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Sammanfattning 
Syftet med projektet är att utveckla heuristiker lämpade för utvärdering av ett tidningsställ 

samt att testa dessa heuristiker genom att utföra en heuristisk utvärdering på två tidningsställ. 

Skapandet av nya heuristiker skedde iterativt i olika steg och granskades av utomstående 

personer under processen. Efter flera omskrivningar testades heuristikerna och deras 

relevansvärde i ett mindre test av tre försökspersoner. Efter att de nya heuristikerna 

färdigställts återstod det att utföra en formell heuristisk utvärdering av de båda tidningsställen 

utifrån de färdigställda heuristikerna. Den heuristiska utvärderingen som utfördes skedde i 

enlighet med Nielsens metod och även i enlighet med Baker et al. (2002). Med hjälp av 

heuristikerna lyckades försökspersonerna upptäcka alla tidigare upptäckta allvarliga problem 

och nästan alla tidigare upptäckta mindre allvarliga problem. Detta tyder på att heuristikerna 

var lämpade att användas till heuristiska utvärderingar av tidningsställ. Utvärderingen visade 

även att det finns en skillnad mellan de båda tidningsställena och att den nyare modellen är en 

klar förbättring över den gamla. 
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1. Bakgrund 
 

Hos många dagligvaruhandlare finns det en stor sektion tillägnad tidningsställ med tillhörande 

tidningar. Tidningsställ är ett viktigt exponeringsverktyg för att få tidningar sålda. Ett dåligt 

designat tidningsställ kan leda till sämre synlighet för tidningarna eller verka icke tilltalande 

för kunden. Dagens tidningsställ som finns ute i dagligvaruhandeln designas och arbetas fram 

av varuexponeringsföretaget AWAL i uppdrag av tidskriftsdistributören Tidsam. 

Intressenterna för projektet är AWAL, ett dotterbolag till Garpco AB, deras affärsidé är att 

designa och distribuera butiksinredningar genom ett nära samarbete med kunden.  

 

Jag har fått i uppdrag av AWAL att utvärdera dagens tidningsställ som står ute i butikerna och 

fokusera på användbarhetsproblem. Förhoppningen är att utvärderingen ska leda till bättre 

förståelse om brister i designen, var dessa brister finns och hur de ska åtgärdas. Enligt ISO 

9241-11 (1998) så är användbarhet hur en specifik typ av användare använder en produkt för 

att uppnå sina mål. Utvärderingsmetoden som kommer att användas under projektets gång är 

heuristisk utvärdering. Heuristisk utvärdering (Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994) är en 

utvärderingsmetod för att upptäcka användbarhetsproblem inom användargränssnittsdesign. 

Det går ut på att ett fåtal utvärderare individuellt får undersöka ett gränssnitt och döma den 

efter tidigare kända användbarhetskriterier som kallas heuristiker. Utvärderingarna måste ske 

individuellt för att de inte ska påverka varandra. Efteråt sammanställer försöksledaren 

resultaten till en lista med alla kända användbarhetsproblem som hittades under 

utvärderingen. Målet med en heuristisk utvärdering är att identifiera användbarhetsproblem så 

att de kan åtgärdas. Enligt Nielsen (1994) används ordet heuristik istället för designprincip för 

att de ska ses mer som en tumregel än specifika riktlinjer. 

 

Heuristikerna som kommer att användas som grund för utvärderingen kommer att baseras på 

Nielsen och Molichs (Molich & Nielsen, 1990; Nielsen and Molich, 1990) tio 

användbarhetsheuristiker men då deras heuristiker är gjorda för utvärdering av interaktiva 

datorsystem så är de inte direkt lämpade för tidningsställ. Därför kommer de av Nielsens 

heuristiker som anses tillämpbara till en utvärdering för ett tidningsställ att användas samt att 

nya kommer att tillkomma. De nya heuristikerna kommer att skrivas i enlighet med 

designteorier från tre vetenskaper: interaktionsdesign, human factors samt människa-

datorinteraktion (MDI).  Den största skillnaden mellan att utvärdera ett interaktivt 

datorsystem och ett tidningsställ är sättet användaren interagerar med gränssnittet. 

Tidningsstället används relativt passivt i erhållandet av information.  

1.1 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla heuristiker lämpade för utvärdering av ett tidningsställ 

samt att testa heuristikerna genom att utföra en heuristisk utvärdering på två tidningsställ.  

 

 



Kandidatuppsats  Fares El Ghoul 

729g40   890721-1430 

  Farel573 

2 

 

1.2 Problemställningar 
Problemställningarna som projektet fokuserat på är:  

 Hur kommer heuristiker lämpade för design av tidningsställ att se ut? 

 Går det att göra en heuristisk utvärdering av ett tidningsställ?  

 Kommer den nyare modellen av tidningsställ att klara utvärderingen bättre än de äldre 

modellerna? 

1.3 Tidningsställ 
Tidningsställens funktion är att vara stöd för att exponera tidningar. Då funktionen är väldigt 

simpel så har de även en simpel design. Designen på tidningsställ har inte haft någon större 

förändring sen den först utformades. Utvecklingen av designen hos tidningsställ har varit 

långsam och kan attribueras till att de uppfattats som ”levande laboratorium” (Mankoff et al., 

2003) tillämpningar som utvecklas över tid av skaparna. Men den sortens utveckling av 

design kan vara både långsam och kostsam. Tidningsställ i allmänhet har inte blivit 

utvärderade och utan utvärdering så är det svårt att kunna säga vilka designval som är bra och 

vilka som är sämre. Det är svårt att kunna förbättra en design utan att veta hur bra den 

egentligen fungerar.  

 
Figur 1: Exempelbild på den äldre modellen av tidningsstället. 
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Figur 2: Exempelbild på den nyare modellen av tidningsstället. 

1.3.1 Två tidningsställ 
I den här undersökningen kommer två olika modeller av tidningshyllor att granskas. Den ena 

har funnits ute på marknaden i flera år och den andra modellen börjar långsamt införas på 

flera platser.  

 

Som det framgår i figur 1 och 2 är skillnaderna mellan tidningsställen relativt små. Båda 

modellerna använder sig av samma designprinciper men lite olika material. Den gamla 

modellen som syns i figur 1 använder sig av gallerhyllor medan den nyare som syns i figur 2 

använder sig av plasthyllor. Båda modellerna har tidningar som är ”fjällade” längst ner och en 

mindre grov fjällning där uppe. Fördelen med att ha tidningarna fjällade är att det ryms många 

fler tidningar om stället har en grov fjällning. Men nackdelen är att den grova fjällningen där 

nere innebär att endast tidningarna som befinner sig längst fram blir helt synliga, de 

bakomliggande blir skymda. Tidsam har över 400 titlar (Tidsam, 2012) och därför är fjällning 

ett viktigt designval. Vidare har båda modellerna stora löpsedlar som hänger ovanför 

tidningarna för att de ska synas på långt håll och locka in kunden. Löpsedlarna på den nya 

modellen är vinklade så att de syns bäst framifrån och är knappt synliga från sidan. 

Löpsedlarna på den äldre modellen har en annorlunda design. De är rundade så att de kan 

synas både framifrån och från sidorna. Båda modellerna har även små lådor längst ner i 

hyllan. Dessa lådor används till att förvara extra exemplar av tidningar för snabb åtkomst vid 

påfyllning.  
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Figur 3: Exempelbild på en kategoriskylt.  

 

Kategorisystemet som modellerna använder ser likadant ut i båda modellerna. 

Kategoriseringen av tidningarna utgjordes av plastskyltar med namn på kategorin och 

skyltarna var endast synliga i profil. Alltså de är designade för att kunden ska kunna se 

kategoriskyltarna när kunden ser stället från sidan.  

 

Meningen med den nya modellen av tidningsstället var att underlätta för kunden att använda 

den. Syftet är att hyllan ska exponera tidningarna och locka kunden samtidigt som kunden ska 

ha lätt för att navigera tidningsstället och hitta sin tidning. Kunden ska lockas och snabbt 

kunna hitta sin tidning utan att riskera bli skräckt av mängden tidningar. Målet med den nya 

modellen är att den ska vara en mera lättanvänd tidningshylla. Den äldre modellen som syns i 

figur 1 är den vanligaste som finns i de flesta affärerna medan den nyare modellen långsamt 

håller på att införas i fler affärer.  

1.4 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är en form av expertutvärdering utvecklat av Nielsen och Molich 

(Nielsen & Molich, 1990; Nielsen, 1994). Syftet med metoden är att upptäcka vanligt 

förekommande användbarhetsproblem.  Inom heuristisk utvärdering så använder utvärderarna 

en lista med tio allmänna regler som beskriver vanligt förekommande egenskaper i ett 

användargränssnitt.  Utvärderarna ska sedan granska gränssnittet utifrån hur bra gränssnittet 

överensstämmer med dessa regler. Reglerna ska enligt Nielsen (Nielsen, 1994) ses som 

riktlinjer och fler regler kan läggas till vid granskning.  

1.4.1 Tillvägagångssätt för en heuristisk utvärdering 
I en heuristik utvärdering ska utvärderare, ledda av en försöksledare, navigera ett 

användargränssnitt och granska användargränssnittet utifrån en lista med riktlinjer, också 

kallade heuristiker. Tanken är att riktlinjerna ska förhindra flera kända användbarhetsproblem 

från att uppstå. Till en heuristisk utvärdering rekommenderar Nielsen (1994) att tre-fem 

utvärderare får granska gränssnittet. Nielsen (1994)  menar att olika utvärderare upptäcker 

olika användbarhetsproblem. Om endast en utvärderare granskar gränssnittet så kommer 

personen ha svårigheter att upptäcka alla användbarhetsproblem som kan uppstå hos en 

design.  Men om flera utvärderare får granska gränssnittet så kommer de tillsammans 
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upptäcka fler användbarhetsproblem. Vidare säger Nielsen (Nielsen, 1992) att när antalet 

utvärderare som granskar är nära antalet rekommenderade utvärderade så överlappar inte 

deras funna användbarhetsproblem med varandra. Olika utvärderare finner olika problem. 

