. 
Under tiden du utför varje uppgift kommer vi ta tid hur lång tid det tar. Detta betyder inte att du 
behöver känna dig stressad utan ta den tid du behöver. Tidtagningen är till för att kunna mäta 
användbarheten i gränssnittet och det betyder inte att det behöver gå snabbt. Du får gärna 
tänka högt och om det är nått du inte förstår så får du fråga oss. En av oss kommer bara att 
observera och skriva ner vad som händer, hon observerar inte dig utan gränssnittet.  
 
Vi håller på att utveckla ett gränssnitt för ett sorteringsverktyg. I systemet ska man kunna utföra 
en sortering av olika objekt som till exempel dina kontakter. Varje kort innehåller en mängd 
information om ett objekt. Objekten ska placeras i olika kategorier. Sedan ska man kunna göra 
en sökning efter objekt som kan tänkas vara användbara för ett visst ändamål. 
 
Förklaring av testerna: 
Under testerna är det en person som förklarar och som svarar på frågor och en som observerar 
och antecknar. Den som svarar på frågorna ska svara: ”Ja…, vad tycker du” osv.  
 
Frågor att ställa efter varje uppgift: 

 Är du nöjd med utförandet av uppgiften? 
 Är det något du saknar? 
 Är det något du skulle vilja göra annorlunda? 

 
Uppgifter: 
Uppgift 1: Ett antal objekt finns redan i systemet. Du ska placera dessa i de kategorier som 
redan är skapade. Varje objekt MÅSTE placeras i någon kategori och i ALLA kategorier som 
det är möjligt att placera den i. 
 

 När användaren klickar på Caregorize placeras denna sida på prototypen 
 Användaren får hantera ett objekt i taget 
 När ett objekt flyttas till en kategori, finns samma objekt kvar i den osorterade högen  
 När användaren klickar på nästa eller föregående (pilarna under de osorterade objekten). 

Byts det osorterade objektet ut och baksidan på objekten i kategorierna vänds upp 
 Användaren måste skapa en ny kategori  
 När användaren klicka på New category placeras ett nytt fönster på prototypen 
 När användaren klickar på submitknappen placeras namnet på kategorin ovanför den 

markerade ytan och en bild av baksidan på ett kort ovanpå den markerade ytan. Ett nytt 
New category område placeras bredvid den nya kategorin    
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 När användaren klickar på submitknappen placeras namnet på kategorin ovanför den 
markerade ytan och en bild av baksidan på ett kort ovanpå den markerade ytan. Ett nytt 
New category område placeras bredvid den nya kategorin    

   
 

Uppgift 1.1: Du ska nu sortera objekten i din kategori hjärter i underkategorier. Varje 
objekt MÅSTE placeras i en kategori och i alla kategorier den kan placeras i.  
 
 När användaren klickar på kategorin hjärters titel placeras 

underkategorikategoriseringen på prototypen. Och de kort som tidigare är 
kategoriserade som klädda ska finnas i klädda kategorin 

 Användaren får hantera ett objekt i taget 
 När ett objekt flyttas till en kategori, finns samma objekt kvar i den osorterade 

högen  
 När användaren klickar på nästa eller föregående (pilarna under de osorterade 

objekten). Byts det osorterade objektet ut och baksidan på objekten i kategorierna 
vänds upp. 

 
 
Uppgift 2: Du ska söka efter de objekt som är av typen spader och klädda. Du vill ha en lista 
med endast dessa objekt.  
 

 När användaren klickar på Search placeras denna sida på prototypen 
 Alla objekt placeras i Your objects. 
 När användaren checkar kategorin hjärter reduceras Your objects till endast de objekt 

som är taggade som hjärter. 
 Om användaren klickar i Klädda reduceras Your objects till de objekt som är taggade 

som hjärter och klädda. 
 
 

Uppgift 2.1: Du ska söka efter objektet klöver tre och titta på informationen på detta 
objekts informationskort. 
 

 Om användaren söker på namnet placeras en lista med klöver tre i resultatet 
 Om användaren checkar kategorin klöver placeras en lista med alla klöver i resultatet 
 När användaren klickar på klöver tre placeras ett nytt fönster med klöver tres 

informationskort på prototypen 
 

 
Uppgift 3: Du ska ta fram en överskådlig bild över dina kontakter. Du är framförallt 
intresserad av kategorin hjärter och dess underkategorier. 
 

 När användare klickar på Overview placera denna sida på prototypen 
 När användaren klickar på kategorin hjärter placeras den trädstruktur där hjärter är i 

fokus på prototypen 
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Appendix XIV – Post-survey enkät till användartest 2 
 
För att avsluta detta användbarhetstest kommer här en liten enkät där du kan fylla i olika 
svarsalternativ angående de olika uppgifterna som du har löst i dag.  
 
 
1. Tyckte du det var lätt att sortera objekten i kategorierna? 
 
  Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på sorteringssidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
2. Tyckte du det var lätt att ta fram ett eller flera av dina objektkort? I det här testet tog du 
fram klöver tre och alla klädda hjärter.  
 
 Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt/svårt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på söksidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
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3. Tyckte du det var lätt att få en bra översikt av din struktur av dina kategorier?  
 
Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt var det att få en bra översikt över din struktur av dina 
kategorier? 
 
svårt           lätt 
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på översiktssidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
4. Tyckte du det var lätt att navigera i användargränssnittet?  
 
Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur lätt var det att navigera i användargränssnittet? 
 
svårt           lätt 
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på navigeringen? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
5. Anser du att den här produkten kan vara användbar för dig idag eller i framtiden? 
 
Ja, idag   Ja, i framtiden 
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Nej, aldrig 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur användbart tycker du att den här produkten är? 
 
