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Utveckling av webbsida med användargränssnittmetoder

Ulrika Fried, Kristina Hallgren

Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov av en
marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med detta arbete var skapa
en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings arbetspunkter. Användbarhet innebär att
ett system är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska
stor frihet att utforma det första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifrån
användarnas behov och åsikter. Användarnas behov och åsikter erhölls genom upprepningar av olika
användartest och utvärderingar på flera prototyper. För att komplettera användarnas utvärderingar
utfördes ett antal expertutvärderingar. Efter arbetets slut kan vi konstatera utifrån resultatet att
webbsidan uppfyller beställarnas krav och våra förväntningar. Genom ett resonemang har vi uppskattat
om användbarhetsmålen och användarnas behov är uppfyllda.
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Sammanfattnig 
Restaurangen Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök i Norrköping var i stort behov 
av en marknadsförande och informativ webbsida med en administrativ del. Syftet med 
detta arbete var skapa en webbsida med användbarhet enligt Usability Engineerings 
arbetspunkter. Användbarhet innebär att ett system är ändamålsenligt, effektivt och 
tillfredsställande. Förutom beställarnas krav hade vi ganska stor frihet att utforma det 
första designförslaget. Därefter fortsatte utvecklingen av webbsidan utifrån 
användarnas behov och åsikter. Användarnas behov och åsikter erhölls genom 
upprepningar av olika användartest och utvärderingar på flera prototyper. För att 
komplettera användarnas utvärderingar utfördes ett antal expertutvärderingar. Efter 
arbetets slut kan vi konstatera utifrån resultatet att webbsidan uppfyller beställarnas 
krav och våra förväntningar. Genom ett resonemang har vi uppskattat om 
användbarhetsmålen och användarnas behov är uppfyllda. 

 
Abstract 
Restaurant Knäppingen – Stadsmuseets Café & Kök (the City Museum restaurant) in 
Norrköping was in need of marketing in form of a website. The purpose of this project 
was to create a website according to Usability Engineering methodology. Usability 
involves that a system is suited to the purpose, efficient and satisfactory. Besides the 
requirements of the company who provided the assignment, we were given much 
space to create the first design of the website.  The developing of the website 
continued on the basis of the users’ needs and opinions. The needs and opinions of the 
users were obtained through iterations of tests and evaluations on several prototypes. 
To complement the tests, several heuristics evaluations were conducted. After 
completion of the project we have been able to establish the fact that the website 
fulfills the requirements of the company and our expectations. We also discuss to 
what extent the usability goals and users’ needs are met. 
 

 

 

 



Förord 

Ett hjärtligt tack vill vi ge vår examinator Martin Karlsson för stort stöd, mycket 
uppmuntran och hjälp under hela arbetet. 

Vi vill tacka våra uppdragsgivare på Restaurang Knäppingen för att ni anförtrodde 
skapandet av er webbsida till oss och för alla goda luncher. 

Vi vill även tacka Oskar Andersson på företaget Mediaspear för handledning och 
föreläsningar i PHP-programmering. 

Ett stort tack vill vi slutligen ge alla personer som ställt upp och utfört användartest 
och utvärderingar på webbsidan under arbetets gång.  
 

Ulrika Fried och Kristina Hallgren                                                                             
Torsdagen den 26:e maj 2005 
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1 Inledning 
Restaurang Knäppingen ligger i anslutning till Norrköpings Stadsmuseum och har 
under flera årtionden varit en viktig del i Norrköpings kulturliv. Sedan årsskiftet har 
restaurangen nya ägare, Karin Elebring och Thomas Hallgren. De vill föra 
restaurangens traditioner och goda rykte vidare, samtidigt som de önskar sätta sin 
egen prägel på verksamheten. Knäppingen består främst av en lunchrestaurang och ett 
café, men erbjuder också en festvåning och konferenslokaler där evenemang som 
bröllop, privata fester och temaaftnar ofta anordnas. Restaurangen är i stort behov av 
marknadsföring i form av en webbsida med en lättskött administrativ del.  

1.1 Syfte 
Restaurangens nuvarande marknadsföring är otillräcklig. Genom en webbsida1 
kommer man att kunna nå ut till en stor kundkrets och förmedla verksamhetens alla 
delar. På webbsidan ska det finnas ingående information om företagets alla olika 
tjänster.  

Webbsidans syfte är att nå potentiella gäster och kunder med hjälp av ett säljande och 
lockande intryck och informera redan erhållna gäster och kunder om verksamhetens 
mångsidighet.  

Syftet med den administrativa delen av webbsidan är att beställarna på ett enkelt sätt 
ska kunna sköta den. Nästan dagligen behöver lunchmenyer och helgmenyer 
uppdateras och därför är det viktigt att den är väl utformad och lättskött.  

Syftet med webbsidan är också att uppnå användbarhetsmålen som ska utformas i 
början av arbetsprocessen.  

1.2 Rapportens struktur  
I kapitel 2 förklaras grundläggande teori om användbarhet och användbarhetsmål.  I 
metodavsnittet förklaras hur arbetsgången i Usability engineering processen bör gå till 
och de punkter i arbetsgången som används i utförandet behandlas mer ingående. 
Själva utförandet beskrivs i avsnitt 3.2. I kapitel 4 följs detta upp av en resultatdel 
som sedan diskuteras i kapitel 5. Rapporten avslutas i kapitel 6 med slutsatsen. 

1.3 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig mot läsare som är intresserade av användbarhet vid 
utveckling av webbsidor. Förkunskapskrav är inte nödvändiga för att kunna ta del av 
denna rapport. 
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1 http://www.knappingen.se 
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2 Vad är användbarhet? 
Användbarhet handlar inte om ett systems eller en produkts utseende, utan om syftet 
med systemet eller produkten.  Vid utveckling av webbsidor måste detta noga 
övervägas med tanke på att olika webbsidor har olika syften. 

Den internationella standarden ISO 9241-11 definierar användbarhet som "Den grad i 
vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika 
mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt".  

Användbarhet handlar sammanfattningsvis om tre saker:   

• Ändamålsenlighet - kan användarnas mål uppnås genom att använda systemet?  

• Effektivitet – kan användarnas mål uppnås inom rimlig tid?                   

• Tillfredsställelse – hur upplever användarna systemet? 

Dessa tre saker påverkas av vilken målgrupp som ska använda systemet, vilket mål 
användarna har och hur systemet kommer att användas. (Usability Partners, 2004) 

2.1 Användbarhetsmål 
Användbarhetsmål är mål som formuleras baserat på information som samlas in från 
användarna. Informationen om användarna kan till exempel vara ålder, vanor, 
intressen och personlighetstyp. Denna information sammanställs till konkreta mål. 
Dessa mål är viktiga att utforma tydligt så att de går att utvärdera i slutet av systemets 
utveckling. Genom att specificera användbarhetsmål kan designen av systemet 
vägledas och användbarheten utvärderas.  

För att uppfylla användbarhetsmålen ska systemet kunna tillfredställa användarnas 
mål. Det viktigaste är att de personer som designar systemet vet vilka mål användarna 
har, och vad som ska prioriteras. Om de personer som designar systemet utgår ifrån 
användarnas mål, framgår det vad användarna vill uppnå. Om de däremot tittar på 
användarnas uppgift framgår det bara vad användarna gör. 

Målen kan vara kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativa mål är mätbara och kan till 
exempel mäta hur pass lång tid det tar för användaren att utföra en viss uppgift. 
Kvalitativa mål är däremot inte mätbara, utan kan till exempel vara att användarna på 
ett okomplicerat och tillfredsställande sätt ska kunna nå den sökta informationen.  
(Faulkner, 2000) 

Det finns många olika sätt att samla in informationen från användarna. Man använder 
olika tekniker beroende på om man har en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Vanliga 
tekniker vid kvantitativ ansats är till exempel: 

• Mätningar av kunskaper eller uppfattningar (indirekta mätningar) kan göras 
med hjälp av strukturerade enkäter eller intervjuer som innehåller ja/nej 
frågor, andra svarsalternativ eller attityd- och upplevelseformulär. 

• Mätningar av kroppen, kroppsreaktioner eller andra direkta mätningar. 

• Mätningar i form av strukturerade observationer av beteenden eller skeenden.  
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Vanliga tekniker vid kvalitativa ansatser är till exempel: 

• Muntliga intervjuer eller skriftliga enkäter. Intervjuerna kan antingen hållas 
halvstrukturerade eller ostrukturerade. De ostrukturerade kan jämföras med 
djupintervjuer. 

• Dokumentering i form av dagböcker eller skrivna berättelser. 

• Ostrukturerade observationer kan delas in i oberoende eller deltagande 
observationer. De oberoende observationerna kan vara dolda, till exempel med 
videokamera eller one-way mirror. De kan också vara öppna, då finns 
observatören synlig. De deltagande observationerna kan delas in i dolda eller 
öppna observationer. 

Ibland kombinerar man flera olika tekniker för datainsamling. Ett exempel på detta 
kan vara att ett stort antal individer får fylla i en strukturerad enkät med enkla ja/nej 
frågor. Ett fåtal av dessa individer väljs ut för en djupare och personligare intervju.
                 (Gunnarsson, 2002) 
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3 Metod 
Det finns många olika sätt att undersöka och utvärdera användbarhet. Det här avsnittet 
behandlar metoden Usability Engineering och hur denna metod har använts i 
utvecklingen av en webbsida. 