Men om det är för många utvärderare så finns det risk för att de blir överflödiga. När det 

tillkommer fler utvärderare än det rekommenderade antalet så kommer deras funna 

användbarhetsproblem att överlappa varandra och istället för att tillföra något till 

utvärderingen så kommer de att bli en onödig utgift. Det rekommenderade antalet är enligt 

Nielsen (1994) tre – fem, då har man tillräckligt många utvärderare för att kunna hitta 

majoriteten av användbarhetsproblem men ändå inte för många utvärderare för att de ska bli 

överflödiga.  Vidare skriver Nielsen (1994) att även individer som anses vara nybörjare och 

med lite domänkunskap kan agera utvärderare, men rekommenderar att i alla fall en av 

utvärderarna är expert inom området. Det bör läggas stor vikt vid att utvärderarna förstår 

heuristikerna och vet vad de ska titta efter när de granskar användargränssnittet. 

 

Efter att utvärderarna har navigerat användargränssnittet och granskat det utifrån hur bra det 

stämmer med heuristikerna så ska feedbacken sammanställas till en lista. Feedback som 

utvärderarna levererar är vilka användbarhetsproblem som uppstod när de navigerade 

användargränssnittet, allvarligheten på användbarhetsproblemet samt om det fanns heuristiker 

som täcker användbarhetsproblemet. Personen som ska sammanställa listan är försöksledaren 

och det är hans uppgift att standardisera feedbacken genom att ta bort dubbletter av 

inrapporterade användbarhetsproblem samt kombinera liknande användbarhetsproblem. 

Resultatet av den heuristiska utvärderingen är en lista över användbarhetsproblem som 

uppstod samt hur de förhåller sig till heuristikerna.   

1.4.2 Tidigare forskning kring heuristisk utvärdering 

Sen Nielsen utvecklade utvärderingsmetoden för ungefär 20 år sen så har heuristisk 

utvärdering använts i ett antal undersökningar. I sin undersökning använde Pinelle (Pinelle et. 

al, 2008) metoden för att ta fram användbarhetsprinciper för speldesign. När de analyserade 

108 spelrecensioner inom olika genrer så identifierade de 12 kategorier med vanliga 

användbarhetsproblem som uppkom i spelen. Utifrån de funna kategorierna skapade de 10 

heuristiker som beskrev hur vanliga användbarhetsproblem som uppstår i spel kan undvikas. 

Vid en senare utvärdering av heuristikerna visade det sig att heuristikerna bidrog till att 

identifiera spelspecifika användbarhetsproblem som lätt kunde förbises. Metoden har även 

använts av Zhang (Zhang et al., 2003) där de anpassade de traditionella heuristikerna så att de 

kan användas för att upptäcka användbarhetsproblem hos medicinutrustning som 

infusionspumpar.  Målet var att göra pumparna mer användarvänligt och därmed öka 

patientsäkerheten. Undersökningen resulterade i att 89 användbarhetsproblem upptäcktes i en 

modell av pumpen och 52 problem för en senare modell av pumpen. Upptäckten av 

användbarhetsproblemen ledde till att problemen kunde åtgärdas och därmed öka 

patientsäkerheten. En domän som utvärderingsmetoden ofta används inom är 

gränssnittsdesign, där det har gjorts flera undersökningar. Ett exempel på sådan undersökning 

är: ”Heuristic evaluation of paper-based Web pages” (Allen et al., 2006). De förenklade 

Nielsens (1994) heuristiker så att de var applicerbara på skärmdumpar av webbsidor. Med 

sina nya heuristiker lyckades de upptäcka användbarhetsproblem som de sedan åtgärdade. Ett 
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liknande experiment utfördes av Borges (Borges et al., 1996) där de utifrån en granskning av 

webbsidor skapade 17 heuristiker som förbättrar användbarheten. En annan intressant 

undersökning som gjorts är ”Heuristic Evaluation of Ambient Displays” av Mankoff (Mankoff 

et al., 2003). De skapade nya heuristiker med hjälp av ambient display-designers som var mer 

lämpliga att användas på ambient displays. Sedan lät de två grupper med försökspersoner 

utvärdera två ambient displays. En grupp fick utvärdera displayerna med hjälp av de nya 

heuristikerna och den andra gruppen använde Nielsens (1994) heuristiker. Gruppen med de 

nya heuristikerna identifierade fler användbarhetsproblem än Nielsens. Jämförelsen mellan de 

nya heuristikerna och Nielsens traditionella visade att de nya heuristikerna var lämpligare att 

användas vid granskning av ambient displays.  

1.4.3 Fördelar & nackdelar med heuristisk utvärdering 

Med hjälp av utvärderingsmetoden så har forskare lyckats identifiera avändbarhetsproblem 

som kan uppstå inom ett stort antal domäner. Identifieringen av problemen har lett till att flera 

produkter och gränssnitt gjorts mer användarvänliga och säkrare. Metoden anses ha många 

fördelar gentemot andra expertutvärderingsmetoder. En heuristisk utvärdering är simpel att 

utveckla, implementera, billig och snabb (Allen et. al., 2006, Nielsen, 1994). På grund av sin 

låga kostnad och informella natur blev heuristisk utvärdering framröstad som en av de mest 

använda utvärderingsmetoderna i en undersökning av användbarhetsdesigner (Vredenburg, et 

al., 2002) 

 

Alla är däremot inte lika förtjusta i metoden. Tajakka (2004) beskriver ett antal brister som 

finns kring metoden. Han skriver att de traditionella heuristikerna är för generellt beskrivna 

och därmed är i för stor utsträckning öppna för subjektiva bedömningar. Sedan att metoden 

kräver för många utvärderare för att bli kostnadseffektiv. Nielsen (1994) rekommenderas 

ungefär tre – fem utvärderare för att det ska bli en effektiv utvärdering. Då kommer en stor 

majoritet av användbarhetsproblem att identifieras och de kommer inte överlappa varandra. 

Tajakka anser att det inte är kostnadseffektivt att det är alltför många utvärderare. Hans 

förslag till att överkomma bristerna hos metoden är att utveckla en ny metod som ger 

tillräckligt mycket utrymme för subjektiva bedömningar men som samtidigt också begränsar 

dem.  

 

I artikeln ”Adapting the Heuristic Evaluation Method for Use with Children” av Macfarlane 

& Pasiali (2005) så beskriver de hur utvärderingsmetoden är svår att applicera på mjukvara 

designad för barn. Problemet med att utföra en heuristisk utvärdering på gränssnitt gjorda för 

barn är att vuxna utvärderare har svårt att sätta sig in i hur barn navigerar gränssnittet. Deras 

studie visade att barn är elastiska mot användbarhetsproblem och inte hade svårigheter att 

kringgå användbarhetsproblem som vuxna utvärderare ansåg vara väldigt allvarliga. Ett sätt 

som Macfarlane & Pasiali (2005) använde för att kringgå hindret med att vuxna har svårt att 

sätta sig in i hur barn navigerar gränssnitt var att låta barn agera utvärderare. Barnen hade 

mycket mindre expertutbildning än vuxna utvärderare men barnen hade till sin fördel att de 

hade en bättre förståelse för vilka faktorer som var viktiga för den tilltänkta användaren. 
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Frokjaer & Hornbaek (2008) skriver i sin rapport att problem som identifieras vid en 

heuristisk utvärdering är oftast falsk positiva, att de inte uppstår vid andra användartester eller 

av faktisk användning av anordningen. Enligt en tidigare studie (Cockton & Woolrych, 2001) 

så var över hälften av alla funna problem vid en heuristisk utvärdering falsk positiva. Vidare 

har studier som gjorts av Frokjaer & Larusdottir (1999) och Nielsen (1992) visat att många av 

problemen som en heuristisk utvärdering identifierar är problem som utgör endast mindre 

besvär för användaren, alltså kosmetiska problem.     

1.4.4 Heuristiker 
De tio generella heuristikerna som Nielsen (Molich & Nielsen, 1990; Nielsen and Molich, 

1990) föreslår beskriver vanligt förekommande egenskaper i ett användargränssnitt. Som 

tidigare skrivet så ska dessa heuristiker ses som riktlinjer och andra regler kan läggas till vid 

granskningen. Dessa generella regler som Nielsen föreslår syns i tabell 1 här nedan. 

 

Tabell 1: Nielsens 10 heuristiker.  

1. Visibility of system status 

The system should always keep users informed about what is going on, through appropriate 

feedback within reasonable time. 

2. Match between system and the real world 

The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts familiar to the 

user, rather than system-oriented terms. Follow real-world conventions, making information 

appear in a natural and logical order. 

3. User control and freedom 

Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked "emergency 

exit" to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Support 

undo and redo. 

4. Consistency and standards 

Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same 

thing. Follow platform conventions. 

5. Error prevention 

Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from 

occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and 

present users with a confirmation option before they commit to the action. 

6. Recognition rather than recall 

Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user 

should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions 

for use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate. 

7. Flexibility and efficiency of use 

Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction for the expert 

user such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow users to 

tailor frequent actions. 

8. Aesthetic and minimalist design 

Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit 

of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes 

their relative visibility. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely indicate the problem, 

and constructively suggest a solution. 

10. Help and documentation 

Even though it is better if the system can be used without documentation, it may be necessary to 

provide help and documentation. Any such information should be easy to search, focused on the 
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user's task, list concrete steps to be carried out, and not be too large. 

 

En översatt och simpel tolkning av heuristikerna syns i tabell 2 nedanför.  

 

Tabell 2: Översättning och förenkling av Nielsens heuristiker. 