                   Inte alls användbart                                                                    Mycket användbart 
  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
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Appendix XV – Resultat för användartest 2 
Observation 1 
Återkommande testperson 

1. Klickar på Categorize för att ta sig till den sida där man ska sortera objekten.  

För att ta sig till nästa objekt klickar användaren på New Category. När pop-up rutan där man ska 
namnge sin kategori dyker upp ändrar användaren sig och klickar istället på pilen nedanför 
objekten som ska sorteras. 

Då ett oklätt spader står i tur att sorteras klickar användaren på New Category för att skapa en ny 
kategori som namnges till Spader.  

Användaren placerar alla objekten i de kategorier som var väntat. 

Användaren förstår då vi har gått runt och sorterat alla objekt. 

Dubbelklickar på kategorin hjärter för att sortera objekten av typen hjärter i ytterligare kategorier.  

Sorterar objekten enligt de förväntningar utövarna av testet hade. Användaren tyckte dock att det 
var svårt att förstå att hjärter dam redan var kategoriserad som klädd.  

 

2. För att ta sig till den sidan där man kan finna en viss del av sina objekt vill användaren backa 
till den första sorteringssidan. Sedan vill denne dubbelklicka på kategorin spader för att hitta de 
spader som är klädda. Då detta inte ger något resultat så klickar användaren istället på Search i 
menyn.  

Användaren checkar spader och klädda och vill sedan kunna klicka på en sök-knapp. 

Användaren skriver klöver tre i Name textfältet. För att få mer information om objektet 
dubbelklickar användaren på objektet klöver tre. Användaren förstår att det större kortet kommer 
att innehålla mer information än det mindre.  

 

3. Klickar på Overview i menyn för att få en överskådlig bild över objekten. Förstår att det är en 
struktur över kategorierna som visualiseras och klickar på hjärter för att fokusera på dessa.  

 

Övriga kommentarer 

Tyckte att sök funktionen var lättare än förut. Dels för att användaren har lärt sig systemet men 
anser även att den är mer tydlig än den var förut. 

 

Antal fel per uppgift 

Uppgift 1: 0 fel, hade lite svårt att vet hur denne ska gå till nästa objekt men hittar på egen hand 
till slut vart man ska klicka. 
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Uppgift 1.1: 0 fel 
Uppgift 2: 0 fel, lite svårt att hitta rätt sida men hitta till slut på egen hand rätt. 
Uppgift 2.1: 0 fel 
Uppgift 3: 0 fel 

 
 
Observation 2 
Ny testperson 

1. Klickar på Categorize för att komma till den sida där objekten ska sorteras. Användaren förstår 
att korten är de objekt som finns i systemet samt att det finns kategorier och att man även kan 
skapa egna. 

För att ta sig till nästa objekt i sorteringen klickar användaren på pilarna under objekten som ska 
sorteras. 

När användaren kommer fram till att sortera ett oklätt spader vill denne skapa en ny kategori 
antingen genom att klicka på New Category eller genom att dra kortet dit. Användaren bestämmer 
sig för att klicka på New Category och namnger kategorin till spader.  

Alla objekt placeras i de kategorier som var väntat. Då alla objekt är sorterade förstår användaren 
att det gått runt och att det är samma objekt som dyker upp igen. 

Klickar på Search för att kategorisera hjärter i ytterligare kategorier. Checkar hjärter och vill 
sedan ha en knapp som gör att man kan ändra i kategorin. Med utövaren av testets hjälp förstår 
användaren att då man klickar på Categorize i menyn så kommer en rullist ner där valet att 
kategorisera sina hjärter finns. Användaren klickar på denna och sorterar sin aobjekt av typen 
hjärter.  

Användaren förstår att hjärter dam redan är kategoriserad som klädd då detta kort ska sorteras. 

 

2. Klickar på Search för att finna de objekt som är klädda spader. Checkar spader och klädda men 
saknar en knapp att klicka på för att få fram resultatet.  

Skriver klöver tre i Name textfältet och klickar sedan på objektet klöver tre för att få fram mer 
information om objektet. 

 
3.Stänger pop-up rutan med klöver tre.  

Klickar på Overview för att få en överblick av objekten och klickar sedan på hjärter för att få 
dessa i fokus. 

 

Antal fel per uppgift 

Uppgift 1: 0 fel  
Uppgift 1.1: 1 fel, hittar inte till rätt sida utan hjälp 
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Uppgift 2: 0 fel 
Uppgift 2.1: 0 fel 
Uppgift 3: 0 fel 

 

Observation 3 
Återkommande testperson 

1. Klickar på Categorize för att ta sig till den sida där användaren ska sortera sina objekt. För ta 
sig till nästa objekt klickar användaren på pilen nedan för objekten som ska sorteras. 

Då ett oklätt spader står i tur att sorteras klickar användaren på New Category för att skapa en ny 
kategori. Kategorin namnges till spader.  

Användaren placerade alla objekten i de kategorier som var väntat.  

Förstår då alla objekten har sorterats och vi har gått runt.  

Klickar på kategorin hjärter för att sortera alla hjärter i ytterligare kategorier.  

Förstår att hjärter dam redan är kategoriserad som klädd och tycker att detta är bra så att man 
slipper göra det igen. 

 

2. Klickar på Search för att finna de objekt som är klädda spader. Checkar klädda och spader men 
saknar en sökknapp.  

Klickar på Uncheck all och skriver sedan klöver tre i Name textfältet och vill sedan trycka på en 
sökknapp. Klickar p klöver tre för att se alla information som finns.  