3.1 Metodbakgrund 
Usability Engineering är en process som strävar efter att uppfylla användbarhet i 
system och tillgodose användarens behov. Det är en samling punkter man bör följa för 
att ta fram ett ändamålsenligt system som är både effektivt och tillfredsställande för 
användare. Metoden handlar mycket om iterationer, det vill säga upprepningar av 
användartest och utvärderingar tillsammans med användare samt återkommande 
expertutvärderingar. Det finns tio punkter att arbeta efter. Dessa presenteras i tabellen 
nedan. (Faulkner, 2000) 
 
 
Punkter Uppdrag 
1 Lära känna användaren 
2 Lära känna uppgiften 
3 Göra behovsanalys 
4 Bestämma användbarhetsmål 
5 Designprocess 
6 Tillämpa tumregler och riktlinjer 
7 Prototypframställning 
8 Utvärdera med användare 
9 Nytt designförslag och ny utvärdering  
10 Utvärdering och rapportskrivning 
 
Tabell 1: Usability Engineering - tio punkter 

Källa: Faulkner, Xristine. Usability Engineering s.15 
 

3.1.1 Lära känna användaren 
Information samlas in från målgruppen för att hitta lämpliga användarprofiler till ett 
antal utvärderingar under processens gång. Det är viktigt för systemets utvecklare att 
få reda på information om användarens ålder, vanor, intressen och personlighetstyp. 
Det finns olika sätt att utföra denna insamling, till exempel genom informella och 
formella diskussioner, observationer, enkäter och intervjuer. Oftast räcker det med att 
välja ut fem användarprofiler för användartesten och utvärderingarna. Dessa 
användare bör tas fram ur de fyra extrempunkterna ur användargrafen (Se Graf 1), det 
vill säga en från varje ytterkant av grafens axlar, samt en från mitten. Detta görs för 
att täcka upp så många användare som möjligt i målgruppen. Användarna som tas ut 
på detta sätt kallas extremanvändare samt mittenanvändare. Ibland kan testen behöva 
kompletteras med fler användare. Ett sådant exempel är en mediananvändare. 
Medianen tas fram genom att titta på samtliga användare och se vilken specifik 
användare som är placerad i mitten av gruppen. Har man 50 användare så är den 25: e 
användaren mediananvändaren. Medianen kan skilja sig mycket ifrån mittenvärdet 
och det är därför av stor vikt att ta hänsyn till mediananvändaren. Ett annat exempel 
på kompletterande användare är referenspersoner. Dessa kan tas in under arbetets 
gång i olika omgångar för att komplettera en användarprofil som inte tagits med via 
extremanvändarna, mittenanvändaren eller mediananvändaren. (Faulkner, 2000) 
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    Graf 1: Användargraf med extremanvändare 
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Enligt Nielsen (2000) behöver antal extremanvändare inte vara fler än fem på varje 
användartest eftersom 85 % av användarproblemen i regel har hittats efter första 
iterationen. I takt med att fler användare testar och utvärderar systemet upptäcks allt 
färre nya användarproblem. Då bara de gamla användarproblemen uppstår gång på 
gång avtar kurvan. Alltså har i princip nästan alla ursprungliga problem hittats och 
åtgärdats efter tre iterationer om fem användare utvärderar vid varje iteration.          
(Se Diagram1)  

 

 
 
Diagram 1: Test med endast fem användare 

Källa: Nielsen, Jakob “Why You Only Need to Test With 5 Users” 
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En användarbeskrivning är en sammanfattning av all den information som samlas in 
om användarna från till exempel en enkätundersökning. För att kunna utveckla en 
användarvänlig webbsida för den tänkta målgruppen behövs hjälp i form av åsikter 
från dessa användare under hela processens gång. (Nielsen, 2000:1) 

3.1.2 Lära känna uppgiften 
För att lära känna uppgiften ska ett antal frågeställningar gås igenom. Se ett urval av 
dessa nedan: 

• Vilken information behövs? 

• Hur ofta utförs uppgiften och när? 

• Är uppgiften beroende av en annan uppgifts utförande? 

• Är informationen alltid tillgänglig? 

• Vilka fel kan uppstå? 

• Vem eller vad påbörjar uppgiften? 

• Vilka krav finns på prestanda? 

• Vad händer med utdata? 

• Hur får användaren feedback? 

• Vilka krav finns på användaren?  (Faulkner, 2000) 

3.1.3 Göra behovsanalys 
Att göra en behovsanalys går ut på att samla in åsikter från beställare och användare 
och omvandla dessa till krav. Kravinsamlingen är en process för att tydliggöra vad 
som krävs av ett system. Det finns olika tekniker för insamlingen, till exempel 
intervjuer, observationer och enkäter.  

Intervjuer är ett av de mest effektiva sätten att ta reda på vad användarna vill ha. 
Genom att tala med och ställa frågor till användaren kan behoven konkretiseras. 

Enkäter är ett effektivt sätt att samla in information från ett stort antal användare då 
det inte finns möjlighet för individuella intervjuer med samtliga. Enkäter ger inte 
utrymme för förklaringar eller vidareutveckling av frågor som till exempel en 
individuell intervju gör. 

Observering av användarnas beteende är ett bra komplement till de ovannämnda 
teknikerna. Ibland är det svårt för användarna att i ord beskriva intryck och känslor i 
en intervju eller på en enkät. Därför är observationer ett bra sätt att i praktiken 
upptäcka användarnas behov. (Benyon, Turner, 2005) 

3.1.4 Bestämma användbarhetsmål 
När behovsanalysen är utförd kan användbarhetsmål sättas. För att utveckla 
användbarhetsmål utifrån användbarhetskraven finns en speciell arbetsgång. Först 
skrivs viktiga krav ner, dessa generaliseras och omformas till mål. Målen kan delas 
upp i två kategorier: kvantitativa och kvalitativa. Det är viktigt att ha tydliga mål att 
arbeta efter under arbetsprocessen. När arbetet är genomfört kan resultatet jämföras 
med de satta målen för att se om dessa är uppfyllda. (Faulkner, 2000) 
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3.1.5 Designprocess 
Designprocessen är en process där systemets utseende och uppbyggnad bestäms och 
skapas. (Se Bilaga 17) Den pågår hela tiden parallellt med användartesten och 
utvärderingarna. Under denna process utvecklas och förändras systemet efter 
användarnas och beställarnas önskemål. Innan och under designprocessen måste 
hänsyn tas till om det finns några tekniska begränsningar, vad som är möjligt att 
genomföra och hur designen bäst kombineras med kraven från användare och 
beställare.2  

3.1.6 Tillämpa tumregler och riktlinjer 
Under systemets design- och utvecklingsarbete är det viktigt att ha tumregler och 
riktlinjer att gå efter. Det finns flera färdigutformade samlingar av dessa att arbeta 
efter, bland annat tio stycken tumregler av Jacob Nielsen (Se Bilaga 3) och 12 
generella riktlinjer (Se Bilaga 4). Expertutvärderingar kan vara ett sätt att utvärdera ett 
system utan användare, men också ett sätt att sammanställa och värdera 
användarproblem som uppstår. Expertutvärderingarna görs efter tumregler eller 
riktlinjer som finns i flera olika uppsättningar.  (Nielsen, 1994:4) 

I en expertutvärdering kan man värdera användarproblemen med tre faktorer. 
Frekvens är den första faktorn som tittar på hur ofta problemet uppstår. Den andra 
faktorn är påverkan som beror på hur lätt problemet går att komma runt. Den tredje 
och sista faktorn man värderar är ihärdighet, det vill säga om det är ett 
engångsproblem eller ett återkommande problem.  (Nielsen,1994:2) 

Utifrån dessa tre faktorer kan man sammanställa och ranka problemen enligt följande 
skala:  

0 = Inget användbarhetsproblem. 

1 = Kosmetiskt problem. Behöver endast åtgärdas om tid finns. 

2 = Mindre användbarhetsproblem. Låg prioritet att åtgärda. 

3 = Större användbarhetsproblem. Hög prioritet att åtgärda. 

4 = Användbarhetskatastrof. Högsta prioritet att åtgärda.     
         (Nielsen, 1993) 

3.1.7 Prototypframställning 
För att testa systemet på användare under utvecklingsarbetet kan olika prototyper 
användas. Det finns tre olika sätt att utforma prototyper på. Low-fidelity (lo-fi) är den 
enklaste varianten i form av en pappersprototyp. På denna prototyp kan systemet och 
dess funktioner visas genom enkla blyertsskisser. Detta är ett effektivt sätt att testa 
flera olika designförslag på användarna. En fördel med pappersprototyper är att 
innehållsrik feedback erhålls från användarna på ett tidigt stadium i arbetsprocessen, 
maximal feedback på en minimal insats. En annan fördel är att pappersprototyper inte 
kräver några tekniska kunskaper som till exempel programmering. Eftersom 
prototypen inte är så avancerad känner användaren sig mer bekväm att göra ändringar 
på prototypen. (Snyder, 2003) 

 

_____________________________________ 
2  Muntlig källa: Karlsson, Martin 2005 
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På low-fi pappersprototyper går all design att simulera. En scrollist kan till exempel 
visas med en utklippt ram och en aktiv länk kan visas i en annan färg med hjälp av en 
transperant färgad pappersbit. En nackdel med papppersprototyper är dock 
svårigheten med att upptäcka vissa problem på till exempel en webbsida. Det kan 
gälla problem med feedback på aktiva länkar eller annan interaktivitet. (Snyder, 2003) 

Vid användartesten på pappersprototyper används ofta en metod som heter Wizard of 
Oz. I denna metod agerar en människa det aktuella systemet, till exempel en dator. 
Detta kan göras genom att till exempel markera valda länkar med en färgad pappersbit 
eller byta sida vid klickande på länkar.  (Snyder, 2003) 

High-fidelity (hi-fi) är en mer avancerad prototypvariant som i princip ser ut som 
slutresultatet. Fördelen med detta är att interaktiviteten blir verklighetstrogen för 
användarna och användarproblem kopplade till detta kan upptäckas. Middle-fidelity 
(mi-fi) är ett mellanting av de två tidigare nämnda prototyperna. (Hom, 1998) 

3.1.8 Utvärdera med användare 
För att utvärdera en prototyp kan olika användartest utföras. Det finns flera tekniker 
att bygga testen på, till exempel intervjuer, enkäter, scenarier och observationer. 
Dessa tekniker kan bland annat kombineras med Tänka högtmetoden. I denna metod 
uppmanas användarna att tänka högt under tiden de utför en uppgift. Användarna bör 
då för varje steg i uppgiften förklara vad de gör och varför. En viktig del i arbetet är 
att få användaren att känna sig bekväm. Tänka högtmetoden visar hur användaren 
närmar sig och interagerar med systemet. (Hom, 1998) Genom att användarna verbalt 
beskriver sina tankar tillåter de observatören att inte bara uppmärksamma vad de gör 
utan också varför de gör det. Detta ger möjlighet att peka ut funktioner som orsakar 
missförstånd, så att de kan omformas. (Nielsen, 1993) 

Vid utförandet av scenarier får användarna en iscensatt situation och en uppgift att 
utföra. Scenarier är en beskrivning av tänkbara interaktioner med systemet. Detta är 
ett bra sätt att få systemutvecklarna att se på systemet utifrån en användares 
perspektiv. Genom scenarier kan specifika problemområden eller fel upptäckas. 
(Faulkner, 2000) 

Innan ett användartest utförs finns det fyra viktiga regler man bör tänka på när man 
arbetar med människor. Dessa är: 

• Informationskravet                                                                                          
Man måste informera användaren om var testet leder. 