1. Ge återkoppling 

2. Använda ett språk som användaren förstår 

3. Ha tydligt markerade utgångar 

4. Vara konsekvent 

5. Förebygga fel 

6. Minimera användarens minnesbörda 

7. Använda genvägar 

8. Skapa enkel och naturlig dialog 

9. Använda tydligt formulerade felmeddelanden 

10. Tillhandahålla hjälp och dokumentation 

1.5 Relaterade vetenskaper 

De nyskrivna heuristikerna som kommer att presenteras senare i rapporten har sin grund inom 

interaktionsdesign, människa-datorinteraktion och human factors. Information om de tre 

vetenskaperna samt principerna som de nyskrivna heuristikerna är grundade i presenteras i 

den här sektionen.  

1.5.1 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign är enligt Cooper (Cooper et al., 2007) ”the practice of designing interactive 

digital products, environments, systems, and services”. Inom interaktionsdesign är det viktigt 

med form, som inom andra designfält, men även funktion och beteende. Interaktionsdesigners 

brukar ofta använda sig av målinriktad design, att tillfredsställa användarens behov och 

önskemål. Cooper (Cooper et al., 2004) hävdar att en designer verkligen måste förstå 

användares mål för att kunna lösa designproblem och då är målinriktad design med 

användandet av personas den rätta metoden. Personas är påhittade personer skapade efter 

behov och önskemål hos riktiga personer. För att förbättra användbarhet så är det viktigt att ha 

ett väl utformat gränssnitt. Shneiderman (Shneiderman, 2010) har skrivit en lista med ”8 

gyllene principer för interaktionsdesign” som en guide för god interaktionsdesign. De här 8 

principerna kommer att användas för att ge de nyskrivna heuristikerna en grund i 

interaktionsdesign och de är översatta till svenska och syns i tabell 3 här nedan.  

 

Tabell 3: Shneidermans 8 gyllene principer översatta till svenska.  

Princip  Bakgrund 

1. Sträva efter konsistens. Liknande situationer bör kräva konsekventa handlingssekvenser 

och identisk terminologi bör användas i uppmaningar, menyer 

och hjälpskärmar. 

2. Frekventa användare 

ska ha tillgång till 

genvägar. 

När frekvensen av anvädningen ökar så ökar användarens önskan 

att minska antalet interaktioner. Förkortningar, snabbkommandon 

och makron är till stor hjälp. 

3. Ge informativ feedback. Varje operatörshandling ska erbjuda feedback från systemet. För 

frekventa och mindre åtgärder kan feedbacken vara blygsam men 

för sällan utförda och stora åtgärder bör feedbacken vara mer 
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omfattande. 

4. Designa dialogen för att 

ge avslut. 

Sekvenser av åtgärder bör organiseras i grupper med en början, 

mitt och slut. Den informativa feedbacken vid slutförandet av en 

grupp av åtgärder ger operatörerna belåtenhet, en känsla av 

lättnad, signalen att släppa beredskapsplaner och alternativ från 

sina sinnen, och en indikation på att vägen är klar att förbereda 

sig för nästa grupp åtgärder. 

5. Erbjud enkel 

felhantering. 

Så mycket som möjligt, utforma systemet så att användaren inte 

kan göra ett allvarligt fel. Om ett fel görs, bör systemet kunna 

upptäcka fel och erbjuda enkla, begripliga mekanismer för att 

hantera felet. 

6. Tillåt enkel återgång av 

åtgärder. 

Enkel återgång av åtgärder lindrar ångest eftersom användaren vet 

att fel kan ångras och det uppmuntrar utforskning av okända 

alternativ. 

7. Stöd intern Locus of 

Control (LoC) 

Erfarna operatörer vill starkt känna att de är ansvariga för 

systemet och att systemet svarar på deras handlingar. Utforma 

systemet för att göra användarna initiativtagarna av åtgärder 

snarare än tvärtom. 

8. Minska belastning av 

korttidsminnet. 

Begränsningen av mänsklig informationsbehandling i 

korttidsminnet kräver att displayer hållas enkla, och tillräcklig 

utbildningstid tilldelas för koder, mnemoniks, och sekvenser av 

åtgärder.  

1.5.2 Människa-datorinteraktion & Human Factors 

Människa-datorinteraktion (MDI) är lik interaktionsdesign och rör interaktion mellan 

människa och dator. Målet med MDI är att göra datorer mer användarvänliga och mer 

receptiva gällande användarens behov. MDI brukar innebära metoder för design och 

implementering av gränssnitt, och utveckling av nya interaktionsmetoder såsom datormöss 

och tangentbord. Annan hårdvara som berör MDI kan vara stora datoriserade system som 

flygplan eller kraftverk.  

 

Human factors är enligt The International Ergonomics Association (IEA) (What is 

Ergonomics, 2010) en vetenskaplig disciplin som handlar om interaktion mellan människor 

och delar av ett system, och data, principer och metoder för att optimera människors 

välbefinnande och systemets potens.  Human factors bygger på användarcentrerad design, att 

alltid ha användarens behov, önskemål och begränsningar i centrum under designprocessen. 

Vidare enligt IEA så kan human factors delas in i tre delar: fysisk ergonomi, kognitiv 

ergonomi och organisatorisk ergonomi. Fysisk ergonomi berör människans anatomi medan 

kognitiv ergonomi berör användarens mentala processer såsom perception, minne, 

resonemang och motorisk respons.  Organisatorisk ergonomi handlar om att optimera 

sociotekniska system såsom kommunikation eller deltagande design.  

 

Wickens (Wickens et al., 2004) skriver om 13 designprinciper som är byggda på mänsklig 

perception och informationshantering och som är baserade på lära inom både MDI och human 

factors. De 13 principerna har översatts till svenska i tabell 4 här nedanför. De här 13 
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principerna kommer att användas för att ge heuristikerna som skrivs senare i rapporten en 

grund i MDI och human factors.  

 

Tabell 4: Wickens 13 principer översatta till svenska. 

Princip Bakgrund 

1. Skyltar /skärmar ska 

vara läsbara eller 

hörbara. 

Displayens läsbarhet är avgörande och nödvändig för att göra den 

användbar. Om tecken eller föremål inte går att urskilja så 

förhindras operatören från att arbeta effektivt. 

2. Undvik absoluta 

bedömningar av 

gränser 

Be inte användaren bestämma nivån på en variabel utifrån en 

sensorisk variabel (färg, storlek, ljudstyrka). 

3. Top-down 

bearbetning. 

Användaren uppfattar signaler i enlighet med vad som förväntas 

enligt tidigare erfarenheter. 

4. Redundancy Gain. Om en signal presenteras mer än en gång så är det mer sannolikt att 

det kommer förstås på rätt sätt. 

5. Likhet orsakar 

förvirring. 

Signaler som verkar vara liknande kommer troligen att förväxlas. 

Onödiga liknande funktioner borde tas bort och olika funktioner 

borde belysas. 

6. Principer om 

illustrerad realism.  

En display ska se ut som variabeln den representerar. Ex: hög 

temperatur på en termometer ska visas som en högre vertikal nivå). 

7. Principen om rörliga 

delar. 

Rörliga element ska röra sig i ett mönster och riktning kompatibelt 

med användarens mentala modell av hur det faktiskt rör sig i 

systemet. Ex: det rörliga elementet på en höjdmätare ska röra sig 

uppåt med ökande höjd. 

8. Minimera kostnaden 

för 

informationsåtkomst. 

När användarens uppmärksamhet avleds från en plats till en annan 

för att få tillgång till nödvändig information så finns det en 

tillhörande kostnad i tid eller ansträngning. En displaydesign bör 

minimera denna kostnad. 

9. Principet om 

närhetskompabilitet. 

Delad uppmärksamhet mellan två informationskällor kan vara 

nödvändiga för att fullborda en uppgift. Dessa källor måste mentalt 

integreras och definieras för att ha nära mental närhet. Kostnader 

för informationsåtkomst bör vara låg, vilket kan uppnås på många 

sätt (t.ex. närhet, koppling av vanliga färger, mönster, former, etc.). 

Ökad risk för rörighet. 

10. Principen om flera 

resurser. 

En användare kan lättare bearbeta information mellan olika 

resurser. Till exempel kan visuell och auditiv information 

presenteras samtidigt i stället att presentera allt visuellt eller allt 

auditivt. 

11. Ersätt minne med 

visuell information.  

En användare ska inte behöva behålla viktig information endast i 

arbetsminnet eller hämta det från långtidsminnet. 

12. Principen om 

prediktiv medhjälp. 

Proaktiva åtgärder är oftast effektivare än reaktiva åtgärder. En 

display ska försöka eliminera resurskrävande kognitiva uppgifter 

och ersätta dem med enklare perceptuella uppgifter för att minska 

användningen av användarens mentala resurser. 

13. Principen om 

konsekvens. 

Gamla vanor från andra skärmar kommer överföras till bearbetning 

av nya skärmar om de är utformade på ett konsekvent sätt. 
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2 Metod 
 

Målet med den här undersökningen är att skapa heuristiker som till viss del utgår från 

Nielsens och sedan lägga till nyskrivna heuristiker. Den slutliga listan med heuristiker ska 

vara lämplig att användas vid en formell utvärdering av tidningsställ. Metoden att skapa nya 

heuristiker och sedan testa dem är baserad på Baker (Baker et al., 2002) experiment, där nya 

heuristiker skrevs och applicerades inom en ny domän.  

 

Det här experimentet delades in i två delar: skapa nya heuristiker och formellt utvärdera två 

tidningsställ utifrån de nya heuristikerna. De två tidningsställen som kommer att utvärderas är 

en äldre modell och en nyare modell, se figur 1 respektive figur 2. Tidningsställen ska bli 

heuristiskt utvärderade och jämförda med varandra för att se om de nyare har en bättre design 

gällande uppkomsten av användbarhetsproblem.   