 

3. Klickar på Overview för att få en överskådlig bild över objekten. Klickar sedan på hjärter för att 
fokusera på dessa. 

 

Övriga kommentarer 

Vill klicka på kategorin hjärter för att få fram de objekt som finns i denna kategori. Tycker inte att 
de behöver vara sorterade enligt underkategorier då det finns sådana.  

 

Antal fel per uppgift 

Uppgift 1: 0 fel  
Uppgift 1.1: 0 fel 
Uppgift 2: 0 fel  
Uppgift 2.1: 0 fel 
Uppgift 3: 0 fel 
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Observation 4 
Ny testperson 

1. Klickar på Search för att ta sig till den sida där man ska sortera sina objekt. Användaren 
upptäcker att detta var fel och klickar istället på Overview. Inser att även detta inte stämmer och 
klickar då på Categorize.  

Användaren förstår att det är objekt som ska placeras i de kategorier som redan finns där. Då 
användaren vill gå vidare till nästa objekt klickar denne på pilen under de objekt som ska sorteras.  

Då ett oklätt spader står i tur att sorteras klickar användaren på New Category för att skapa en ny 
kategori. Denna namnges till Spader. 

Alla objekten placerades i de kategorier som var väntat.  

Användaren förstår då alla objekten blivit sorterade och vi gått runt. 

Klickar på Search för att sortera sina hjärter i ytterliggare kategorier. Checkar hjärter och vill 
sedan klicka på en sökknapp för att få fram ett resultat.   

Med utövaren av testets hjälp tar sig användaren tillbaka till sorteringssidan och här vill denne 
klicka på kategorin hjärter.  

Förstår att hjärter dam redan är kategoriserad som hjärter.  

Vill ha en bakåt knapp. 

 

2. Klickar på Search för att finna alla klädda spader. Checkar spader och klädda. 

Klickar på Uncheck all och checkar sedan klöver och skriver tre i Name textfältet. Klickar på 
objektet klöver tre för att få mer information om objektet. 

Förstår att det är flikar på kortet där man ska kunna få ännu mer information 

 

3. Klickar på Overview för att få en överskådlig bild av objekten och klickar sedan på hjärter för 
att fokusera på denna grupp.  

 

Övriga kommentarer 

Det var svårt att hitta till den sida där man ska sortera sina objekt från början men användaren tror 
att man kommer att lära sig. När man är på en sida för första gången brukar man klicka runt och 
utforska vad man kan göra. Tycker att Categorize är ett bra namn ändå för det är det man gör.  

Användaren tycker det är konstigt att kategorin klädda ligger i första sorteringssteget då det är 
uppenbart att det är en underkategori.  
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Användaren tycker att kategorierna borde skapas i Categorize och sorteras i Search för det är där 
man söker fram dem. 

Tycker att man borde kunna ta fram till exempel hjärter två och klöver tre samtidigt genom att till 
exempel att spara sökresultat. 

 

Antal fel per uppgift 

Uppgift 1: 1 fel, har problem att hitta till rätt sida. Provar flera alternativ innan användaren hittar 
rätt, hittar rätt på grund av att det är det enda alternativet som är kvar men hittar dock på egen 
hand. 
Uppgift 1.1: 1 fel, har svårt att hitta sidan, hittar rätt med hjälp av testutövarens hjälp 
Uppgift 2: 0 fel  
Uppgift 2.1: 0 fel 
Uppgift 3: 0 fel 

 
Observation 5 
Ny testperson 

1. Klickar på Categorize för att ta sig till den sida där man sorterar objekten.  

För att förflytta sig mellan objekten klickar användaren på pilarna under objekten som ska 
sorteras.  

När ett oklätt spader ska sorteras skapar användaren en ny kategori genom att flytta ett kort till 
New Category. Kategorin namnges sedan till Spader. 

Användaren vill kunna lägga till kategorier i en annan kategori, vill kunna flytta in klädda i 
hjärter, spader, ruter och klöver kategorierna. 

Förstår då vi gått igenom alla objekt och alla blivit sorterade.  

Klickar på kategorin hjärter för att sortera alla hjärter i ytterligare kategorier.  

Förstår att hjärter dam redan är kategoriserad som klädd. 

 

2. Klickar på Search för att finna alla klädda spader.  

Checkar spader och klädda. 

Checkar klöver. 

Klickar på objektet klöver tre för att se alla information om detta objekt.  

Förstår att det är flikar där man kan få ännu mer information om objektet.  
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3. Klickar på Overview för att få en överskådlig bild av alla objekt. Klickar sedan på hjärter för att 
fokusera på dessa.   

 

Antal fel per uppgift 

Uppgift 1:  0 fel  
Uppgift 1.1: 0 fel 
Uppgift 2:  0 fel  
Uppgift 2.1:  0 fel 
Uppgift 3:  0 fel 
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Appendix XVI – Förslag till förbättring användartest 2 
Nedan följer en list av designkriterier baserad på det resultatet från användartest 2. 