• Samtyckeskravet                                                                                      
Användaren måste frivilligt ge sitt samtycke. 

• Konfidentialitetskravet                   
Användarens personuppgifter ska skyddas. 

• Nyttjandekravet                   
Uppgifterna får inte användas i något annat syfte än det ursprungliga. 

                                                                                                 (Hermeren, 1999) 
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3.1.9 Nytt designförslag och ny utvärdering  
När utvärdering av föregående prototyp och användartest har utförts, sammanfattas 
användarproblemen och ett nytt designförslag utformas. Detta designförslag 
presenteras i en ny prototyp och utvärderas tillsammans med användare.          
(Nielsen, 1993) 

3.1.10 Utvärdering och rapportskrivning 
Efter ett antal användartester och utvärderingar på olika slags prototyper görs den 
slutliga utvärderingen. Det är också lämpligt att göra en expertutvärdering där man 
rankar användarproblemen man har haft under processens gång. (Nielsen, 1993) 

3.2 Utförande 
Usability Engineerings tio punkter har legat till grund för detta arbete. Punkterna har 
följts relativt noga, men ordningen har till viss del justerats för att anpassa punkterna 
efter detta arbete. (Se Tabell 2) I arbetets inledande fas gjordes en enkätundersökning 
med den tänkta målgruppen för att få fram extremanvändare. Dessa extremanvändare 
fick utföra användartester på tre olika prototyper av webbsidan. Efter varje 
användartest gjordes en utvärdering och ett nytt designförslag togs fram. 
Användartesten kompletterades med expertutvärderingar.  
 
 
Punkter Uppdrag 
1 Lära känna användaren 
2 Lära känna uppgiften 
3 Göra behovsanalys 
4 Bestämma användbarhetsmål 
5 Prototypframställning 
6 Utvärdera med användare 
7 Nytt designförslag och ny utvärdering  
8 Utvärdering och rapportskrivning 
9 Utvärdera tillsammans med beställarna 
10 Tillämpa tumregler och riktlinjer 
 
Tabell 2: Anpassad arbetsgång - Usability Engineering  
 

3.2.1 Lära känna användaren 
I samråd med beställarna delades enkäter ut på restaurangen under en lunch för att 
hitta lämpliga testpersoner av webbsidan. (Se Bilaga 1) För att undvika irritation och 
stress under rusningstid delades enkäterna ut till de lunchgäster som kom innan 
klockan 12.00 och efter 13.00. Information som var viktig att samla in om användarna 
var ålder, datorvana, internetvana och vilken typ av gäst de ansåg sig vara. Eftersom 
en tydlig bild av målgruppen eftersträvades var just informationen om typ av kund 
och ålder relevant. Dessutom var datorvana och internetvana betydande egenskaper 
hos användarna, då en webbsida skulle utvecklas. Eftersom en god datorvana inte 
nödvändigtvis innebär att man är en erfaren internetanvändare, separerades dessa 
egenskaper vid enkätundersökningen. 
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37 personer fyllde i enkäten, varav 24 personer kunde tänka sig att ställa upp och 
utvärdera webbsidan. Av resultatet på enkäten att döma sträckte sig målgruppens 
ålder mellan 25 år och 62 år. För att kontrollera om enkäten avspeglade den verkliga 
målgruppens ålder visades resultatet för beställarna. Enligt beställarnas uppfattning 
ligger åldern på gästerna mellan cirka 30 år och 60 år vilket stämde överens med det 
enkäten visade. Resultatet av enkäterna visade också att större delen av gästerna hade 
normal datorvana, besökte internet relativt sällan och ansåg sig själva vara stamgäster 
eller frekventa gäster på restaurangen.  

När extremanvändarna valdes ut baserades besluten främst på två primära faktorer, 
ålder och internetvana. (Se bilaga 2) Två extremanvändare med hög ålder valdes ut, 
varav en besökte internet ofta och den andra någon enstaka gång. Två 
extremanvändare med låg ålder valdes också ut. I denna åldergrupp var det dock svårt 
att hitta en användare med låg internetvana. En referensperson med låg ålder och låg 
internetvana kontaktades därför vid ett senare tillfälle för att utföra användartest. 
Detta gjordes utanför enkätundersökningen. Den femte och sista extremanvändaren 
plockades från mitten av användargrafen med utgångspunkt från de andra fyra 
extremanvändarna. 

För att få in nya vinklar och åsikter på prototyperna under arbetets gång, kontaktades 
en mediananvändare och flera kompletterande användare. (Se Bilaga 2) 
Mediananvändaren kontaktades på grund av att ingen av extremanvändarna 
representerade medianen.  

Kontakt med samtliga användare togs via telefon eller mail. Användartesten på 
prototyp 1 och 2 utfördes i Knäppingens lokaler och användartesten på prototyp 3 
utfördes i Campus Norrköpings lokaler.  

Beställarna fick i rollen som användare utvärdera och utföra tester på den 
administrativa sidan. (Se Tabell 3) 

 
ID Användartyp Ålder Datorvana Besök på internet Kundtyp 
X1 Extremanvändare 61 år Mycket bra Ofta Stamgäst 
X2 Extremanvändare 53 år Lite Någon enstaka gång Sporadisk gäst 
X3 Extremanvändare (mitten) 35 år Normal Ofta Frekvent gäst 
X4 Extremanvändare 25 år Mycket bra Dagligen Stamgäst 
X5 Extremanvändare 26 år Mycket bra Dagligen Förstagångsbesökare
R Referensanvändare 25 år Lite Någon enstaka gång Potentiell gäst 
M Mediananvändare  42 år Bra Ofta Frekvent gäst 
K1 Kompletterande användare 29 år Mycket bra Ofta Sporadisk gäst 
K2 Kompletterande användare 60 år Ingen alls Inte alls Stamgäst 
K3 Kompletterande användare 62 år Normal Ofta Stamgäst 
BA1 Administrationsanvändare   Lite/Normal Normal Restaurangägare 
BA2 Administrationsanvändare   Lite/Normal Normal Restaurangägare 

 
Tabell 3: Användarbeskrivning 
 

Alla extremanvändare utförde användartest 1 på prototyp 1. Till prototyp 2 tillkom 
kompletterande användare där endast användartest 2 inte var tillräckligt. På dessa 
kompletterande användare utfördes därför användartest 1 och 2 på prototyp 2. Alla 
extremanvändare utförde endast användartest 2 på prototyp 2.  
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Samma princip gällde på prototyp 3 där de nya kompletterande användarna utförde 
användartest 2 och 3 och extremanvändarna endast användartest 3. (Se Tabell 4) 
 
ID  Prototyp 

1 
   Prototyp 

2 
  Prototyp 

3 
  Admin.sida

 test 1 test 2 test 3  test 1 test 2 test 3 test 1 test 2 test 3  Admin.test
X1 X     X    X   
X2 X     X    X   
X3 X     X    X   
X4 X     X    X   
X5 X     X    X   
R     X X    X   
M         X X   
K1         X X   
K2     X X       
K3     X X       
BA1            X 
BA2            X 

 
Tabell 4 : Prototyper och användartest 
 

3.2.2 Lära känna uppgiften 
Under arbetets gång har frågeställningarna som ingår i punkten Lära känna uppgiften 
funnits i bakgrunden. Dessa frågeställningar har inte behandlats djupare eller 
dokumenterats på något sätt i arbetsprocessen.  

3.2.3 Göra behovsanalys 
För att kunna göra en behovsanalys sammanställdes information från 
enkätundersökningen och krav från beställarna vägdes in. Enligt beställarna ska 
webbsidan vara marknadsförande, informativ samt enkel att besöka och administrera. 
Beställarna har varken teknisk kunskap om webbhantering eller tillgång till teknisk 
utrustning för att upprätta och underhålla en webbsida. För en budgeterad summa i 
månaden måste därför en teknisk administratör i form av ett webbhotell anlitas.  

3.2.4 Bestämma användbarhetsmål 
Efter samtal med restaurangens ägare och utvärdering av enkätens resultat utarbetades 
följande kvalitativa användbarhetsmål: 

• Oberoende av data- och internetvana eller ålder, ska användarna enkelt och 
inom rimlig tid hitta den information som söks på webbsidan.  

• Webbsidan ska ha ett tydligt menysystem och vara lättnavigerad med 
okomplicerade funktioner. 

• Layouten ska vara stilren och klassisk, väldigt överskådlig samt tilltalande och 
säljande. 
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3.2.5 Prototypframställning 
Den första prototypen (Se Bilaga 9) togs fram utifrån de utformade 
användbarhetsmålen och efter observationer på andra restaurangwebbsidor. Denna lo-
fi prototyp ritades för hand på papper för att användarna skulle känna sig bekväma 
med att göra egna ändringar på prototypen. För att ge ett intryck av en verklig 
hemsida i pappersformat utformades prototyp 2 (Se Bilaga 10) i Photoshop till en mi-
fi prototyp med färger, bilder och texter.  

Den tredje och sista prototypen (Se Bilaga 11) visades på dator som en hi-fi prototyp, 
där alla funktioner fungerade som på den verkliga webbsidan. 

3.2.6 Utvärdera med användare 
Tre olika användartest utformades. På enkäten samt alla användartest fanns informativ 
text som förklarade testens syften, skydd av personuppgifter och att testen var 
frivilliga att utföra. 