2.1 Sammanfattning av metoden 
Metoden för undersökningen delas in i tre moment. I första momentet utförde jag en informell 

observation av tidningsställen där alla problem som upptäcktes sammanställdes till en lista. 

Problemen i listan kallades för ”tidigare kända problem” och kom att användas som måttstock 

för att se hur många problem som de senare utvärderingarna med heuristikerna finner. En 

domänkunnig student bistod med ett andra yttrande om listan med de tidigare kända 

problemen, så att listan med problem inte skulle ses som ovettiga eller orealistiska.  

 

I moment två togs heuristiker av Nielsen som ansågs vara olämpliga bort och det skrevs till 

nya heuristiker utifrån de tre vetenskaperna: MDI, human factors och ergonomi. Gallringen 

av Nielsens heuristiker och utformningen av de nya heuristikerna granskades av en 

domänkunnig student. Återigen bistod studenten med ett andra yttrande så att åtgärderna inte 

skulle ses som ovettiga eller orealistiska. Efteråt kombineras de heuristiker som behölls från 

Nielsens tio samt de nyskrivna till en grupp heuristiker lämpade för icke-interaktiva 

gränssnitt. En domänexpert fick bistå med ett andra yttrande den här gången. Sedan fick 

försökspersoner göra ett pilottest för att testa att heuristikerna är lämpliga att användas vid en 

utvärdering av ett icke-interaktivt gränssnitt. Utifrån bilderna av tidningsstället och de nya 

heuristikerna skulle försökspersonerna gradera hur relevanta heuristikerna var genom att ange 

ett relevansvärde för heuristikerna. Heuristiker med ett lågt relevansvärde skrevs antingen om 

eller togs bort medan de med högt relevansvärde behölls.  

 

I det tredje momentet av metoden så testades dessa nyskrivna heuristiker på ett icke-

interaktivt gränssnitt för att se hur effektiva de är på att upptäcka problem. Det utfördes en 

formell heuristisk utvärdering på ett icke-interaktivt gränssnitt utifrån de nyskrivna 

heuristikerna. 

2.2 Moment 1: Sammanställa lista med kända problem 

För att kunna se hur bra heuristikerna egentligen är så gjordes en informell observation av 

tidningsställen för att upptäcka olika användbarhetsproblem. Observationen är baserad på 

Nielsen & Molich (1990) där de utförde en informell observation av ett gränssnitt som deras 
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heuristiker senare skulle testas på. Meningen är att med hjälp av den informella observationen 

kunna sammanställa en lista med användbarhetsproblem som upptäckts.  

Observationen utfördes av mig, utan användning av heuristiker och skedde utifrån bilder av 

tidningsställen. Det var två bilder på varje tidningsställ, en bild framifrån och en bild från 

sidan. Identifieringen av användbarhetsproblem samt deras allvarlighetsnivå skedde på 

samma sätt som i de senare momenten i undersökningen. Listan som problemen och deras 

allvarlighetsnivå sammanställdes i innehöll alla kända problem som jag fann i den informella 

observationen. Problemen i listan var inte alla användbarhetsproblem som kan riskera att 

uppstå vid användning av tidningsställen men det är alla användbarhetsproblem som hittades 

vid den informella observationen.  Listan med kända problem innehöll 14 kända 

användbarhetsproblem för det äldre stället och 3 för det nyare. Antalet problem som 

identifieras i den heuristiska utvärderingen av tidningsställen som sker i moment 3 jämförs 

med dessa 14 och 3 kända problemen för att avgöra hur bra heuristikerna var på att identifiera 

problem.  

 

De 14 problemen som hittades i den informella observationen och som senare sammanställdes 

i listan är inte nödvändigtvis den fullständiga uppsättningen av användarproblem som kan 

uppstå vid användning av tidningsstället, för det är omöjligt att säkert identifiera vartenda 

användbarhetsproblem som kan uppstå.  

 

2.3 Moment 2: Skriva nya Heuristiker 
Skapandet av nya heuristiker skedde iterativt i olika steg och granskades av utomstående 

personer under processen. Första steget var att ta bort olämpliga heuristiker från Nielsens 

heuristiker. Som tabell 5 här nedan visar togs sju heuristiker bort: 1,3,5,6,7,9,10. 

Heuristikerna som inte uppfyllde vissa krav såsom att vara relevanta eller rörde situationer 

som inte uppstår vid användning av ett tidningsställ togs bort. De som behölls ansågs vara 

tillämpbara på ett tidningsställ och innehöll inte termer eller fraser som inte var aktuella. 

Borttagningen av de sju olämpliga heuristikerna blev sedan granskade av en student som läser 

tredje året i det kognitionsvetenskapliga programmet. Studenten har läst kurser inom 

interaktionsdesign samt sammansatta kognitiva system och har erfarenhet av flera 

designprojekt men har aldrig tidigare varit med om en heuristisk utvärdering. Inför 

granskningen fick studenten läsa igenom ett papper med information om projektets syfte och 

tillvägagångssätt. Studenten fick även information om tidningsställ och se bilderna som syns i 

figur 1 och 2. När som helst under granskningen fick studenten fråga om hjälp eller avbryta 

sin medverkan helt utan förklaring. Studenten ansåg att borttagningen av heuristikerna var 

befogad och samtyckte med förklaringarna till förändringarna.   

 

Tabell 5: Lista med borttagna heuristiker och motivering.  

 Motivering 

Visibility of system status 

The system should always keep users informed about what is 

going on, through appropriate feedback within reasonable time. 

Togs bort för att den inte var 

tillämpbar på ett icke-interaktivt 

tidningsställ.  

User control and freedom 

Users often choose system functions by mistake and will need a 

Togs bort för att den refererar till 

systemfunktioner och andra 
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clearly marked "emergency exit" to leave the unwanted state 

without having to go through an extended dialogue. Support 

undo and redo. 

termer som inte är tillämpbara.  

Error prevention 

Even better than good error messages is a careful design which 

prevents a problem from occurring in the first place. Either 

eliminate error-prone conditions or check for them and present 

users with a confirmation option before they commit to the 

action. 

Togs bort för att den refererar till 

termer och situationer som inte är 

relevanta för ett icke-interaktivt 

gränssnitt.  

Recognition rather than recall 

Minimize the user's memory load by making objects, actions, 

and options visible. The user should not have to remember 

information from one part of the dialogue to another. 

Instructions for use of the system should be visible or easily 

retrievable whenever appropriate. 

Togs bort för att den inte känns 

relevant då den refererar till en 

dialog som inte finns mellan en 

kund och ett tidningsställ.  

Flexibility and efficiency of use 

Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up 

the interaction for the expert user such that the system can cater 

to both inexperienced and experienced users. Allow users to 

tailor frequent actions. 

Togs bort för att den inte är 

tillämpbar.  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

Error messages should be expressed in plain language (no 

codes), precisely indicate the problem, and constructively 

suggest a solution. 

Togs bort för att den beskriver 

situationer som inte uppstår i 

icke-interaktiva system och är ej 

tillämplig. 

Help and documentation 

Even though it is better if the system can be used without 

documentation, it may be necessary to provide help and 

documentation. Any such information should be easy to search, 

focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, 

and not be too large. 

Togs bort för att den inte var 

relevant för ett tidningsställ.  

 

Nästa steg var att skriva ihop nya heuristiker som var tillämpbara på ett tidningsställ. De 

nyskrivna heuristikerna samt förklaring och grund till dem syns i tabell 6 i sektion 3: Resultat. 

Det tillkom fem nya heuristiker som var i enlighet med de tre tidigare nämnda vetenskaperna. 

Dessa skapades under en session med brainstorming. De nytillkomna heuristikerna blev sedan 

även de granskade av samma student inom det kognitionsvetenskapliga programmet. 

Studenten ansåg även här att de nya heuristikerna var välmotiverade.  

 

Efteråt skrevs de fem nya heuristikerna ihop med de kvarvarande fyra från Nielsen. De här 

nio heuristikerna blev sedan granskade av en försäljare via AWAL och Tidsam. Försäljaren 

har flera års erfarenhet av tidningshyllor (domänexpert) och har även jobbat med att designa 

och bygga tidningshyllorna. Försäljaren har inte haft någon erfarenhet av heuristisk 

utvärdering tidigare. Inför granskningen fick försäljaren läsa igenom ett papper med 

information om projektets syfte, tillvägagångssätt och heuristisk utvärdering. Han fick även se 

bilderna av tidningsställena och mer information om de etiska kraven som gäller för honom 

under granskningen, att allt är konfidentiellt och att han får dra sig ur när som helst under 

experimentets gång. Granskningen resulterade i synpunkter som ledde till att några heuristiker 

skrevs om lite samt att den sista heuristiken, nummer nio togs bort. Han påpekade även att det 
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saknas en heuristik som nämner något om att det måste gå snabbt för kunden att plocka sin 

tidnings från tidningsstället. Därför skrevs ännu en heuristik för att åtgärda det. 

 

Sista steget i heuristiskskapandet var att göra ett mindre test med tre personer för att testa 

heuristikerna och avgöra hur relevanta de är. Inför testet fick försökspersonerna en förklaring 

av heuristisk utvärdering och information om projektet. De fick höra att all data skulle 

behandlas konfidentiellt och de fick dra sig ur närhelst de ville under experimentet och veta 

att de när som helst under testet kan fråga mig om hjälp om det är något de inte förstår. Under 

testet fick försökspersonerna se bilder på båda tidningsställen. De fick se två bilder på varje 

tidningsställ, ett framifrån och ett från sidan. Detta för att få med alla hyllans aspekter. 