 

Meny 

o Categorize länken i menyn ska vara en rullgardinsmeny där man även kan välja alla under 
kategorier som finns i systemet 

 

Sortering 

o Det ska finnas standardkategorier i systemet från början 

o Användaren ska kunna ändra de kategorier som finns i användargränssnittet från början 

o Användaren ska kunna skapa egna kategorier antingen genom att klicka på kategorin eller 
att dra ett objekt dit 

o För att ta sig till en underkategorisering av en kategori ska användaren antingen kunna 
klicka på kategorins namn eller i rullgardinslisten som kommer fram när användaren för 
musen över Categorize länken i menyn 

 

Sökning 

o Användaren ska kunna söka efter ett specifikt objekt, till exempel på ett namn, i en viss 
kategori. T.ex checka kategorin klöver och skriva tre i textfältet 

o Sökresultat ska visa vad det är man har sökt på 

o Man ska kunna spara sökresultat och använda detta i nästa sökning 

 

Översikt 

o Användaren ska kunna klicka på en kategori när denne befinner sig i overview läget och 
då få fram de objekt som ligger i denna kategori 

 

Övrigt 

o Användaren ska kunna gå upp ett steg i kategoriseringen via till exempel en knapp 

o Användaren ska kunna ångra sig om denne gör ett misstag 

o Man ska tydlig se när det är en länk i användargränssnittet  
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Appendix XVII – Digital prototyp av användargränssnitt, iteration 3 
 

Startsidan  
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Sorteringssidan 
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Söksidan 
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Översiktssidan 
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Hjälpsidan 
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Appendix XVIII - Utvärdering av användargränssnittet enligt Nielsens 
designkriterier 
För varje designkriterie har ett antal punkter listats. Dels de punkter som gör att kriteriet är 
uppfyllt och de som gör att det har brister.  
 

1. Enkel och tydlig systemstatus - Programmet ska alltid visa användaren var denna befinner sig och vad 
som händer på skärmen. Detta bör göras enkelt, ju fler saker på skärmen desto svårare är det för användaren att 
välja eller komma ihåg.  

 Navigationslänkar är placerade till höger under menyn. Med hjälp av dessa vet 
användaren alltid var denne befinner sig i användargränssnittet. Har användaren tagit 
sig till en annan nivå kan han/hon alltid ta sig till förgående sidor genom att klicka på 
navigationslänkarna ett exempel är när man sorterar sina objekt 

 Antalet val i menyn har minimerats med hjälp av rullgardinsmenyer 

- Benämningen på valen i menyn kan vara otydlig. Det är inte glasklart vad som döljer 
sig bakom alternativen 

 

2. Använd ett språk användaren förstår - Systemet ska vara enkelt för användaren att förstå och då ska 
språket vara lättförstått för användaren. 

- Förklaringen, både text o bilder, på startsidan är svår att förstå. Det ger rätt bild om 
vad man kan använda produkten till 

- Sorterings-, sök-, och översiktssidan saknar en förklaring om vad man kan utför på 
den sidan 

- Informationen på hjälpsidan behöver utvidgas  

- Meddelandet då sökningen inte ger några träffar är otydligt, speciellt för sökning med 
både namn och kategorier 

- Förklaringen av alternativen remove och delete är otydlig 

- Förklaringen av alternativen AND och OR är otydlig 

 

3. Ge användaren kontroll och frihet - Det ska alltid finnas möjlighet att ångra vad användaren gjort om 
denna ångrar sig. För att användaren inte ska känna sig fångad i ett hörn bör det alltid finna synliga ”utgångar” 
så som avsluta knappar så att användaren känner total frihet att avbryta när denna vill 

 Det är enkelt att ta bort ett objekt från en kategori genom att klicka på ikonen med ett 
rött kryss 

 På söksidan kan användaren enkelt rensa namnfältet eller avbocka alla checkboxarna, 
genom att klicka på clear respektive uncheck all länkarna  

 Menyn är alltid synlig vilket ger användaren frihet att enkelt kunna förflytta sig 

 I alla pop-up rutor finns det möjlighet att ångra sig 
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- Ångra-alternativen kan i vissa delar vara svåra att förstå 

- För att en användare ska ha så många alternativ att ångra sig som möjligt så borde ett 
objekt kunna tas bort från en kategori genom att dra det. 

4. Konsekvent design - Systemets olika delar ska fungera på samma sätt. Användaren ska inte behöva fundera 
på om situationer och händelse innebär samma sak. Använd gärna olika standarder som användaren redan känner 
igen 

 De olika nivåerna i sorteringen har en konsekvent design 

- Användaren borde kunna dra ett objekt från en kategori eftersom denne kan dra ett 
objekt till en kategori 

- Delarna som har olika funktionalitet, sorterings-, sök- och översiktssidan skiljer sig 
ganska mycket från varandra  

 

5. Felförebyggande - Feedback till användaren vad som händer på skärmen är nödvändigt så denna förstår då 
fel uppstår. Bra design förhindrar uppkomsten av fel 

 Meddelandet när en sökning inte ger något resultat är en bra typ av feedback som talar 
om att användaren gjort rätt men att sökningen inte matchade något objekt i databasen 

 När man byter namn på en kategori får men feedback genom att namnet på kategorin 
ändras 

 När en taggning läggs till eller tas bort får användaren feedback genom att objektet 
placeras eller tas bort från kategorin 

  När en användare försöker skapa en kategori som redan finns genereras ett 
meddelande om att en kategori med det namnet redan existerar 

 När en kategori med ett namn som består av flera ord skapas sätts dessa ihop och den 
första bokstaven i varje ord blir en versal, det ges ingen förklaring om varför det blir 
så 

 Det finns en hjälpsida där användaren kan få hjälp om denne inte vet hur den ska göra  

- Funktionerna för att ta bort och flytta en kategori, delete och remove, ger samma typ 
av feedback även fast det är två olika funktioner 

 

6. Bättre att känna igen än att komma ihåg - Användaren ska inte behöva memorera information. 
Den information som användaren behöver ska vara synlig eller lätt att ta fram 

 

7. Flexibilitet och effektivitet - För den vana användaren bör det finnas möjligheter att använda sig av 
genvägar och snabbkommandon. Systemet ska kunna tillgodose både vana användare som nybörjare 

 Istället för att gå via menyn då användaren vill sortera i flera nivåer kan denne klicka 
på en kategoris namn 

- Användargränssnittet har inga kortkommandon för mer vana användare. Designen är 
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mer anpassad för nybörjare än experter 

 

8. Nödvändig information - Användaren vinner inget på att få onödig information och det är viktigt att 
felmeddelanden ger en tydlig uppdatering om vad felet är och lösningar på problemet, inget annat 

 Via popuperna får användaren kort och relevant information. Det finns inga långa 
onödiga förklaringa 

 

9. Förhindra fel och rätta till fel - Fel uppstår och då behöver systemet bra felmeddelanden som är 
utformade på ett enkelt språk. För att användaren ska bli hjälpt av felmeddelandet bör det även finnas en 
enkel förklaring och tips på lösningar.  