Syftet med det första testet var att hitta funktionella användarproblem. Testet innehöll 
6 scenarier och 9 intervjufrågor. (Se Bilaga 5) Efter utvärdering av användartest på 
prototyp 1 gjordes vissa åtgärder till prototyp 2.  

Samtliga användare hittade startsidan via länken ”Välkomna” utan problem. De 
erfarna användarna reagerade dock på länkens namn. Dessa vana användare hade 
förväntat sig ”Startsida” eller ”Hem” som namn på länken. De mer oerfarna 
användarna reagerade inte alls på länknamnet. Namnbyte blev inte aktuellt, dels på 
grund av att beställarna var ovilliga att ändra, dels för att det aldrig uppstod något 
användarproblem och dels för att de flesta användarna faktiskt var överens om att 
namnet ”Välkomna” skulle vara ett mer passande länknamn på en restaurangs 
hemsida. Däremot beslutades det att ”Välkomna” bör ändras till ”Välkommen” 
eftersom sidans användare för det mesta kommer att besöka sidan ensamma. 

En del användare valde att söka efter informationen om ”Privat kock” under länken 
”Catering”, istället för under ”Temaaftnar” där informationen var och är placerad. 
Åtgärden för att fånga upp dessa användare blev en hänvisning under ”Catering” till 
”Temaaftnar” angående informationen om ”Privat kock”.  Orsaken till att en 
förflyttning av informationen inte skedde berodde på beställarnas önskemål.  

En av användarna ifrågasatte varför lokaler och tillhörande bilder kom upp direkt på 
konferenssidan och inte som en underlänk bredvid ”Menyer”, som det gör på ”Fest & 
Bröllop” sidan. Beslut togs om att ha samma struktur på konferenssidan som på ”Fest 
& Bröllop”, det vill säga en allmän inledande text om konferenser och två 
underlänkar: ”Lokaler” och ”Menyer”. (Se Figur 1) 

En användare påpekade att telefonnumret och mailadressen borde vara mer 
iögonfallande, förslagsvis med hjälp av fet stil eller annan färg. Detta åtgärdades 
genom att presentera informationen i rött till prototyp 2 i hopp om att bli mer 
uppmärksammade av användarna. Den röda färgen valdes för att matcha inforutans 
mönster av det ”Chamberska tyget” i toppen. 

En användare missuppfattade texten på ”Lägg till” - knappen i gästboken och trodde 
att knappen var till för att redigera sitt redan skrivna meddelande. Problem åtgärdades 
genom att knappen kompletterades med en förklarande text: ”Tryck här för att lägga 
till meddelandet:”. 
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Efter önskemål från vissa användare om en Nyhetsruta på webbsidans första sida om 
restaurangens senaste events, lades en ”Senaste Nytt” ruta till. 

Samtliga användare ansåg att ett eventuellt historiskt bildspel från Knäppingen skulle 
vara ett intressant komplement, dock inte nödvändigt. De var alla tveksamma om de 
överhuvudtaget skulle ta sig tid att titta på det. På grund av dessa åsikter beslutades 
det att utesluta bildspelet från webbsidan. Istället valdes att presentera en lite längre 
text om Knäppingens historia under Historialänken. 
 

    
 
Figur 1 : Exempel på ändringar från prototyp 1 till 2. (Se Bilaga 9 och 10) 
 

3.2.7 Nytt designförslag och ny utvärdering 
Syftet med det andra testet var att först och främst utvärdera designen. Detta test 
innehöll 16 intervjufrågor. (Se Bilaga 6) Efter utvärdering av användartest på prototyp 
2 gjordes vissa åtgärder till prototyp 3.  

Problem att urskilja underlänkarna från den löpande texten uppstod för ett flertal 
användare. Många förslag om hur länkarna skulle kunna bli tydligare lades fram. De 
slutliga åtgärderna blev att presentera dem i en större storlek, med en annan font, 
tillsätta en pil framför respektive länk samt högerjustera dem.   

Många användare reagerade negativt på det röda telefonnumret. Detta på grund av att 
det upplevdes som en länk, alternativt som ett journummer. Användarna reagerade 
inte på den röda färgen på mailadressen då denna har en länkfunktion. Problemet med 
telefonnumret åtgärdades genom att åter presentera det med svart färg fast med en 
större och fetare stil. (Se Figur 2) 

Knappen och instruktionstexten i Gästboken orsakade fortfarande problem för vissa 
användare. En annorlunda text skrevs i form av en fråga samt ett namnbyte till ”OK” 
på knappen gjordes.  

En bild på första sidan med restaurangens fasad, den välkända entréskylten samt 
restaurangens ägare var ett önskemål från många användare, speciellt från 
stamgästerna. Detta önskemål kommer framöver att uppfyllas då en professionell 
fotograf kommer att ta alla bilder till webbsidan. 

Bilderna på festlokalerna under länken ”Lokaler” på sidan ”Fest & Bröllop” ansågs 
vara för små och för få. Eftersom utrymmet på den aktuella sidan är begränsat, 
kommer varje festlokal att placeras under en varsin länk. Under varje ”Lokal” länk 
kommer två större bilder på lokalen presenteras, just för att uppfylla användarnas 
önskemål om fler bilder.  
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De tre nya underlänkarna ”Lusthusen”, ”Stora Knäppingen” och ”Källarvalven” 
kommer i Prototyp 3 att presenteras på en så kallad länkrad under en linje, längre ned 
på sidan. Denna länkrad kommer att anpassa sig till texten på respektive sida genom 
att förflyttas nedåt. Denna lösning gör att alla aktuella länkar alltid kommer att finnas 
tillgängliga på sidan, oavsett vilken lokal som besöks.   

Efter att ha frågat användarna vad de ansåg om sättet att presentera underlänkarna ”3-
rätter”, ”5-rätters” och ”bufféer” under ”Festmenyer” var den generella åsikten att 
både länkarnas placering och utseende frångick sidans övriga struktur. Detta kommer  

att åtgärdas genom att även lägga dessa underlänkar på en rad under en linje, som 
förflyttar sig på samma sätt som ovan. 

Rutan i gästboken bör tas bort då detta får användaren att associera till en meny.  

   

                    
 
Figur 2 : Exempel på ändringar från prototyp 2 till 3. (Se Bilaga 10 och 11) 
 

3.2.8 Beställarnas synpunkter och ändringar av Prototyp 2 
Innan programmeringen påbörjades var det viktigt att stämma av layouten och 
uppbyggnaden av webbsidan tillsammans med beställarna. En grundlig genomgång av 
prototyp 2 gjordes och en del nya önskemål lades fram från beställarna.  

Ett av beställarnas önskemål var att telefonnumret i inforutan inte ska presenteras i 
rött, utan med svart färg och tjock stil. En länk någonstans på sidan till Stadsmuseet 
var ytterligare ett krav som de ställde. Den skulle förslagsvis kunna placeras ihop med 
de andra länkarna till samarbetspartners under ”Fest & Bröllop”. 

På sidan ”Temaaftnar” ansågs det att öl- och vinprovning bör slås ihop till ett stycke 
med rubriken ”Vin- och Ölprovning”. Vidare ville de att Catering inte ska länkas till 
”Festmenyer” utan ha en egen speciell cateringmeny, ”5-rätters” ska ändras till 
”Flerrätters” och länkarnas namn under ”Menyer” bör ändras till ”Veckans lunch”, 
”Helgmeny” och ”Festmenyer”. 

Ändringar i den löpande texten på ett antal sidor gjordes efter önskemål från 
beställarna.  
 

 14



3.2.9 Utvärdering och rapportskrivning 
Det sista testets syfte var att se till att tidigare användarproblem eliminerats och att 
designen uppfyller de ställda användbarhetsmålen. Testet innehöll 5 scenarier och 5 
intervjufrågor. (Se Bilaga 7) Efter utvärdering av användartest på prototyp 3 gjordes 
vissa åtgärder till den slutliga webbsidan.  

En av användarna hade önskemål om att meddelandena i gästboken borde presenteras 
med en annan font som mer påminner om en handstil. Eftersom gästboken ska 
avspegla personliga åsikter från användarna, blir det en mer verklighetstrogen känsla 
med en kaligrafisk font. Beslut togs om att ändra fonten till Monotype Corsiva. 

Alla användare var överens om att webbsidan blir mer enhetlig om alla menyer 
presenteras på en gul menyruta. Den skuggade menyrutan ger ett intryck av en verklig 
meny och för att få webbsida enhetlig kommer samtliga sidor som berör menyer att 
kompletteras med en sådan ruta. 

En användare påpekade att meddelandena i gästboken var svåra att urskilja ifrån 
varandra. Beslut togs om att förstärka och särskilja varje meddelande med en ljus ruta 
bakom.  

Nästan alla användare var överens om att en eventuell vinlista borde placeras under 
”Menyer”. Under framtida arbete med webbsidan kommer en länk till en vinlista 
placeras bredvid länkarna ”Veckans lunch”, ”Helgmeny” och ”Festmenyer”.  

En av användarna önskade se att restaurangens vin- och spriträttigheter nämns 
någonstans på första sidan. Efter diskussion med beställarna beslutades det att inget 
sådant tillägg kommer att göras. Detta på grund av att beställarna ansåg det 
underförstått att de innehar alla rättigheter, då Knäppingen är en erkänd restaurang 
och festarrangör. 

Önskemål om en färdbeskrivning eller karta till restaurangen kom fram under 
användartestet. Eftersom intrycket av sidan ska vara enhetligt och stilfullt skulle inte 
en enkel länkning till gula sidorna vara tillfredsställande nog. En specialdesignad 
färdbeskrivning eller karta skulle i detta skede kräva en väldigt stor arbetsinsats. På 
grund av att det varken finns tid eller utrymme på webbsidan reserverat för en sådan 
åtgärd, kommer denna idé att skjutas upp till eventuellt vidarearbete med webbsidan. 