Bilderna var fotografier tagna med en digitalkamera i en affär. Med bilderna fick de en lista 

med de nio heuristikerna som gjorts. De fick instruktioner om att ge varje heuristik ett 

relevansvärde från 1-5 och skriva kommentarer till alla heuristikerna samt föreslå nya 

heuristiker om de kan. De fick förklarade för sig att relevansvärdet angav hur relevant 

heuristiken var för domänen. Ett värde mellan 3-5 angav att heuristiken var relevant och ett 

värde under 3 angav att en heuristik inte var tillräckligt relevant och borde skrivas om. Testet 

resulterade i några kommentarer om att det inte fanns någon heuristik som tog upp att det 

borde vara intuitivt att använda. Vidare fick alla heuristiker ett högt relevansvärde, över tre, 

vilket visar att de nya heuristikerna var relevanta för domänen. Kommentarerna om att det 

krävdes en heuristik som handlade om intuition resulterade i en ny heuristik. 

Försökspersonerna påpekade att det inte fanns någon heuristik som handlade om intuitiv 

design. Därför skrevs en ny heuristik: Konsekvent och intuitiv mappning. Nummer åtta i 

tabell 6. Vidare resulterade kommentarerna i att några heuristiker förtydligades samt att 

heuristikerna blev skrivna i en annan ordning än tidigare.  

 

De slutliga heuristikerna som kommer att användas i den formella heuristiska utvärderingen 

av tidningsställen står skrivna i tabell 6 och kan ses i sektion 3: Resultat. Där syns Nielsens tio 

heuristiker och de slutliga nyskrivna heuristikerna med deras medelrelevansvärde enligt 

experimentet.  

2.4 Moment 3: Heuristisk utvärdering av tidningsställ  
Efter att de nya heuristikerna färdigställts återstod det att utföra en formell heuristisk 

utvärdering av de båda tidningsställen utifrån de färdigställda heuristikerna. Den heuristiska 

utvärderingen som utfördes skedde i enlighet med Nielsens (1990) metod och även i enlighet 

med Baker (Baker et al., 2002). 

2.4.1Tillvägagångssätt 

Till den formella utvärderingen medverkade 9 försökspersoner. Sju stycken av 

försökspersonerna var studenter som läser tredje året i det kognitionsvetenskapliga 

programmet. De hade alla läst kurser i interaktionsdesign samt sammansatta kognitiva system. 

En av försökspersonerna var student som läser andra året i medicinteknik och den sista 

försökspersonen var en tidigare ingenjörsstudent. Ingen av försökspersonerna har tidigare haft 

erfarenhet av heuristisk utvärdering. Det var nio försökspersoner som medverkade i 
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experimentet för att vara i enlighet med Woolrych och Cockton (2001) som rekommenderar 

ett högre antal än de fem försökspersoner som Nielsen och Landauer (2003) rekommenderar.  

 

Utvärderingarna skedde individuellt hos försökspersonerna antingen hemma hos sig eller i 

grupprum på Linköpings universitet. Försöksledaren satt med under hela utvärderingen och de 

fick använda hur lång tid som helst med utvärderingen. De fick ett papper med information 

om projektets syfte (att utföra en heuristisk utvärdering av två tidningsställ) och 

utvärderingsmetod (heuristisk utvärdering). De fick även information om av vad ett 

tidningsställ är samt de etiska kraven. De fick sedan skriva under ett papper där de medgav 

sitt godkännande. Efteråt fick de instruktionerna upplästa av mig. Först fick 

försökspersonerna se två bilder av den äldre modellen av tidningsstället och sedan läsa 

igenom ett papper med de nyskrivna icke-interaktiva heuristikerna. Pappret med heuristiker 

och bilderna behöll de under hela proceduren. Bilderna de fick se var fotografier från två håll 

på tidningsstället, framifrån och från sidan, och var tagna med digitalkamera. Utifrån bilderna 

och heuristikerna skulle de sedan upptäcka problem hos tidningsstället, sedan notera vilka 

heuristiker dessa problem bryter mot samt gradera allvarligheten (1-5) på problemen. När de 

var klara fick de sedan skriva kommentarer om heuristikerna. När de var klara med 

utvärderingen av första tidningsstället fick de sedan göra en till utvärdering av den nyare 

modellen med samma procedur som tidigare. Nya bilder av den nyare modellen användes till 

den andra utvärderingen men annars var allt likadant mellan de båda procedurerna.  

2.4.2 Kategorisering och matchning av funna problem 
Granskningen av tidningsställen resulterade i flera individuella rapporter av 

försökspersonerna. Dessa rapporter innehöll beskrivning av upptäckta problem, heuristiken 

som den inte stämde med, allvarlighetsvärde och möjliga förslag på lösning till problemen. På 

grund av att försökspersonerna identifierar och beskriver problemen med olika termer så 

måste rapporterna först standardiseras innan de kan analyseras. Standardiseringen skedde i 3 

steg och var i enlighet med standardiseringsmetoden som Baker (Baker et al., 2002) använde.  

 

 Steg 1: Uppenbara dubbletter slogs ihop till en enhet. Om olika försökspersoner 

matchade samma problem med olika heuristiker så matchades problemet med den bäst 

passande heuristiken.   

 

 Steg 2: De upptäckta användbarhetsproblemen grupperades enligt de 8 nyskrivna 

heuristikerna. 

 

 Steg 3: Inom dessa heuristikgrupper så grupperades liknande problem med varandra 

och deras allvarlighetsnivå.  

 

De standardiserade problemen från den heuristiska utvärderingen matchades med liknande 

tidigare kända problem i listan från moment 1.  
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2.4.3 Allvarlighetsskala  
De funna problemen och deras graderade allvarlighet skulle sammanställas till en lista 

innehållandes alla upptäckta problem. Graderingen på allvarligheten var 1-5. 4-5 på skalan 

ansågs vara allvarliga problem och ansågs kunna allvarligt avskräcka eller hämma kundens 

användning av tidningsstället. 1-3 på skalan ansågs vara mindre allvarliga problem och kunde 

vara irritationsmoment för kunden men inte allvarliga nog att hämma användandet. 

Missförstånd av problem hos utvärderaren som kunde uppstå på grund av den begränsade 

informationen som gavs under utvärderingen fick 0 på allvarlighetsskalan. Skalan för 

allvarlighet är baserad på Nielsens allvarlighetsskala (Nielsen, 1995) som använts av honom i 

sina experiment. Problemets allvarlighet är grundad i tre huvudfaktorer: frekvensen av att 

problemet uppstår, problemets inverkan och hur lätt det är att överkomma det samt 

problemets framhärdande. Om problemet uppkommer ofta, om det har en stor inverkan och är 

svåröverkomligt samt om problemet kommer att störa användaren varje gång det dyker upp så 

kommer det få ett högt allvarlighetsvärde. Sedan är det en till faktor som Nielsen nämner: 

marknadspåverkan. Om problemen är objektivt lättöverkomliga så kan de ändå negativt 

påverka produktens popularitet. Anledning till att en lista skulle sammanställas är för att se 

hur bra heuristikerna egentligen är genom att se hur många problem försökspersonerna 

upptäcker med hjälp av heuristikerna. 

3 Resultat 
 

Nedan presenteras resultat som framkommit i skapandet av nya heuristiker, pilottestet i 

moment 2 samt den heuristiska utvärderingen i moment 3.  

3.1 Skapandet av nya heuristiker 
Det tillkom fem nya heuristiker som var i enlighet med de tre tidigare nämnda vetenskaperna. 

Heuristikerna skrevs utifrån Shneidermans 8 gyllene principer och Wickens 13 

designprinciper som presenterades tidigare i rapporten. Dessa skapades under en session med 

brainstorming. I tabellen nedan (tabell 6) så syns de nyskrivna heuristikerna, vilken av 

principerna som de är grundade i samt motiveringen bakom heuristiken.  

 

Tabell 6: De nyskrivna heuristikerna, vilka principer de är skrivna efter samt bakgrund och motivering 

bakom heuristikerna. 

Heuristik Bakgrund 

1. Användbar och relevant 

information: 

Informationen som presenteras ska vara 

användbar och relevant för användaren i den 

tilltänkta miljön. 

En begränsning som människan har är att 

människan endast kan smälta en bestämd mängd 

information och då är det viktigt att den 

information som presenteras är relevant och 

användbar. 

Shneidermans: 8 || Wickens: 1, 5, 8, 9 

Motivering: Den här heuristiken är baserad på principerna som rör presentation av information, som 

ska vara relevant, användbar, lättläst och minska belastning för korttidsminnet. Vidare ska 

informationen som presenteras vara strukturerad och sorterad.  
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2. Ställets ”peripherality”: 

Användare ska enkelt kunna ha en översikt 

över stället och alltid kunna bli informerade 

om händelser.  

Användaren ska enkelt kunna få en översikt över 

stället genom en snabb blick på stället. Inga 

skymmande barriärer. Detta för att lättare kunna 

navigera genom stället och bättre samförstånd 

med andra personer då stället kommer att 

användas av flera samtidigt.  

Shneidermans: 3, 7, 8 || Wickens: 1, 5, 8, 9, 12 

Motivering: Det är viktigt att användaren lätt ska kunna få överblick över displayen samt känna att 

systemet svarar på användarens handlingar. Detta sker genom att kunden får informativ och tydligt 

information från displayen. Principerna som heuristiken är baserad på rör överskådlighet, 

informationspresentation samt Locus of Control.   

 

3. Tillräcklig informationsdesign:  

Stället ska vara designat så att det förmedlar 

”precis tillräckligt” med information. För 

mycket information hämmar stället och för 

lite gör stället obrukbart.  

För mycket information leder till att tidningarna 

inte sticker ut och då blir det svårare att hitta. 

Tidningen borde sticka ut så pass att det är den 

som är det centrala i stället. För lite information 

och tidningen får svårare att sticka ut.  