 

10. Hjälp och dokumentation - För att en användare ska gå vidare då denna påträffar problem gäller det 
att hjälpfunktioner och dokumentation finns tydlig och lättillgänglig. (Nielsen, 1993) 

 Hjälpsidan kan användaren ta sig till via menyn vilket gör att den alltid är tillgänglig 
- Hjälpdokumentationen är inte tillräckligt utförlig  
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Appendix XIX – Manus användartest 3 

 
Manus för användartest 3 
 
Förklaring vilka vi är och vad vi ska göra: 
För de testpersoner som är återkommande behövs ingen ingående förklaring om vilka vi är och 
vad vi gör. Då är det tredje stycket viktigast. 
 
Vi heter Linda och Maria och gör examensarbete inom användbarhet och användargränssnitt. Vi 
kommer från Linköpings Universitet och jobbar för ett företag som heter Nostratic. Det här är 
fjärde användartestet vi utför av det här användargränssnittet.  
 
Det vi vill att du ska göra är att testa vårt användargränssnitt. Du kommer få en uppgift och 
sedan utföra den på det sätt du tycker är riktigt. Det är inte DU som testas utan det är vårt 
användargränssnitt. Du får gärna tänka högt och om det är nått du inte förstår så får du fråga 
oss. En av oss kommer bara att observera och skriva ner vad som händer, hon observerar inte dig 
utan användargränssnittet.  
 
Vi håller på att utveckla ett användargränssnitt för ett sorteringsverktyg. I systemet ska man 
kunna utföra en sortering av olika objekt som till exempel dina kontakter. Varje kort innehåller en 
mängd information om ett objekt. Objekten ska placeras i olika kategorier. Sedan ska man kunna 
göra en sökning efter objekt som kan tänkas vara användbara för ett visst ändamål. 
 
Förklaring av testerna: 
Under testerna är det en person som förklarar och som svarar på frågor och en som observerar och 
antecknar. Den som svarar på frågorna ska svara: ”Ja…, vad tycker du” osv.  
 
Frågor att ställa efter varje uppgift: 

 Är du nöjd med utförandet av uppgiften? 
 Är det något du saknar? 
 Är det något du skulle vilja göra annorlunda? 

 
Uppgifter: 
Uppgift 1: Ett antal objekt finns redan i systemet. Du ska placera dessa i de kategorier som redan 
är skapade. Varje objekt MÅSTE placeras i någon kategori och i ALLA kategorier som det är 
möjligt att placera den i. 
 

 Kategorier som ska vara skapade från början är clubs, hearts, diamonds, picture cards och 
joker 

 När användaren kommer fram till objektet spader 5 förväntas denne att skapa en ny 
kategori, spades 

 Användaren kommer att till objektet ruter 5 som kommer vara kategoriserat som klöver. 
Det förväntas att användaren då tar bort denna taggning och istället kategoriserar den som 
ruter 

 
 

Uppgift 1.1: Du ska nu sortera objekten i din kategori hearts i underkategorier. Varje 
objekt MÅSTE placeras i en kategori och i alla kategorier den kan placeras i.  

 
 Kategorier som ska vara skapade från början är picture cards och number cards 
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Uppgift2: Du vill nu byta namn på kategorin joker till joker cards. 
 

Uppgift 2.1: Du vill nu ta bort kategorin joker cards helt och hållet. Du vill alltså ta bort 
kategorin och de objekt som är kategoriserade som joker cards.  

 
Uppgift 3: Du vill nu flytta kategorin picture cards från första sorteringsstadiet och istället skapa 
den som en underkategori i diamonds. Du vill alltså att de objekt som redan är kategoriserad som 
picture cards ska finnas kvar. 
 
Uppgift 4: Du ska nu ta fram en lista av alla dina objekt som är kategoriserade som BÅDE spades 
och picture cards.  
 

Uppgift 4.1: Du ska nu ta fram en lista av alla dina objekt som är kategoriserade 
som ANTINGEN diamonds eller picture cards.  

 
Uppgift 4.2: Du ska nu ta fram objektet klöver 3:s objektkort.  

 
Uppgift 5: Du ska ta fram en överskådlig bild över dina kontakter. Du är framförallt intresserad 
av kategorin hjärter och dess underkategorier. 
  



114 
 
 

Appendix XX – Post-survey enkät till användartest 3 
För att avsluta detta användbarhetstest kommer här en liten enkät där du kan fylla i olika 
svarsalternativ angående de olika uppgifterna som du har löst i dag.  
 
 

1. Tyckte du det var lätt att sortera objekten i kategorierna? 
 
 Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 

Övriga synpunkter på kategorisorteringssidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 

 
 

2. Tyckte du det var lätt att byta namn på en kategori? 
 
 Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 

Övriga synpunkter på kategorisorteringssidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
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3. Tyckte du det var lätta att radera och flytta kategorier (delete och remove 
alternativen)? 