Gästboken skapade fortfarande tveksamheter för en av användarna under det sista 
användartestet. Därför ändrades instruktionstexten till en tydligare fråga med ett 
enkelt ”JA” skrivet på knappen. (Se Figur 3) 

För att förstärka och tydliggöra var användaren befinner sig på webbsidan ändrades 
den statiska delens länkar till en ljusare färg under tiden respektive länk besöks. 
 

                 
 
Figur 3 : Exempel på ändringar från prototyp 3 till slutgiltig sida.  

   (Se Bilaga 11 och 12) 
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3.2.10 Utvärdera tillsammans med beställarna 
På den administrativa sidan utfördes ett användartest med beställarna. Syftet var att 
först och främst hitta funktionella användarproblem. Testet innehöll 4 uppgifter och 4 
graderbara frågor. (Se Bilaga 8) Efter utvärdering av den administrativa sidan gjordes 
problemåtgärder.  

Båda beställarna påpekade att det borde finnas länkar till alla andra administrativa 
sidor och en loggut funktion på varje administrativ sida. Detta skulle underlätta vid 
förflyttningen mellan lunchmeny- och helgmenyredigeringen. Loggut funktionen 
skulle genom att presenteras på varje sida alltid vara tillgänglig och steget att gå 
tillbaka till huvudsida skulle försvinna. Beslut togs om att åtgärda dessa påpekningar. 

En av beställarna upptäckte vid en felskrivning i lunchmenyn att det inte fanns någon 
möjlighet att återgå och redigera i det nyss inskrivna menyformuläret då texten i 
fälten försvann så fort man lagt upp den på webbsidan. Detta problem löstes genom 
att lägga en länk på både helgmeny- och lunchmenysidan, vars funktion är att ladda 
upp den senast inskrivna menyn. Detta ger beställarna möjlighet att enkelt gå tillbaka 
och ändra eventuella felskrivningar samt utnyttja delar av materialet från tidigare 
vecka. 

En av beställarna uppmärksammade att det saknades information om att enheten ”kr” 
automatiskt läggs upp efter priset på webbsidan. Detta åtgärdades genom att skriva dit 
”kr” efter pristextfältet i formuläret.  

Alla problem åtgärdades till den slutgiltiga administrativa webbsidan. (Se Bilaga 13) 

3.2.11 Tillämpa tumregler och riktlinjer 
Under arbetets gång utfördes tre expertutvärderingar. Den första utfördes efter 
prototyp 1 och 2 och den andra på den slutliga webbsidan. Den tredje utfördes på den 
administrativa sidans användarproblem.  

Efter användartest på prototyp 1 och 2 utfördes en expertutvärdering enligt de 12 
generella tumreglerna. Expertutvärderingen baserades på de användarproblem som 
uppstått under användartesten. Användarproblemen rankades, kategoriserades och 
utvärderades utifrån frekvens, påverkan och ihärdighet. Expertutvärderingen 
kompletterades med ett antal expertåsikter angående eventuella användarproblem som 
kan uppstå. (Se Bilaga 14) 

Den andra expertutvärderingen utfördes på den slutliga webbsidan enligt Nielsens tio 
tumregler. Expertutvärderingen baserades inte på användarproblem som tidigare, utan 
utvärderade webbsidan som färdig produkt. Expertutvärderingen innehåller 
motivationer och förklaringar varför webbsidan ser ut som den gör. (Se Bilaga 15) 

Expertutvärderingen på den administrativa sidan utfördes på samma sätt som 
expertutvärdering 1, det vill säga enligt de 12 generella tumreglerna. Också i denna 
expertutvärdering rankades och kategoriserades de användarproblem som uppstått. 
(Se Bilaga 16) 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av arbetet och ett resonemang förs huruvida 
använbarhetsmålen är uppfyllda eller ej. 

4.1 Den slutgiltiga webbsidan 
Den slutgiltiga webbsidans design och uppbyggnad (Se Figur 4) är baserad på 
användartest på tre olika prototyper kombinerat med krav och önskemål från 
beställarna. (Se Bilaga 12) I arbetsprocessen har det strävats efter att upptäcka 
användarproblem och åtgärda dem. Ibland har dessa åtgärder skapat nya 
användarproblem som har krävt helt nya lösningar. Fortlöpande med arbetsprocessen 
har en intensiv designutveckling pågått. Användarnas åsikter gällande designen har 
efterfrågats, eftersom en dålig design i sig kan skapa användarproblem. Från 
utformandet av den första prototypen till den färdiga webbsidan fanns 12 generella 
riktlinjer i åtanke.  

4.2 Uppfyllda användbarhetsmål 
Genom att jämföra frekvensen och allvarlighetsgraden på användarproblemen på de 
första användartesten och de sista, kan det sammanfattningsvis konstateras att alla 
användbarhetsmål troligen är uppfyllda.  

• Det första användbarhetsmålet som ställdes var att oberoende av data- och 
internetvana eller ålder ska användarna enkelt och inom rimlig tid hitta den 
information som söks på webbsidan. Spridningen på användarnas ålder och 
variationen vad det gäller data- och internetvana visar att den tänkta 
målgruppen är representerad vid användartesten. Detta visar att det första 
användbarhetsmålet är uppfyllt. 

• Det andra användbarhetsmålet är också uppfyllt på grund av att relevanta 
användarproblem har upptäckts och åtgärdats, vilket har resulterat i att 
webbsidan är lättnavigerad och har ett tydligt menysystem.  

• Det sista användbarhetsmålets uppfyllelse har bekräftats av både användare 
och beställarna, då sidan anses ha en stilren och klassisk layout samt vara 
tilltalande och säljande. 

 
Figur 4: Exempel från den slutgiltiga webbsidan 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi metoderna som använts under arbetsprocessen. Vi 
rannsakar oss själva och resonerar om vad vi kunde ha gjort annorlunda för att 
förhindra brister i arbetssättet och resultatet. 

5.1  Metod  
Vi valde att använda oss av metoden Usability Engineering på grund av att den 
innehöll delar som vi tyckte skulle passa vår arbetsprocess. Vi bestämde oss på ett 
tidigt stadium att arbeta efter denna metod och undersökte därför inte andra 
alternativa metoder. Detta innebär att vi kan ha gått miste om andra passande metoder 
och lämpliga arbetssätt som kunde ha gynnat vår arbetsprocess. 

Enkäten delades ut vid ett enstaka tillfälle under en lunch på Knäppingen. Hade 
informationsinsamlingen gjorts över en längre tid eller vid flera tillfällen kunde det ha 
ökat trovärdigheten av målgruppens spridning. Viktiga extremanvändare kan ha 
förbisetts, då vi bara utförde enkätundersökningen vid ett tillfälle. Frågan är hur 
mycket annorlunda spridningen av målgruppen och urvalet av extremanvändare hade 
sett ut om vi hade utfört insamlingen en annan dag eller vid flera tillfällen. 

Vid urvalet av extremanvändare från målgruppen på Knäppingen saknades det en 
representant med låg ålder och låg internetvana. Vi valde att söka en 
referensanvändare utanför målgruppen för att även få denna kategori av användare 
representerad. Detta gjordes inte förrän till användartesten på prototyp 2. För att hitta 
så många användarproblem som möjligt från början, borde denna referensanvändare 
ha tagits in redan till användartesten på prototyp 1.  

Till användartesten på prototyp 2 togs en kompletterande användare och 
mediananvändare in och till prototyp 3 togs två kompletterande användare in. För att 
lättare ha kunnat upptäcka användarproblem, borde vi ha låtit mediananvändaren och 
samtliga kompletterande användare utföra alla användartest på prototyp 2 och 3. 

Under användartesten och utvärderingarna antecknades all information och 
användarnas handlingar för hand av en observatör, det vill säga någon av oss. Det var 
svårt som observatör att hålla koncentrationen på en hög nivå under hela testet, vilket 
kan ha resulterat i ofullständiga anteckningar och i värsta fall bortfall av viktig 
information. Detta kunde ha förhindrats med hjälpmedel som videokamera eller 
diktafon. 

Ett problem vid utförandet av användartest kan vara användarnas självbild. 
Omedvetet kan användaren svara på frågor enligt dennes självbild och inte utifrån sitt 
verkliga jag. En användare kan till exempel anse sig själv ha en högre internetvana än 
vad han eller hon egentligen har och därmed svara utifrån fel kunskapsnivå. Detta är 
ett problem som i vårt fall kan ha lett till att vissa användarproblem aldrig upptäcktes 
eller att de användarproblem som uppdagades åtgärdades på fel sätt.  

På enkäten som delades ut ställdes frågorna om vilken kundtyp användarna ansåg sig 
själva vara och vilken datorvana de ansåg sig själva ha. Dessa frågor kan indirekt ha 
uppmanat användarna att svara enligt deras egen självbild, vilket skulle ha kunnat ge 
en felaktig bild av målgruppen. 

På användartesten ställde vi intervjufrågor om till exempel design, intryck, känslor, 
färg och form. Många användare gav oss mycket bra respons på dessa frågor och 
svarade utförligt.  
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Det fanns dock ett par användare som svarade kortfattat på dessa frågor med ord som 
”okej”, ”bra” och ”vet inte”. Efter så korta svar ställde vi spontant olika följdfrågor 
som vi inser i efterhand kan ha varit ledande. Detta resulterade i en risk för opålitliga 
svar. Vi hade säkerligen kunnat få dessa användare att utveckla sina svar fria från 
påverkan om frågorna hade ställts tydligare och annorlunda, till exempel med en 
graderingsskala följt av en uppmaning om att motivera.  

Användartesten på prototyp 1 och 2 utfördes på Knäppingens café vid olika tillfällen. 
Användartesten på prototyp 3 utfördes på datorer i Campus Norrköpings lokaler. För 
att få användarna att känna sig mer bekväma och öppensinnade vid användartesten, 
borde vi ha gett dem valmöjligheten att utföra testen i hemmiljö.  

På den administrativa sidan utfördes endast ett användartest med de två beställarna. 
Vi skulle kunna ha utfört ytterligare ett användartest på den administrativa sidan för 
att se till att problemåtgärderna från det första testet var tillfredsställande och inte 
skapade nya användarproblem. För att upptäcka ytterligare användarproblem hade vi 
kunnat utföra användartestet på fler användare, inte bara på de två beställarna. 