Shneidermans: 8 || Wickens: 1, 5, 8, 9 

Motivering: Den här heuristiken är väldigt lik heuristik nummer ett, men den här är mer specifikt inne 

på att inte presentera för mycket eller för lite information. Det ska vara precis lagom. Heuristiken 

grundar sig på samma principer som den första heuristiken.  

 

4. Konsekvent och intuitiv mappning: 

Stället borde tillföra minimal kognitiv 

belastning samt vara intuitiv. Kognitiv 

belastning kan vara hög när användaren måste 

komma ihåg vad skillnader i stället innebär.  

Ett ställ ska inte vara svåranvänt. Genom att 

designa det intuitivt och lättförståeligt så designar 

man till användarens affordans och begränsning. 

Ju mer lättförståeligt det är desto snabbare går 

det att använda.   

Shneidermans: 1, 3, 7, 8 || Wickens: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12 

Motivering: Den här heuristiken rör intuition samt kognitiv belastning. Det bygger på principer om 

informativ feedback, Locus of Control, samt strukturerad feedback. Meningen med den här heuristiken 

är att poängtera vikten av en lättanvänd och intuitiv design med konsekvent mappning. Genom att 

designa i lag med användarens affordans och begränsning så skapas en design som kräver låg kognitiv 

belastning.  

 

5. Estetisk och tilltalande design: 
Stället borde vara tilltalande när det är 

placerat i sin tilltänkta miljö.   

Stället ska vara tilltalande och lockande för 

kunden.  

Shneidermans: || Wickens: 3 

Motivering: En design ska vara lockande när det är placerat i sin tilltänkta miljö. Om en design är 

estetiskt tilltalande är väldigt subjektivt och därför är den här heuristiken baserad på principen om att 

användaren uppfattar signaler i enlighet med vad som förväntas enligt tidigare erfarenheter. Alltså 

kommer de uppfatta hur estetiskt tilltalande en design är i enlighet med tidigare erfarenheter.  

 

3.2 Pilottest 
En sammanställning av de slutliga heuristikerna som kom att användas i den formella 

heuristiska utvärderingen av tidningsställen är skrivna i tabell 7. Där syns Nielsens tio 

heuristiker och de slutliga nyskrivna heuristikerna med deras medelrelevansvärde enligt 

pilottestet. 
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Tabell 7: Jämförande tabell med Nielsens heuristiker och de nyskrivna med ett relevansvärde  

Nielsens Heuristiker Icke-interaktiva Heuristiker Rel.värde 

1. Visibility of system status 

The system should always keep users 

informed about what is going on, through 

appropriate feedback within reasonable 

time. 

1. Användbar och relevant 

information  
Informationen som presenteras ska vara 

användbar och relevant för användaren i 

den tilltänkta miljön. 

4,6 

2. Match between system and the real 

world 

The system should speak the users' 

language, with words, phrases and concepts 

familiar to the user, rather than system-

oriented terms. Follow real-world 

conventions, making information appear in 

a natural and logical order. 

2. Matcha systemet med 

verkligheten  

Stället ska använda användarens språk 

med ord, fraser och välkända koncept 

snarare än fackspråk. Informationen ska 

följa konventioner och presentera 

information i en naturlig och logisk 

följd.  

4,0 

3. User control and freedom 

Users often choose system functions by 

mistake and will need a clearly marked 

"emergency exit" to leave the unwanted 

state without having to go through an 

extended dialogue. Support undo and redo. 

3. Konsistens och standard  

Användare ska inte behöva fundera över 

huruvida olika ord, situationer eller 

åtgärder betyder samma sak. Följ 

plattformskonventioner.  

 

3,3 

4. Cosistency and standards 

Users should not have to wonder whether 

different words, situations, or actions mean 

the same thing. Follow platform 

conventions. 

4. Estetisk och minimalistisk 

design 

Stället borde inte presentera överflödig 

information.  Varje överflödig 

informationsenhet som presenteras 

konkurrerar med relevant information 

och reducerar dess relativa synlighet.  

4,6 

5. Error prevention 

Even better than good error messages is a 

careful design which prevents a problem 

from occurring in the first place. Either 

eliminate error-prone conditions or check 

for them and present users with a 

confirmation option before they commit to 

the action. 

5. Ställets synlighet  

Användare ska enkelt kunna få en 

översikt över stället genom en snabb 

anblick och alltid kunna bli informerade 

om händelser.  

 

4,3 

6. Recognition rather than recall 

Minimize the user's memory load by 

making objects, actions, and options visible. 

The user should not have to remember 

information from one part of the dialogue 

to another. Instructions for use of the 

system should be visible or easily 

retrievable whenever appropriate. 

6. Tillräcklig informationsdesign 

Stället ska vara designat så att det 

förmedlar tillräckligt med information. 

För mycket information hämmar stället 

och för lite gör stället obrukbart.  

 

4,3 

7. Flexibility and efficiency of use 

Accelerators -- unseen by the novice user -- 

may often speed up the interaction for the 

7. Intuitiv design 

Stället ska designas intuitivt för kunden. 

Ju mer intuitivt det är desto lägre 

4,0 
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expert user such that the system can cater 

to both inexperienced and experienced 

users. Allow users to tailor frequent 

actions. 

kognitiv belastning för kunden och 

snabbare att använda.  

8. Aesthetic and minimalist design 

Dialogues should not contain information 

which is irrelevant or rarely needed. Every 

extra unit of information in a dialogue 

competes with the relevant units of 

information and diminishes their relative 

visibility. 

8. Snabbanvänd 

En kund lägger ner väldigt lite tid på att 

välja tidning, om stället är för 

tidskrävande kommer inte kunden att 

köpa en tidning.   

 

5 

9. Help users recognize, diagnose, and 

recover from errors 

Error messages should be expressed in 

plain language (no codes), precisely indicate 

the problem, and constructively suggest a 

solution. 

  

10. Help and documentation 

Even though it is better if the system can be 

used without documentation, it may be 

necessary to provide help and 

documentation. Any such information 

should be easy to search, focused on the 

user's task, list concrete steps to be carried 

out, and not be too large. 

  

 

3.3 Heuristisk utvärdering 

I listan som skrevs i moment ett fanns det 14 tidigare upptäcka användbarhetsproblem 

nerskrivna för den äldre modellen och 3 för den nyare modellen. Med hjälp av de nya 

heuristikerna lyckades försökspersonerna i genomsnitt upptäcka 8,5 användbarhetsproblem i 

det äldre stället av de fjorton tidigare upptäckta. Tre stycken av problemen upptäcktes inte alls 

av försökspersonerna. I den nyare modellen av tidningsstället upptäcktes alla tidigare kända 

användbarhetsproblem som fanns nedskrivna i listan. Men det nyare tidningsstället hade färre 

tidigare upptäckta problem, bara tre stycken jämfört med fjorton tidigare upptäckta problem i 

den äldre modellen. 

 

Tabell 8: Antalet upptäckta problem i varje allvarlighetsnivå för den äldre och nyare modellen. Tredje 

& åttonde kolumnen (%a) visar antalet problem i procent funna med de nya heuristikerna, och fjärde 

& nionde kolumnen (%b) visar antalet problem i procent som inte upptäcktes med de nya 

heuristikerna.  

Allvarlighet Gammal modell %a %b  Allvarlighet Ny modell %a %b 

1 2 50 50  1 0 0 0 

2 5 40 20  2 3 100 0 

3 5 70 20  3 0 0 0 

4 2 100 0  4 0 0 0 

5 0 0 0  5 0 0 0 
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Med den heuristiska utvärderingen lyckades försökspersonerna hitta alla tidigare kända 

allvarliga (4-5 på allvarlighetsskalan) problem i det äldre stället och 70 procent av de tidigare 

kända problemen med tre på allvarlighetsskalan. Av de tidigare kända problemen med två och 

ett på allvarlighetsskalan lyckades försökspersonerna hitta 40 procent respektive 50 procent. 

Alltså lyckades försökspersonerna hitta alla tidigare kända allvarliga problem men 

procentuellt färre mindre allvarliga problem. I utvärderingen av den nyare modellen så 

hittades alla tre tidigare kända användbarhetsproblem av alla personerna. De var mindre 

allvarliga problem som ansågs vara två på allvarlighetsskalan.  

 

Efter utvärderingen fick försökspersonerna lämna kommentarer samt ge förslag på nya 

heuristiker. Kommentarerna visade att försökspersonerna ansåg att det var bra heuristiker som 

tog upp intressanta aspekter samt att de verkade övergripande.  Utvärderingarna resulterade 

inte i förslag på nya heuristiker eller omskrivningar. Vidare lyckades inte försökspersonerna 

upptäcka nya användbarhetsproblem än de 14 till den äldre och 3 till den nyare modellen som 

redan var upptäckta.  

4 Diskussion  
 

Heuristisk utvärdering valdes att användas i den här undersökningen för att det är en 

intressant och bra utvärderingsmetod. Men som nämnts tidigare så är inte Nielsens tio 

heuristiker lämpliga att använda vid utvärdering av ett tidningsställ. Hans heuristiker skrevs 

för att utvärdera interaktiva gränssnitt och system. Ett tidningsställ är ett icke-interaktivt 

tidningsställ. Tanken var att modifiera Nielsens tio heuristiker för att göra dem lämpliga att 

användas vid utvärdering av ett tidningsställ samt att lägga till nya heuristiker. Dessa nya 

heuristiker skrevs i enlighet med interaktionsdesign, human factors och människa-

datorinteraktion (MDI). Nedan presenteras olika diskussionspunkter kring projektet. 

4.1 Arbetssätt 
Till första experimentet när heuristikerna skulle färdigställas användes en student, en 

domänexpert samt tre utvärderare i slutet. Detta visade sig vara tillräckligt då heuristikerna 

var effektiva i att hitta användbarhetsproblem. Att arbeta fram heuristikerna iterativt var 

väldigt effektivt för det hjälpte mig att samarbeta med flera personer utan att det blev rörigt. 