 
 Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 

Övriga synpunkter på kategorisorteringssidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
4. Tyckte du det var lätt att ta fram ett eller olika grupper av dina objekt?  

 
 Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 

På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att sortera objekten?  
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 

 
Övriga synpunkter på sidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 

 
 
5. Tyckte du det var lätt att få en bra översikt?  
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Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  
  

Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att få en bra översikt över din? 
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på översikts-sidan? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
6. Tyckte du det var lätt att navigera i användargränssnittet?  
 
Ja, väldigt enkelt Ja, ganska  

  
Nej, svårt  Nej, omöjligt 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur svårt/lätt var det att navigera i 
användargränssnittet? 
 
svårt           lätt 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
Övriga synpunkter på navigeringen? 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
7. Anser du att den här produkten kan vara användbar för dig idag eller i 
framtiden? 
 
Ja, idag   Ja, i framtiden 
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Nej, aldrig 
 
På en skala mellan 1 – 10 hur användbart tycker du att den här produkten är? 
 

                   Inte alls användbar                                                                    Mycket användbar 

  1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Tack Så hemskt mycket för Din hjälp! 
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Appendix XXI – Resultat användartest 3 
Observation 1 
Återkommande användare 
 
1. Användaren är återkommande och känner snabbt igen sorteringsfunktionen på första sidan och 
vill börja sortera på denna sida. Användaren läser inte texten. När inget händer inser användaren 
att det inte står rätt till och trycker vidare på länken för att komma till categorize-sidan. 
Sorteringen i övrigt går utmärkt och sorteringen i två olika kategorier är lätt. Upptäcker att ruter 5 
ligger i fel kategori och vill först dra bort kortet och placera det utanför kategorin men när inte det 
går trycket användaren på krysset och kortet försvinner. Tar sig till Hearts genom att trycka på 
rubriken. Sorteringen utförs utan problem.  
 
2. Användaren blir lite fundersam då namnbytet kommer på tal, kollar runt i programmet för att 
komma på hur man ska göra men upptäcker tillslut verktygen. Att ta bort kategorin totalt blir 
desto enklare då användaren redan utforskat verktygen.  
 
3. Flytta blir lite svårare, försöken att dra över PictureCards till Diamonds på overview-sidan. 
Användaren behöver tillslut hjälp för att lösa uppgiften.  
 
4. Användaren har inga problem att ta fram en lista på olika objekt söksidan fungerar utan 
problem.  
 
5. Den överskådliga overview sidan är lätt för användaren att förstå.  
 
 
Uppgift 1 Gjorde inte som vi tänkt, 1fel 
Uppgift 1.1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan större problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Klarade inte av uppgiften, 2fel 
Uppgift 4 Utan problem 
Uppgift 4.1  Utan problem 
Uppgift 4.2 Utan problem 
Uppgift 5 Utan problem 
 
Observation 2 
Återkommande användare 
 
1. Tar sig utan problem till rätt sida och kategoriseringen går bra. Att lägga ett objekt i två 
kategorier är inga problem. Användaren upptäcker snabbt att ett object ligger i fel kategori och 
försöker dra bort objektet men när inte det går trycker användaren på krysset. Tar sig till Hearts 
genom att använda rubriklänken och sorteringen går utan problem. 
 
2. För att byta namn på kategorin letar användaren efter ett alternativ i menyn när användaren inte 
finner det letar hon runt på övriga sidor. Användaren testar även att trycka på Rubriklänken för att 
se vad som händer. Men när användaren kommer tillbaka till categorize-sidan upptäcker hon 
verktygen och då är det inga problem. Att ta bort en kategori är lätt. 
 
3. Då användaren ska flytta kategorin väljen denna att ta bort kategorin men behåller taggarna och 
sedan skapar användaren samma kategori i Diamonds. Men sedan blir användaren lite fundersam. 
Hon frågar om hon gjort rätt och tycker inte det var helt klart. 
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4. Att ta fram en lista är inga problem och går snabbt. Användaren förstår de olika alternativen 
AND och OR och att söka på namnet är inte alls svårt. Användaren prövar även här på att använda 
både att avgränsa till endast kategorin Klöver och sedan söka på 3 för att få listan med endast 
klöver 3 och sedan öppna objektkortet.  
 
5. Användaren tycker att overview-sidan är lätt att förstå.   
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 1.1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan större problem, ev 1fel 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Utan större problem 
Uppgift 4 Utan problem 
Uppgift 4.1  Utan problem 
Uppgift 4.2 Utan problem 
Uppgift 5 Utan problem 
 
 
Observation 3 
Ny användare 
 
1. Användaren klickar på Categorize All för att lösa första uppgiften. Börjar sortera men vill 
sortera första objektet två gånger. Hittar pilen och bläddrar vidare för att sortera vidare. Förstår 
principen snabbt man användaren är otålig och vill att det ska gå snabbt och orkar inte undersöka 
alla alternativen, inser inte att man kan lägga objekten i fler kategorier och bryr sig inte om att 
skapa en ny kategori förrän handledaren påpekar att han måste lägga objekten i minst en kategori. 
Upptäcker sent att ett objekt ligger i fel kategori och när användaren upptäcker det så vill denna 
dra bort objektet men när inte detta går så trycker denna mer krysset. När användaren ska vidare 
till Hearts går han via menyn och sorteringen går enkelt men han tycker det är svårt att förstå hur 
många kort som ligger i högen.  
 
2. Användaren har inga problem att byta namn på kategorin. Han hittar verktygen på en gång och 
förstår funktionerna. Att ta bort en kategori går utan problem. 
 