Vi utförde en expertutvärdering efter användartesten på prototyp 1 och 2 och sedan en 
på den slutgiltiga webbsidan. Om vi istället hade gjort en expertutvärdering redan 
efter användartesten på prototyp 1, hade vi som experter säkerligen kunnat upptäcka 
fler användarproblem på ett tidigare stadium. Detta hade resulterat i en mer 
genomtänkt prototyp 2. 

Det första designförslaget utarbetades efter användbarhetsmålen och observationer på 
andra restaurangwebbsidor. Det var endast denna grunddesign som visades i prototyp 
1, vilket gjorde att användarna inte hade andra designförslag att jämföra med eller ha 
åsikter om. För att ge användarna större möjlighet att påverka designen borde ett antal 
designförslag ha utarbetats till prototyp 1.  

I punkten Lära känna uppgiften i Usability Engineering processen ska man ställa sig 
ett antal frågor för att ta reda på vad användarna har för behov. Dessa frågor tog vi 
hänsyn till under hela arbetsprocessen, men de bearbetades inte djupare eller 
dokumenterades. Vi inser i efterhand att en dokumentation av svar på dessa frågor 
kunde ha varit till stor hjälp för oss under arbetets gång. 

Vi fick noga avväga och balansera beställarnas åsikter och krav med resultaten på 
användartesten. I de fall där beställarna och användarna motsade varandra, 
prioriterade vi i regel beställarnas önskemål, till exempel vid diskussionen om vin och 
spriträttigheter ska nämnas på webbsidan (Se punkt 3.2.9). 

Hade vi arbetat utifrån både kvantitativa och kvalitativa mål, hade vi lättare kunnat 
mäta om våra mål uppfyllts. Eftersom vi bara arbetade efter kvalitativa mål kan vi inte 
säkerhetsställa resultatet, bara föra ett resonemang huruvida målen är uppfyllda eller 
ej. 
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5.2 Resultat  
Syftet med arbetet var att ta fram en webbsida till Knäppingen i marknadsförande 
syfte. Webbsidan ska nå potentiella gäster och kunder med hjälp av ett säljande och 
lockande intryck. Det är svårt att avgöra om detta syfte är uppfyllt, då sidan bara har 
varit tillgänglig på webben en kortare tid.  

Webbsidans syfte var också att informera redan erhållna gäster och kunder om 
verksamhetens mångsidighet. Enligt beställarna har Knäppingens gäster givit positiv 
feedback av sidan i form av förfrågningar och beställningar på andra 
verksamhetsdelar, vilket tyder på att syftet är uppfyllt.  

Den administrativa sidan med menyredigering sköts nu självständigt av beställarna. 
Detta fungerar enligt beställarna på ett enkelt och smidigt sätt, vilket tyder på att 
syftet med en väl utformad och lättskött administrativ sida är uppfyllt. 

Eftersom användbarhetsmålen var kvalitativa var dessa inte mätbara. Endast genom 
resonemang kan vi konstatera att målen troligen är uppfyllda. Resultatet är därför inte 
fullt pålitligt på grund av det ofullständiga sättet att mäta användbarhetsmålens 
uppfyllnad.  
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6 Slutsats 
Enkäten kunde ha utformats annorlunda och delats ut vid flera tillfällen, vilket hade 
givit en mer pålitlig bild av målgruppen. Användbarhetsmålen som utformades borde 
ha varit både kvantitativa och kvalitativa för att kunna fastställa resultatet på ett säkert 
sätt. Användartesten kunde ha innehållt graderbara frågor och utförts i användarnas 
hemmiljö för att få användarna att ge mer öppensinnade svar och reflektioner.  

Även om det finns vissa brister i metodens tillvägagångssätt och utförande kan vi 
efter arbetets slut konstatera att en marknadsförande, funktionell och användbar 
webbsida har skapats. Webbsidans syfte är uppfyllt enligt beställarnas krav och 
användarnas behov samt användbarhetsmålen kan anses uppfyllda genom 
resonemang.  

 21



7 Framtida arbete 
På grund av begränsad tidsram för detta arbete har inte webbsidans bilder hunnit 
uppdaterats med de bilder som är avsedda för sidan och som är tagna av en 
professionell fotograf. De tillfälliga bilderna på webbsidan kommer att bytas ut så fort 
de nya bilderna är tagna.  

Senaste Nytt rutan på webbsidans första sida är i nuläget statisk, det vill säga 
beställarna kan inte via den administrativa sidan gå in och redigera innehållet. En 
möjlighet att redigera Senaste Nytt rutan skulle med fördel kunna förenkla 
beställarnas arbete med informationen på webbsidan.  

Till hösten har Knäppingens ägare för avsikt att utöka sin verksamhet med a´la carte 
restaurang på fredag och lördag kvällar. Webbsidan kommer då att kompletteras med 
a´la carte menyer och vinlista. Länkar till dessa kommer att placeras under ”Menyer” 
tillsammans med övriga matmenylänkar. 

Önskemålet från en av användarna om en färdbeskrivning/karta till Knäppingen på 
webbsidan kommer eventuellt att vidareutvecklas under sommaren. En stilren och 
gammaldags handritad karta över Norrköpings industrilandskap är då aktuell. Denna 
karta kan då förslagsvis placeras som en länk i närheten av informationsrutan på den 
statiska delen.  

För att få ytterligare feedback på att webbsidan är användbar och funktionell för alla i 
målgruppen, skulle nya användare som inte tidigare besökt Knäppingens webbsida 
kunna kontaktas för utvärdering.  

I framtiden när ändringar görs på webbsidan skulle användarna som medverkat i 
arbetsprocessen kunna kontaktas för en utvärdering av förändringarna på sidan. Detta 
skulle säkerhetsställa att användbarheten inte frångås.  
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                         Bilaga 1

Enkät angående Knäppingens kommande 
webbsida 
 
Denna enkät tar bara någon minut att fylla i och har till syfte att hitta lämpliga 
testpersoner då Knäppingens webbsida skall utformas. Avsikten med undersökningen är 
INTE att utvärdera DIG som fyller i enkäten. Enkäten kommer att användas som 
underlag under webbsidans utveckling för att resultatet skall bli så användarvänligt som 
möjligt. 
 
Alla uppgifter i enkäten behandlas under anonymitet och ni svarar endast på det ni 
kan/vill.  
_____________________________________________________________________ 
 
1. Ålder?   ____________ 
 
2. Vilken sorts gäst anser du dig själv vara på Knäppingen –Statsmuseets Café & Kök?   
 
 Stamgäst (minst två besök i veckan) 
 Frekvent återkommande gäst (ett till fyra besök i månaden) 
 Sporadiskt återkommande gäst (några besök om året) 
 Förstagångs besökande gäst 
 
3. Vilken datorvana anser du dig själv ha? Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 
 
Ingen alls         Lite             Normal                      Bra           Mycket bra 
 
4. Hur mycket använder du dig av Internet? Ringa in det alternativ som passar dig bäst. 
 
Inte alls         Någon enstaka gång           Ofta               Dagligen 
 
 
  Jag kan tänka mig att vara med och utvärdera Knäppingens webbsida vid ett antal 
     tillfällen under dess uppbyggnad. 
                           
Min e-mail adress:   ________________________________ 
 
Mitt telefonnummer:  _______________________________ 
 
  Jag vill INTE vara delaktig i vidare utvärdering av Knäppingens webbsida. 

 
 

Tack för att ni tog er tid! 
               Kristina & Ulrika 
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Användarpresentation 

                         Bilaga 2

Användare X1: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen 
Användartyp: Extremanvändare 
Ålder: 61 år 
Datorvana: Mycket bra 
Frekvens på internetbesök: Ofta 
Kundtyp: Stamgäst 
 

Användare X2: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen 

Användartyp: Extremanvändare 
Ålder: 53 år 
Datorvana: Lite 
Frekvens på internetbesök: Någon enstaka gång 
Kundtyp: Sporadiskt återkommande gäst 
 

Användare X3: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen 
Användartyp: Extremanvändare (medel) 
Ålder: 35 år 
Datorvana: Normal 
Frekvens på internetbesök: Ofta 
Kundtyp: Frekvent återkommande gäst 
 

Användare X4: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen 
Användartyp: Extremanvändare  
Ålder: 25 år 
Datorvana: Mycket bra 
Frekvens på internetbesök: Dagligen 
Kundtyp: Stamgäst 
 

Användare X5: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen 

Användartyp: Extremanvändare  
Ålder: 26 år 
Datorvana: Mycket bra 
Frekvens på internetbesök: Dagligen 
Kundtyp: Förstagångs besökande gäst 
 

Användare R: Kontaktades utan enkät p.g.a. behov av en ung, ovan användare. 
Användartyp: Referensanvändare 
Ålder: 25 år 
Datorvana: Lite 
Frekvens på internetbesök: Någon enstaka gång 
Kundtyp: Potentiell gäst (känner inte till Knäppingen sedan tidigare) 
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Användare M: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen  

                         Bilaga 2
 

Användartyp: Mediananvändare  
Ålder: 42 år 
Datorvana: Bra 
Frekvens på internetbesök: Ofta 
Kundtyp: Frekvent återkommande gäst 
 

Användare K1: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen för kompletterande tester 
Användartyp: Kompletterande användare  
Ålder: 29 år 
Datorvana: Mycket bra 
Frekvens på internetbesök: Ofta 
Kundtyp: Sporadiskt återkommande gäst 
 

Användare K2: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen för kompletterande tester 
Användartyp: Kompletterande användare  
Ålder: 60 år 
Datorvana: Ingen alls 
Frekvens på internetbesök: Ingen alls 
Kundtyp: Stamgäst 
 

Användare K3: Kontaktades efter en enkätundersökning på Knäppingen för kompletterande tester 

Användartyp: Kompletterande användare  
Ålder: 62 år 
Datorvana: Normal 
Frekvens på internetbesök: Ofta 
Kundtyp: Stamgäst 
 

Användare BA1: Beställare av hemsidan och Knäppingens ägare 
Användartyp: Administrationsanvändare  
Datorvana: Lite/Normal 
Frekvens på internetbesök: Normal 
 

Användare BA2: Beställare av hemsidan och Knäppingens ägare 
Användartyp: Administrationsanvändare  
Datorvana: Lite/Normal 
Frekvens på internetbesök: Normal 
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                         Bilaga 3

 
 
Jacob Nielsens 10 tumregler 

1. Systemets status ska vara synlig - systemet ska alltid visa användaren vad som 
händer genom lämplig feedback, inom rimlig tid. 