Först skrevs grunden till heuristikerna som sedan granskades av en student, vilket ledde till att 

de modifierades. Sedan fick en försäljare (domänexpert) granska dem, vilket ledde till 

omskrivningar och slutligen tre utvärderare göra en slutlig utvärdering av heuristikerna. Att 

arbeta iterativt på det här sättet gjorde att det fanns en rak sträcka att följa med tydliga 

instruktioner för varje etapp. Detta var väldigt smidigt och inte kognitivt belastande då det 

endast fanns en sak att tänka på vid varje etapp, om det var granskning eller omskrivning. 

Vidare tillät det att ta in extern hjälp utan att det blev rörigt.  

 

Heuristikernas effektivitet mäts genom att se hur bra utvärderare hittar problem med hjälp av 

heuristikerna. Därför är det viktigt att försöksledaren gör en uttömmande lista med alla 
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tidigare kända problem som resultatet för den heuristiska utvärderingen kan jämföras med. Ju 

fler problem utvärderingen upptäckte desto bättre är den och om utvärderingen resulterar i nya 

problem så kan det tolkas som att försöksledaren kunde ha gjort en bättre lista med upptäckta 

problem. Efter den formella utvärderingen visade det sig att försökspersonerna inte hittade 

nya problem än de redan upptäcka, varken till den gamla eller nya modellen. Däremot så går 

det inte att säga säkert huruvida fler eller bättre heuristiker skulle leda till att fler problem 

upptäcktes. Det krävs fler experiment för att kunna säga något säkert om det.  

4.2 Nielsens heuristiker som utgångspunkt  
Valet att börja med att utgå ifrån Nielsens heuristiker och sedan ta bort och skriva till nya 

heuristiker var bra. Det hade varit väldigt svårt att börja skriva nya heuristiker utan att ha 

några sedan tidigare accepterade heuristiker att gå efter. Därför var det smidigt att börja med 

Nielsens och sedan ta bort eller skriva om dem efter behov. När sedan de nya heuristikerna 

skulle skrivas till så användes kunskap inom interaktiondesign, human factors samt människa-

datorinteraktion. De fem nyskrivna heuristikerna var alla i enlighet med de tre vetenskaperna: 

det skulle vara intuitivt, användarvänligt, snabbt, inte rörigt, tilltalande, behagligt att använda 

samt lättöverskådligt. En vetenskap som också hade varit bra att utgå ifrån var kognitiv 

psykologi. Det hade bidragit med heuristiker som rörde kognitiv belastning samt intuition. 

Tyvärr kom insikten att ha med kognitiv psykologi för sent i processen för att kunna få in det. 

 

4.3 Försökspersoner 
Till experimentet medverkade nio stycken försökspersoner. Detta visade sig vara ett bra antal. 

Nielsen & Landauer (1993) ansåg att en utvärdering av ett simpelt system borde kräva färre 

försökspersoner än ett mer komplext system men att det överlag borde räcka med 3-5 

försökspersoner för de flesta utvärderingarna. Woolrych & Cockton (2001) däremot ansåg att 

det behövdes oftast fler försökspersoner än 3-5 för de flesta tidningsställen. Utvärderingen 

som utfördes i det här experimentet gjordes på ett relativt simpelt system med nio 

försökspersoner. Detta visade sig vara ett bra antal. Däremot så visade resultaten av varje 

försökspersons utvärdering att det inte krävdes mer än 4 personer för att upptäcka över 80 

procent av alla tidigare upptäcka problem. Detta stärker Nielsens & Landauers påstående, då 

system som användes till det här experimentet var relativt simpelt och inte krävde många 

försökspersoner för att hitta majoriteten av problemen. Däremot ger experimentet inte mycket 

kraft till deras påstående. För att det ska stärkas tillräckligt mycket så krävs det att flera 

experiment utförs på system med olika skalor av komplexitet samt med olika antal 

försökspersoner. Detta för att sedan se om det krävs mer än 3-5 försökspersoner för de flesta 

system.  

4.4 Bilder på tidningsställen 
Under utvärderingen fick försökspersonerna se två bilder av de båda ställen. En bild framifrån 

och en tagen från sidan. Detta för att vissa aspekter inte syntes om man bara såg på 

tidningsstället framifrån, såsom kategoriskyltarna som man bara ser från sidan och inte rakt 

framifrån. Valet att använda bilder på stället för utvärderingen istället var på grund av flera 

anledningar. Då bilder användes så kunde försökspersoner sitta i en lugn och behaglig miljö 
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som ens lägenhet eller i ett grupprum. Detta ansågs vara viktigt då det krävdes mycket läsande 

och tänkande och det hade inte varit möjligt att utföra i en affär där ljudnivån var högt och 

troligen mycket påfrestande. Vidare utfördes experimentet med bilder för att utesluta olika 

störande faktorer som hade kunnat uppstå om experimentet skedde i en affär. Störande 

faktorer skulle kunna vara ljudnivån, personer som kommer mellan stället och 

försökspersonen eller personer som köper tidningar. Bilderna togs med en digitalkamera med 

5 megapixel. Detta var tillräckligt för att få fram en bild på ett ställ på ett A4-blad där allting 

syntes. När experimentet utfördes med bilder i en annan miljö än butik så kunde 

försökspersonerna ta det lugnt och läsa i lugn och ro. De behövde inte stressa eller känna sig 

stressade av folk runt omkring.  

 

4.5 Relaterade forskningsgrenar och nya heuristiker  
Tidigare i rapporten skrev jag om interaktionsdesign,  människa-datorinteraktion samt human 

factors. De tre vetenskaperna bidrar tillsammans till en bra grund att utgå ifrån vid skrivandet 

av nya heuristiker.  

 

Shneidermans (Shneiderman, 2010) 8 gyllene principer för interaktionsdesign var relevanta 

och passande att använda i det här projektet. Men principerna var skrivna för att 

huvudsakligen användas i interaktiva datorsystem och inte vid design av ett tidningsställ. 

Därför användes inte alla 8 av hans principer. De av hans principer som användes till det här 

projektet var 1,3,7 och 8. Det var enligt mig de enda av hans principer som riktigt var 

lämpade att kunna basera nya heuristiker på. Dessa principer sa att en design ska vara 

konsekvent, ge informativ feedback, stödja intern Locus of Control samt minska belastning 

för internminnet. Principerna som utelämnades var för hårt kopplade till ett interaktivt system. 

Till det här projektet användes 4 av hans 8 gyllene principer. Det går  

att ifrågasätta huruvida det de nyskrivna heuristikerna verkligen har en grund inom 

interaktionsdesign om bara fyra av Shneidermans principer användes. Enligt mig så anser jag 

att även om kopplingarna till interaktionsdesign som de nyskrivna heuristikerna har bara är 

fyra principer så är det ändå en koppling. Vidare blev det totalt fem nya heuristiker utifrån de 

relaterade vetenskaperna och då räcker det kanske med bara fyra principer som utgångspunkt 

för att koppla de nyskrivna heuristikerna till interaktionsdesign.  

 

De nyskrivna heuristikerna skrevs utifrån MDI och human factors och hade Wickens 

(Wickens et al., 2004) som grund. Wickens 13 principer är grundade i både MDI och human 

factors. Av de 13 principerna så användes 8 stycken till de nyskrivna heuristikerna. Dessa 

rörde tydlig översikt med läsbara skärmar, top-down bearbetning och Redundancy Gain, 

likhet och olikhet i designen, låga kostnader för informationsåtkomst genom strukturerad 

informationspresentation och krav på enkla perceptuella uppgifter. Dessa principer användes 

för att de var lämpade och passande som krav till ett icke-interaktivt gränssnitt. De fem 

principerna som utelämnades var för starkt kopplade till ett interaktivt gränssnitt och kunde 

inte lätt anpassas för användning till icke-interaktiva gränssnitt.  

Enligt IEA (What is Ergonomics, 2010) är human factors indelat i tre grupper, fysisk 

ergonomi, kognitiv ergonomi och organisatorisk ergonomi. De av Wickens principer som 
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användes rörde huvudsakligen kognitiv ergonomi som mentala processer, men även lite fysisk 

ergonomi som att det ska designas så att människan lätt kan få översikt på displayen.  

4.6 Slutliga heuristikernas effektivitet 
De formella heuristiska utvärderingarna med de nyskrivna heuristikerna som var lämpade för 

tidningsställ visade sig vara effektiva. Försökspersonerna hittade i genomsnitt 8,5 av de 

tidigare kända användbarhetsproblemen för det äldre stället och alla tre 

användbarhetsproblemen för det nyare stället. Försökspersonerna hittade alla allvarliga 

problem och missade endast få mindre allvarliga problem. Tyvärr hade det äldre stället bara 

två tidigare upptäcka problem, vilket är ett väldigt litet antal. Att åtta försökspersonerna inte 

kunde hitta fler än de två allvarliga problemen som upptäckts sen tidigare kan tolkas som att 

det inte finns fler allvarliga problem att upptäcka, och då går det att säga att heuristikerna är 

väldigt effektiva på att upptäcka allvarliga problem. Gällande mindre allvarliga problem så 

fanns det några stycken som försökspersonerna inte lyckades hitta. Detta kan man klandra 

heuristikerna för och kan ses som en chans att skriva om dem för att bättre kunna hantera 

mindre allvarliga användbarhetsproblem som kan uppstå. Tyvärr gav försökspersonerna inte 

några bra kommentarer på hur de ansåg man kunde skriva om heuristikerna för att göra de 

mer lämpliga att upptäcka mindre allvarliga problem. De nya heuristikerna som skrevs är 

ämnade att användas i domänen för icke-interaktiva gränssnitt där det finns väldigt få tidigare 

gjorda experiment med heuristisk utvärdering. Detta är nog för att heuristisk utvärdering som 

metod från början inte var skapad att användas på icke-interaktiva gränssnitt. Men som det här 

experimentet visar så kan metoden användas både inom interaktiva och icke-interaktiva 

gränssnitt.  