3. När användaren ska lösa uppgiften att flytta en kategori från sorteringsidan till Diamonds-sidan 
blir han fundersam. Användaren undrar varför de klädda spaderna ska ligga i Diamonds. 
Användaren vet inte direkt hur han ska göra och försöker dra in PictureCards in i Diamonds. När 
inte detta fungerar väljer han att gå tillbaka till sorteringssidan och frågar efter hjälp.  
 
4. För att få fram en lista på objekt så söker användaren. Han upptäcker inte att resultatet kommer 
direkt utan trycker enter men upptäcker strax resultatet. Användaren tycker inte att AND och OR 
är svåra att förstå. För att ta fram ett objektkort skriver han in namnet på objektet och klickar 
sedan på namnet för att undersöka kortet. 
 
5. Översiktssidan är enkel och bra enligt användaren.  
 
Uppgift 1 Utan större problem, har svårt att se allt eventuellt 1 fel 
Uppgift 1.1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Klarade inte av uppgiften, 2fel 
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Uppgift 4 Utan större problem 
Uppgift 4.1  Utan problem 
Uppgift 4.2 Utan problem 
Uppgift 5 Utan problem 
 
 
Observation 4 
Ny användare 
 
1. Användaren menyn för att ta sig till categorize-sidan. Efter att ha placerat ett objekt i en 
kategori bli användaren först förvirrad över att det är samma objekt igen och försöker att placera 
det i samma kategori igen men förstår snabbt att denne ska klicka på pilen för att komma till nästa 
objekt.   

  
Användaren skapar en ny kategori spader genom att klicka på New Category kategorin. Denne 
stavar fel men ändrar detta på en gång genom att klicka på verktygsikonen.  

  
Användaren saknar bekräftelse på att objektet verkligen placerats i kategorin kanske någon grön 
tickning eller status rad som talar om att ett specifikt objekt placerats i en kategori. Denne tycker 
även att det röda krysset som dyker upp då man flyttar ett objekt till en kategori tyder på att något 
gått fel. Användaren förstår tillslut i ikonen med det röda krysset används för att ta bort ett objekt 
från en kategori efter att denne försökt dra bort objektet. 

  
Användaren använder sig av menyn för att navigera till Hearts där denne placerar objekten i 
kategorier utan några problem. 

  
2. Eftersom användaren redan bytt namn på en kategori byter denne namn i gen utan några 
problem. 
 
Klickar på verktygsikonen och checkar sedan delete för att radera en kategori. 

 
3. Klickar på verktygsikonen och checkar remove. Går via menyn till diamonds och skapar 
kategorin Picture Cards sedan går denne till Overview för att försöka flytta de objekt som skulle 
vara kvar. Blir förvirrade då Picture Cards ligger kvar i första sorteringsstadiet och inte under 
diamonds. Testledaren ger ledtråd om att man under diamonds kan se om objektet fortfarande är 
taggade. Användaren klickar fram till ett klätt kort och förstår då att taggarna följt med. 

 
4. Användaren klickar på Search i menyn och checkar Picture Cards och Spades. 
 
Checkar Diamonds och Picture Cards funderar sedan ett tag och byter sedan statement till OR. 

 
Byter statement till AND, checkar Clubs, uncheckar Diamonds och Picture Cards och klickar på 
klöver 3 och får fram objektkortet.  

 
5. Klickar på Overview i menyn och klickar sedan på Hearts och utforskar lite grann.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 1.1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem  
Uppgift 3 Utan större problem 
Uppgift 4 Utan problem  
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Uppgift 4.1  Utan problem  
Uppgift 4.2 Utan problem 
Uppgift 5 Utan problem 
 
 
Observation 5 
Ny användare 
 
1. Användaren tar sig via menyn till categoriz-sidan. Börjar sortera men vill sortera första kortet i 
samma kategori två gånger, sedan upptäcker användaren pilarna och bläddrar och sorterar. Skapar 
Spades utan problem och sorteringen går undan. Upptäcker att ett objekt ligger fel sent och 
försöker dra bort det men trycker på krysset när ingenting händer.  
 
2. När namnbytet ska lösas trycker användaren på verktygen löser uppgiften snabbt. Användaren 
har heller inga problem med att ta bort en kategori.  
 
3. Användaren löser uppgiften genom att ta bort kategorin och sedan skapa den i Diamonds.  
 
4. Då användaren ska skapa en lista av objekt blir han fundersam, upptäcker att han kan klicka 
fram både Spades och PictureCards i Overview men inte båda samtidigt. Klickar vidare i 
prototypen och hittar söksidan och då är uppgiften lättlöst. Har inge större problem att förstå AND 
och OR. Plockar fram objektet klöver 3 genom att klicka i Clubs och sedan välja Klöver 3 i listan.  
 
5. Utforskar Overview och tycker att det är enkelt att förstå.  
 
Uppgift 1 Utan problem 
Uppgift 1.1 Utan problem 
Uppgift 2 Utan problem 
Uppgift 2.1 Utan problem 
Uppgift 3 Utan problem 
Uppgift 4 Utan större problem 
Uppgift 4.1  Utan problem 
Uppgift 4.2 Utan problem 
Uppgift 5 Utan problem 
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Appendix XXII – Intervjufrågor till Nostratics anställda 
 

1. Vad är användbarhet för dig? 

 

2. När du arbetar i ett projekt vet du vilken målgrupp produkten riktar sig till? 

 

3.  Tycker du att du tar hänsyn till användbarheten då du arbetar i ett projekt? 

    Hur? 

 

4. Har du någon gång varit med och utfört ett test på användare för att   
testa användbarheten? 

Brukar ni ha någon kontakt med användare före/under /efter utvecklingen av en 
produkt? 

 

5. Har du hört talas om personas eller användarprofiler 

  Har du använt detta i ett projekt någon gång? 