2. Matcha verkligheten - systemet ska tala användarnas språk och följa de regler och 
normer som gäller i den aktuella miljön. Information ska presenteras i en ordning som 
är logisk för användarna. 

3. Användarkontroll - det ska alltid finnas nödutgångar som användaren kan utnyttja 
om han/hon gjort fel eller ångrar sig. Det ska alltid gå att ångra sig. 

4. Enhetlighet och standarder - användaren ska aldrig behöva fundera på om olika ord, 
situationer och funktioner betyder samma sak. Följ plattformsstandard. 

5. Felförebyggande - systemet ska designas så att problem och fel kan undvikas i 
möjligaste mån. 

6. Igenkänning snarare än memorering - objekt, funktioner och alternativ ska vara 
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en dialog till en 
annan. Instruktioner för användning ska vara synliga eller lätta att ta fram. 

7. Flexibilitet och effektivitet - snabbtangenter gör att systemet passar både nybörjare 
och expertanvändare. Det ska finnas möjligheter för expertanvändaren att skräddarsy 
frekventa operationer. 

8. Estetisk och minimalistisk design - dialoger ska inte innehålla information som är 
irrelevant eller används sällan. Varje enhet av onödig information tävlar om 
uppmärksamhet med den nödvändiga informationen. 

9. Hjälp användaren att rätta till fel och misstag - felmeddelanden ska skrivas på ett 
enkelt språk, beskriva problemet i detalj samt föreslå lösning. 

10. Hjälp och dokumentation - det bästa är om systemet kan användas utan hjälp och 
dokumentation, men i många fall är inte detta möjligt. Hjälp och dokumentation ska 
vara lätt att hitta i, beskriva användarens uppgifter, ange ett antal konkreta steg som 
användaren ska utföra och inte vara för stor. (Nielsen:3) 
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                         Bilaga 4

 
 
 
De 12 generella riktlinjerna 

1. Visibility - Att försöka synliggöra så att användarna kan se vilka funktioner som är 
tillgängliga och vad systemet gör just nu. 
2. Consistency - Att vara konsekvent vid design. Liknande funktioner ska visas och 
fungera på liknande sätt. 

3. Familiarity - Att använda språk och symboler som den tänkta användaren känner 
till. 

4. Affordance - Att designa webbsidans delar så att det är självklart vad de är till för, 
det vill säga syfte och funktion. 

5. Navigation - Att tillhandahålla stöd för att låta användaren förflytta sig i systemet t 
ex kartor, direktiv och informationsskyltar. 

6. Controll - Att göra klar vem eller vad som har kontrollen och tillåta användaren att 
ta kontroll. 

7. Feedback - Att ge snabb feedback från systemet till användarna så att han eller hon 
vet vilken effekt handlingen har. 

8. Recovery - Att alltid ge användaren en möjlighet att ångra och återhämta 
handlingar på ett snabbt och effektivt sätt. 

9. Constraints - Att förhindra och begränsa användaren att göra olämpliga saker i 
systemet. 

10. Flexibility - Att tillåta flera sätt för att åstadkomma saker för att tillmötesgå 
användare med olika erfarenheter i systemet. 

11. Style - Designen bör vara stillfull och tilldragande. 

12. Conviviality - Det interaktiva systemet ska vara artigt, vänligt och allmänt 
behagligt. (Benyon, Turner, 2005) 
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                         Bilaga 5

 

Användartest 1 

Instruktioner till användarna 
Detta test kommer inte på något sätt att testa dina kunskaper eller utvärdera dig som 
användare. Du kommer som användare att utvärdera en webbsidas funktionalitet och 
användbarhet. Detta kommer att hjälpa oss i processen att skapa en webbsida där alla 
kategorier av användare i den utvalda målgruppen lätt kan navigera och söka 
information på sidan.   
 

Uppgifter: 
1. Du vill gå och äta lunch på Knäppingen på fredag. Hitta lunchmenyn för 

denna vecka och gå sedan tillbaka till startsidan! 
 

2. Du har hört genom en vän att man kan hyra en kock från Knäppingen som 
kommer hem med råvaror och lagar maten i ditt kök. Du vill gärna läsa mer 
om detta. Leta upp information om detta! 

 
3. Ditt företag ska anordna en konferens på Knäppingen för cirka 30 personer. 

Du får ansvaret att undersöka vilken av Knäppingens lokaler som skulle passa 
och förslag på mat. Sök information om dessa saker på webbsidan! 

 
4. Du vill boka bord på Knäppingen för en middag på söndag. Leta reda på 

nödvändig information (öppettider och telefonnummer) för att göra detta! 
 

5. Du fyller jämnt och vill anordna en stor fest i Knäppingen lokaler. Ta reda på 
med hjälp av webbsidan vilka menyförslag det finns för festevenemang! 

 
6.  Du var på Knäppingen i går och åt en delikat lunch men fick inte tillfälle att 

berömma kocken. Skriv och tala om för Knäppingens personal vilken god mat 
och service de har! 

Frågor: 
1. Är antalet länkalternativ i den vänstra delen för få/lagom/många? 

2. Är det förvirrande/ tydligt att ha länkar till matmenyer på flera olika sidor? 

3. Har de olika alternativen i den vänstra delen tydliga/förvirrande namn? 

4. Hur upplever man den statiska delen av webbsidan? 

5. Hur upplever man inforutan med öppettider och kontakter? 

6. Skulle ett bildspel om Knäppingens historia tillföra något/ vara överflödigt?      

7. Hur upplever man underlänkarna? 

8. Vad är bra med webbsidan? 

9. Vad är dåligt med webbsidan? 
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Användartest 1 utfört på prototyp 1 

                         Bilaga 5

 
Användare X1: Utvärdering av prototyp 1 (Low-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade rätt direkt utan att tveka. Blev där emot lite tveksam på 
tillbakavägen till startsidan. Hittade sedan tillbaka genom att använda 
uteslutningsmetoden och välja länken ”Välkomna”. X1 påpekade att startsidor 
ofta heter ”Startsida” eller ”Hem” på andra webbsidor. X1 tyckte dock att 
”Välkomna” var ett trevligt namn på en startsida, där emot mer tilltalande för 
användaren om länken kallades ”Välkommen”. 

 
2. Användaren gick först in på ”Catering” länken och insåg att det var fel. 

Klickade sedan på ”Temaaftnar” och hittade den information som söktes. 
 

3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” och hittade utan flödesstopp den 
information som söktes. 

 
4. X1 hittade telefonnummer och öppettider i den vänstra statiska delen utan att 

behöva leta. Användaren påpekade dock att telefonnumret kunde vara lite mer 
iögonfallande, t ex fet stil eller annan färg. 

 
5. Utan flödesstopp hittade X1 rätt genom att klicka på ”Fest & Bröllop” och att 

sedan gå vidare till underlänken ”Menyer”. 
 

6. Användaren gick utan problem till gästboken och skrev in ett meddelande. X1 
påpekade dock att knappen ”Lägg till” kunde vara något otydlig och gav som 
förslag att ändra till ”Skicka” eller något liknande. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Bra och lagom antal länkar. 
 

2. Bra med flera alternativa vägar. 
 

3. Bra och tilltalande namn, men vill ändra från ”Välkomna” till ”Välkommen”. 
 

4. Väldigt bra med en statisk del, man slipper leta efter länkarna man vill åt. 
 

5. Lättillgänglig, men vill ha lite tydligare telefonnummer. 
 

6. Intressant med ett bildspel, men inte nödvändigt. 
 

7. Något otydliga. 
 

8. Den statiska delen och att webbsidan är överskådlig. 
 

9. Inget var direkt dåligt, bara några få ändringar behövs göras. 
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                         Bilaga 5

Användare X2: Utvärdering av prototyp 1 (Low-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade rätt direkt utan att tveka. Klickade sedan utan eftertanke 
direkt på ”Välkomna” för att ta sig tillbaka till startsidan. X2 påpekade dock 
att det bara är en användare i taget som besöker sidan och att länken 
”Välkomna” i stället borde heta ”Välkommen”. 

 
2. Utan flödesstopp klickade X2 på ”Temaaftnar” och hittade den information 

som söktes.  
 

3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” och sedan på ”Menyer”. X2 gav 
som förslag att ha en inledande text och två underlänkar, d v s ”Lokaler” och 
”Menyer” under ”Konferenser” istället för att konferenslokalerna visas direkt. 

 
4. X2 hittade telefonnummer och öppettider i den vänstra statiska delen utan 

problem.  
 

5. Utan flödesstopp hittade X2 rätt genom att klicka på ”Fest & Bröllop” och att 
sedan gå vidare till underlänken ”Menyer”. 

 
6. Användaren missuppfattade texten på knappen ”Lägg till” och trodde att 

knappen var till för att redigera sitt redan skrivna meddelande, d v s att kunna 
lägga till mer text i det gamla meddelandet.  

 
Svar på frågor: 
 

1. Lagom antal länkar. 
 
2. Tydligt och klart, inte förvirrande. 

 
3. Passande namn, men vill ändra från ”Välkomna” till ”Välkommen”. 

 
4. Bra översikt med en statisk del. 

 
5. Tydlig, bra och iögonfallande. 

 
6. Kul med bildspel med förutsättning att besökaren har tid att avvara. 

 
7. Ok, men vill ha två länkar under ”Konferenser”.  

 
8. Inforutan, den innehåller viktig information som hela tiden är tillgänglig. 

 
9. Namnet på knappen på gästbokssidan. 
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                         Bilaga 5

Användare X3: Utvärdering av prototyp 1 (Low-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade lunchmenyn utan problem. Genom att använda 
”Back”pilen gick X3 tillbaka till startsidan. X3 förklarade detta med att det 
inte gick att hitta en ”startsida” eller en”hem” länk någonstans på sidan. 
”Välkomna” var en främmande benämning på en startsida. 