 

Som det ser ut nu så är de framtagna heuristikerna som användes i experimentet skrivna för 

att användas på tidningsställ, men med lite omskrivningar så kan de bli mer generella och 

användas på andra icke-interaktiva gränssnitt. Det krävs inte mycket omskrivningar för att de 

ska bli mer generella. Den mest aktuella heuristiken att skriva om är nummer 8: Snabbanvänd. 

Då icke-interaktiva gränssnitt inte brukar aktivt användas så är det inte viktigt att den är 

snabbanvänd (förutom i fallet med tidningsställ), det viktigare är då att den lätt är 

överblickbar och lättläst. Detta täcker de nyskrivna heuristikerna redan. Därför är det fullt 

möjligt att med några korta omskrivningar använda de nyskrivna heuristikerna för andra icke-

interaktiva gränssnitt än just tidningsställ.  

4.7 Identifiering och matchning av problem 
Som tidigare skrivet så rekommenderar Nielsen tre – fem utvärderare. Nielsen (1994) menar 

att om det är för få utvärderare så kommer de identifiera för få problem och om det är för 

många utvärderare så kommer deras identifierade problem överlappa varandra. Så länge som 

antalet utvärderare är det rekommenderade antalet så kommer de inte vara överflödiga och 

kommer upptäcka olika användbarhetsproblem (Nielsen 1994). Målet är att utvärderarna ska 

identifiera så många problem som de finner och sedan matcha dem till passande heuristiker. 

Nästa steg var sedan att standardisera utvärderarnas resultat och sammanställa dem. 

Standardiseringsprocessen var ytterst viktig för att kunna få en tydlig bild över matchningen 

som utvärderarna gjort. Standardiseringen som gjordes skedde enligt Baker (Baker et al., 
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2002) och som jag känner var effektiv och enkel att använda.  Då den var så simpel så har jag 

inte några förslag eller funderingar på hur man kan förbättra standardiseringen. Den funkade 

bra med den sortens datamängd som användes i det här projektet och jag kan även tänka mig 

att den kommer funka lika bra med andra former av datamängder.  

4.8 Validitet  
I Frokjaer & Hornbaek studie (2008) så skrev de att majoriteten av de identifierade problemen 

från en heuristisk utvärdering är falsk positiva. Utvärderingsmetoden har nästan bara använts 

på interaktiva datorsystem där väldigt många problem med olika allvarlighetsnivåer kan 

uppstå. Men ett tidningsställ är en icke-interaktiv display, och det är väldigt svårt att designa 

och bygga ett tidningsställ som är svårt att använda. På grund av tidningsställets naturliga 

enkelhet så kommer det inte finnas risk för riktigt allvarliga användbarhetsproblem att uppstå 

på samma sätt som vid en interaktiv display. De enda problemen som kommer att kunna 

uppstå vid en icke-interaktiv display som ett tidningsställ är olika former av problem som 

utgör mindre besvär för användaren samt kosmetiska problem. Därför är det väldigt passande 

att utvärderingsmetoden är väldigt bra på att finna problem som utgör mindre besvär samt 

kosmetiska problem.  

 

Gällande validiteten kring användbarhetsproblemen som upptäcktes i den här undersökningen 

så var validiteten relativt hög. Utifrån experimentet så går det inte att säga om de upptäckta 

problemen är faktiska problem som kommer att uppstå för verkliga kunder i en naturlig miljö 

eller att de problem som upptäcktes verkligen är alla som finns att upptäcka. För att säkert 

kunna ge svar på de frågorna så krävs det utförliga empiriska studier. När listan med kända 

problem skrevs så utgick jag ifrån tidigare erfarenheter av att använda ett tidningsställ, 

faktiska problem. När experimentet sedan utfördes så upptäcktes nästan alla problemen igen 

vilket kan tolkas som att det är faktiska problem, och inte bara kosmetiska problem eller falsk 

positiva. Vidare visade kommentarerna från experimentet att de inte ansåg att det var något 

konstigt med heuristikerna eller problemen, att de faktiskt tyckte att problemen som 

upptäcktes var riktiga problem. De här resultaten kan tolkas som att de går emot Frokjaer & 

Hornbaek studie (2008) att heuristisk utvärdering oftast finner falsk positiva 

användbarhetsproblem.  

4.9 Upptäckta användbarhetsproblem 
Den formella utvärderingen av tidningsställena visar att den äldre hade fler tidigare funna 

problem där två av problemen var allvarliga medan den nyare totalt hade tre 

användbarhetsproblem och alla de var mindre allvarliga. Detta kan tolkas som att designen på 

det nyare tidningsstället är en förbättring över det gamla. Fördelar med heuristisk utvärdering 

enligt Nielsen (1990) är att det är billigt, lätt att utföra, kräver inte mycket förberedande samt 

att det kan användas tidigt i utvecklingsprocessen. Nackdelarna med metoden är att den 

upptäcker användbarhetsproblem som kan uppstå men inte erbjuder något lösningsförslag. 

Mitt experiment styrker hans påstående. Flera problem upptäcktes via den formella 

utvärderingen men inga förslag på lösningar uppkom. Vidare hävdar Nielsens att metoden 

generellt inte resulterar i genombrott i designen. Även där anses det här experimentet styrka 

hans belägg. Det var 14 tidigare upptäckta problem för den äldre modellen och tre för den 
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nyare modellen. Detta är överlag lägre antal funna problem än Nielsens & Molichs (1990) 

studie där de utförde flera utvärderingar på olika system och systemen hade i genomsnitt 43 

tidigare kända problem. Detta beror på att de utförde experiment på interaktiva gränssnitt som 

är mycket mer komplexa än det icke-interaktiva gränssnittet som ett tidningsställ är.  

 

5 Slutsats  
 

Nielsens & Molich har tidigare skapat tio heuristiker för att upptäcka majoriteten av 

användbarhetsproblem som uppstår hos interaktiva gränssnitt. Syftet med den här studien var 

att skapa nya heuristiker som var lämpade att användas vid heuristiska utvärderingar av icke-

interaktiva gränssnitt, såsom ett tidningsställ. Dessa skapades iterativt och resultatet från 

experimentet visar att de nya heuristikerna var lyckade. Försökspersonerna upptäckte alla 

tidigare upptäckta allvarliga problem och majoriteten av alla tidigare upptäckta mindre 

allvarliga problem. Detta tyder på att heuristikerna var lämpade att användas till heuristiska 

utvärderingar av tidningsställ.  

 

Utvärderingen visade även att det finns en skillnad mellan de båda tidningsställena och att den 

nyare modellen är en klar förbättring över den gamla. Det som verkar vara den största 

anledningen till att den nyare modellen har färre upptäckta problem är att den är bättre 

designad. Den är inte lika rörig som den äldre modellen samt att den är mer lockande. Att den 

är mindre rörig leder till att kunderna snabbare hittar sin tidning.  

6 Vidare forskning 
 

Heuristikerna som togs fram i den här studien har visat sig vara lämpade för utvärdering av ett 

icke-interaktivt tidningsställ. Förslag på en framtida studie är att jämföra heuristikerna mot 

Nielsens för att se hur bra de är lämpade för interaktiva gränssnitt och hur bra Nielsens är 

lämpade på icke-interaktiva gränssnitt. Resultatet från den studien tror jag hade lett till 

intressant data som kan förbättra både mina och Nielsens heuristiker.  

 

Nästa steg att är att testa de framtagna heuristikerna på flera icke-interaktiva gränssnitt och se 

om de kommer att prestera lika bra som i utvärderingen av tidningsstället. Fortsatt testning av 

heuristikerna kommer förhoppningsvis leda till förbättringar av heuristikerna.   
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8 Bilagor 

Bilaga A: Information om projektet 

Projektets syfte:  
Syftet med projektet är att utveckla heuristiker lämpade för utvärdering av ett tidningsställ samt att 

testa heuristikerna genom att utföra en heuristisk utvärdering på två tidningsställ. Jag har fått i uppdrag 

av AWAL att utvärdera dagens tidningsställ som står ute i butikerna och fokusera på 

användbarhetsproblem. Förhoppningen är att utvärderingen ska leda till bättre förståelse om det finns 

brister i designen, var dessa brister finns och hur de ska åtgärdas. 

 

 

Projektets analysmetod: 
Heuristisk utvärdering är en form av expertutvärdering utvecklat av Nielsen och Molich (Nielsen & 

Molich, 1990; Nielsen, 1994). Syftet med metoden är att upptäcka vanligt förekommande 

användbarhetsproblem.  Inom heuristisk utvärdering så använder utvärderarna en lista med tio 

allmänna regler som beskriver vanligt förekommande egenskaper i ett användargränssnitt.  

Utvärderarna ska sedan granska gränssnittet utifrån hur bra gränssnittet överensstämmer med dessa 

regler. 

 

 

Tidningsställ: 
Tidningsställens funktion är att vara stöd för att exponera tidningar. Då funktionen är väldigt simpel så 

har de även en simpel design. Designen på tidningsställ har inte haft någon större förändring sen den 

först utformades. 
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Bilaga B: Forskningsetik 
 

 Ert deltagande är helt frivilligt och ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst under 

experimentets gång utan att det medföljer negativa konsekvenser.  

 

 Uppgifter om er i undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

 Uppgifter insamlade får endast användas för forskningsändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av informationen om etiskt uppförande gällande experimentet samt 

experimentets syfte och ger mitt samtycke: 

 

 

____________________________________                  _____________________ 

Underskrift.     Ort 

 

___________ 

Datum 
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Bilaga C: Fotografier på tidningsställen 
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