  Tyckte du det var bra? 

   

6. Har du hört talas om Schneidermans och Nielsens designkriterier? 

  Är det något du tänker på då du arbetar i ett projekt?  

Vilka? 
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Appendix XXIII – Svar från intervjuerna på Nostratics medarbetare 
Programmerare – Back-end 

1. Användbarhet är då användare på ett tydligt sätt förstår vad de ska göra för att få ett 
önskat resultat. 

2. Ja, jag vet vilken målgruppen är. Det är mer tydligt i vissa projekt än andra. 
Till exempel i Blue Snake vet man inte riktigt men någon typ av miljövetare och i Mookie 
är det videointresserade amatörer.  

3. Jag tar hänsyn till användbarheten genom att tala om då jag tycker något ser konstigt ut.   

Nej, jag har aldrig varit med och utfört användartester men tror att det skulle vara bra och 
ge en hel del feedback. 
Vi brukar inte ha kontakt med användare. 

4. Nej jag vet inte vad personas och användarprofiler är. 

5. Nej jag har aldrig hört talas om designkriterier. 

 
Grafiker 

1. Jag tycker att användbarhet är då design och funktionalitet går ihop. En användare ska 
kunna hitta i produkten och använda den på ett smidigt sätt. Man ska lätta kunna navigera, 
man ska veta vart man ska klicka för att komma till ett visst ställe. Man ska kunna förstå 
hur en sida är uppbyggd. 

2. I praktiken ska i ha målgrupper. Oftast är det lätta att förstå vilka som är målgruppen och 
ofta får man det också definierat från kunden. Jag har en klar bild av målgruppen och 
hoppas att de andra i projektet också har det. Jag tycker inte det är så viktigt för 
programmerare som gör funktionaliteten att veta vilken målgruppen är.  

3. Ja, jag tycker vi tar hänsyn till användbarheten. Jag tänker på vad som är standard och vad 
användare är vana att känna igen. Som grafiker måste man tänka utanför ramen men 
många användare gör det inte. Användare är vana vida att saker och ting är på ett visst sätt 
tillexempel navigering och viss funktionalitet.” Användare är dumma och det måste man 
ha i åtanke”  

Jag har aldrig varit med och utfört användartester. Det finns inte tid till det och jag tycker 
att om man ska göra det ska man göra större och mer omfattande tester än att bara testa 5-
10 personer. Man ser vad som fungerar och inte fungerar och man får feedback från sina 
kollegor om något är fel. Om en kollega inte kan använda ett användargränssnitt och hitta 
rätt från början så är det kanske inte så bra. Användartester är bra i praktiken men det 
finns inte så mycket tid till att utföra dem.  
Vi brukar inte träffa några användare men man är alltid öppen för feedback. Jag försöker 
styra andra då de är på fel spår och lyssnar för att en design ska bli bättre. 
 

4. Jag har aldrig hört talas om personas men användaprofiler. Vi har det i åtanke då vi arbetar 
men det är aldrig något som antecknas. Det ligger till största del på mitt bord att 
användarna ska kunna använda ett användargränssnitt men även hos de som 
programmerar fronten. Användarprofiler och målgrupp är ungefär samma sak. 
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Jag har aldrig använt användarprofiler i ett projekt. 
 

5. Jag har aldrig hört talas om designkriterier. Jag har ingen direkt utbildning och känner inte 
till facktermer. Men jag läser lite böcker och tycker att jag förstår mig på människor. 
Tycker det är ganska logiskt hur människor resonerar. 

 
Programmerare – Front-end 

1. Användbarhet för mig är att det är en trend och del av web 2.0. 

2. Jag vet vad det är för målgrupp i de projekt jag arbetar i. I Mookie var det filmskapare och 
företag som vill finansiera filmprojekt och i Blue Snake är det alla som är intresserade av 
miljö. 

3. Ja, jag tycker vi tar hänsyn till användbarheten. Vi försöker göra en design som tilltalar 
användarna. Ibland kan beställaren göra designen själv och om något skulle vara helt fel 
så skulle vi säga till. Det gjorde vi på Blue Snake då designen var omodern. 

Jag har aldrig varit med och utfört användartester men jag gör research ibland för att 
hänga med i utvecklingen.  Jag läser till exempel online artiklar.  
Vi brukar inte träffa användare i något stadie av projektet. 

4. Jag har aldrig hört talas om personas men användarprofiler känner jag igen.  

Vi använder oss av användarprofiler i alla projekt. 
5. Jag har aldrig hört talas om designkriterier. 

 
Projektledare 

1. Användbarhet är när man kan använda något på instinkt utan att behöva läsa eller lär sig 
något. 

2. Det är inte alltid man vet målgruppen. I Mookie var det en bred och ganska otydlig 
målgrupp men man visste på ett ungefär vilken det var. Vi brukar ha målgruppen i åtanke 
och diskutera omkring det. 

3. Ja, vi brukar lägga fokus på att det ska vara lätt att använda. Sen finns det en annan typ av 
användbarhet då man anpassar användargränssnittet för till exempel färgblinda och 
dyslektiker och det tar vi inte så mycket hänsyn till.  

Vi utförde tester på fokusgrupper då vi tog fram Academia Live och student SMS.  
Vi har aldrig haft kontakt med användare då vi haft en kund men då vi byggt egna saker 
har vi diskuterat det.  
 

4. Jag har aldrig hört talas om personas men användarprofiler vet jag vad det är. 

Nej vi har aldrig använt det i ett projekt. 
 

5. Nielsens känner jag igen. 

Nej har aldrig använt det men det mesta är ”common sense”. 