 
2. Användaren gick först in på ”Catering” länken och insåg att det var fel. Letade 

sedan i den statiska delen och klickade på ”Temaaftnar”, där den sökta 
informationen fanns. 

 
3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” och hittade direkt den 

information som söktes. 
 

4. X3 hittade informationen direkt i inforutan till vänster. 
 

5. X3 hittade direkt rätt genom att klicka på ”Fest & Bröllop” och att sedan på 
underlänken ”Menyer”. 

 
6. Användaren gick utan problem till gästboken och skrev in ett meddelande och 

tryckte på knappen ”Lägg till”. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Antalet länkar känns lagom. 
 

2. Alltid bra med olika valmöjligheter. 
 

3. Bra namn, men ”Välkomna” känns främmande. 
 

4. Tryggt med en statisk del så man slipper klicka sig tillbaka hela tiden. 
 

5. Bra. 
 

6. Känns onödigt med ett bildspel när det finns en sida som berättar om 
Knäppingens historia. 

 
7. Bra. 

 
8. Klar och tydlig struktur. 

 
9. Saknar en nyhetsruta på första sidan. 
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                         Bilaga 5

Användare X4: Utvärdering av prototyp 1 (Low-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade lunchmenyn utan flödesstopp och gick sedan utan 
problem tillbaka till startsidan. X4 påpekade dock att det är lättare att hitta 
länken till startsidan om den kallas ”Startsida” eller ”Hem”. 

 
2. Användaren gick först in på ”Catering” länken och insåg att det var fel. 

Försökte sedan med länken ”Temaaftnar” och hittade där den sökta 
informationen. X4 tyckte att informationen borde nämnas under länken 
”Catering” och sedan hänvisa vidare till länken ”Temaaftnar”. 

 
3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” och sedan vidare på 

underlänken och hittade den information som söktes. 
 

4. X4 hittade den nödvändiga informationen i inforutan på den statiska delen. 
 

5. X4 hittade direkt rätt genom att klicka på ”Fest & Bröllop” och att sedan på 
underlänken ”Menyer”. 

 
6. Användaren gick utan problem till gästboken och skrev in ett meddelande och 

tryckte på knappen ”Lägg till”. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Bra antal, man får en bra översikt över vad som finns på sidan. 
 

2. Tydligt. 
 

3. Bra namn, men ”Välkomna” kan bli förvirrande. 
 

4. Bra. 
 

5. Bra. 
 

6. Ett bildspel om nutida Knäppingens lokaler vore intressant. 
 

7. Bra. 
 

8. Lätt navigerad tack vare den statiska delen. 
 

9. - 
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                         Bilaga 5

Användare X5: Utvärdering av prototyp 1 (Low-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade direkt till lunchmenyn och gick sedan tillbaka till 
startsidan utan att tveka. X5 påpekade dock att det ”Välkommen” känns mer 
inbjudande som namn på länken till startsidan. 

  
2. Klickade på länken ”Temaaftnar” och hittade där den sökta informationen. X5 

ansåg att det var en självklarhet att den sökta informationen skulle ligga under 
”Temaaftnar”. 

 
3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” och sedan vidare på 

underlänken och hittade den information som söktes. 
 

4. Utan att behöva leta hittade X5 telefonnummer och öppettider i inforutan. 
 

5. X5 klickade på ”Fest & Bröllop” och att sedan på underlänken ”Menyer” och 
hittade informationen utan problem. 

 
6. Användaren gick till gästboken och skrev in ett meddelande och tryckte på 

knappen ”Lägg till”. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Ok, ger bra överblick. 
 

2. Bra att webbsidan ger besökarna frihet i val av väg att gå. 
 

3. Tydliga namn, men byt ”Välkomna” till ”Välkommen”. 
 

4. Bra. 
 

5. Tyget överst på inforutan är ett trevligt inslag. Mailadressen måste vara en 
aktiv länk. 

 
6. Kul ide med ett bildspel. Frågan är hur många som tar sig tid att titta på det. 

 
7. Ok. 

 
8. Avskalad och logisk struktur. 

 
9. Inget var dåligt, men en ”senaste nytt” ruta skulle vara trevligt att lägga till på 

första sidan. 
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                         Bilaga 5

Användartest 1 utfört på prototyp 2 
 
Användare R: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade rätt direkt utan att tveka. Tog sig sedan tillbaka till 
startsidan genom att klicka på ”Välkommen”.  

 
2. R tvekade och pendlade mellan att välja länken ”Catering” eller ”Temaaftnar”. 

Till slut valde användaren ”Temaaftnar” och hittade där den informationen 
som söktes i uppgiften. 

 
3. Användaren klickade direkt på ”Konferenser” men stannade sedan och 

funderade. R fick tipset att leta efter underlänkar på sidan. R kunde inte alls 
urskilja underlänkarna från den löpande texten som var skriven på samma 
sida. 

 
4. R hittade telefonnummer och öppettider i den vänstra statiska delen efter några 

sekunders letande. Användaren ifrågasatte vad det röda telefonnumret innebar. 
 

5. R hittade rätt genom att klicka på ”Fest & Bröllop” och att sedan gå vidare till 
underlänken ”Menyer”. R påpekade dock att om inte tidigare uppgift avslöjat 
att underlänkarna var just länkar, hade också det varit ett problem i denna 
uppgift. 

 
6. Användaren tryckte först på knappen ”Lägg till” och trodde att man efter det 

skulle skriva i textrutan och trycka enter när meddelandet var färdig skrivet. 
Instruktionstexten till knappen missuppfattades. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Lagom antal länkar, man ser klart och tydligt vad sidan har att erbjuda. 
 
2. Vet inte. 

 
3. Bra namn. 

 
4. Underlättar för ovana användare. 

 
5. Praktisk, man behöver aldrig klicka sig tillbaka för att hitta viktig information. 

 
6. Jättekul med ett bildspel. Det blir lite annorlunda sätt att presentera historien. 

 
7. Otydliga. De smälter ihop med den löpande texten på sidan.  

 
8. Den statiska delen med alla länkar. 

 
9. Underlänkarna och instruktionerna på gästbokssidan. 
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                         Bilaga 5

Användare K2: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren stannade upp, funderade och påpekade att ingen lunchmeny fanns 
synlig på sidan. K2 fick tips om att det fanns länkar till vänster som går att 
klicka på för att ta sig vidare. K2 klickade då på ”Menyer” och stannade sedan 
upp en stund och frågade osäkert om det gick att klicka på underlänken 
”Lunch”. Användaren hittade sedan den sökta informationen och gick tillbaka 
till startsidan genom att klicka på ”Välkommen”. 

 
2. K2 klickade på länken ”Temaaftnar” och hittade där den sökta informationen.  

 
3. Användaren klickade på ”Konferenser” och läste sedan den löpande texten, 

nöjde sig med den informationen och missade underlänkarna. Letade efter 
konferensmenyn under den stora länken ”Menyer” i den statiska delen. 

 
4. K2 såg omedelbart informationen i inforutan till vänster.  

 
5. Gick in under ”Menyer” och sedan in på underlänken ”Fest” och hittade 

festmenyerna. 
 

6. K2 gick in under gästbokslänken, men förstod inte alls hur gästboken 
fungerade. K2 fick ett antal tips, men kunde ändå inte utföra uppgiften.  

 
Svar på frågor: 
 

1. Lagom antal länkalternativ att välja mellan. 
 

2. Vet inte. 
 

3. Trevlig och tilltalande namn. 
 

4. Bra, lätt att hitta när man är ovan. 
 

5. Lättillgänglig information är alltid bra. 
 

6. Trevligt med ett bildspel.  
 

7. Vet inte, lite osynliga. 
 

8. Enkel design. 
 

9. - 
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Användartest 2  

                         Bilaga 6

Instruktioner till användarna 
Detta test kommer inte på något sätt att testa dina kunskaper eller utvärdera dig som 
användare. Du kommer som användare att utvärdera en webbsidas funktionalitet och 
användbarhet. Detta kommer att hjälpa oss i processen att skapa en webbsida där alla 
kategorier av användare i den utvalda målgruppen lätt kan navigera och söka 
information på sidan.   
 

Frågor 
1. Vad är det första intrycket du får av första sidan? 
 
2. Vad skulle du vilja ha för inledande text på första sidan? 

 
3. Hur upplevs antalet bilder på första sidan? 

 
4. Vad tycker du om ”senaste nytt” rutan? 

 
5. Vad tycker du om inforutan? 

 
6. Vilka färger skulle du vilja se på sidan? Se färgproverna! 

 
7. På den första sidan under varje länk finns en bildlist till höger. Ska man ha en 

lång/kort list samt varierande/samma bilder i listen? 
 

8. Vad tycker du om font- och storleksvalet på länkarna i den statiska delen? 
 

9. Vad tycker du om font- och storleksvalet på överskriften på varje sida? 
 

10. Vad tycker du om font- och storleksvalet på underlänkarna? 
 

11. Vad tycker du om font- och storleksvalet på den löpande texten? 
 

12. Vad tycker du om font- och storleksvalet på den estetiska texten som ligger 
över bildlisten till höger? 

 
13. Hur upplever du de gula menyrutorna bakom menyerna? 

 
14. Hur upplever du placeringen av de olika underlänkarna på festmenysidan? 

 
15. Vad tycker du om antalet bilder på Fest & Bröllops lokaler? 

 
16. Hur upplever du gästboken? 
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Användartest 2 utfört på prototyp 2 

                         Bilaga 6

 
Användare X1: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Första intrycket känns inbjudande. Tydlig layout.  
 

2. En informativ text, väldigt kortfattad. Bör framhävas att restaurangen nu       
kommer att drivas i ny regi, dvs med friska unga inspirerande vindar. 

 
3. Antalet bilder känns lagom. 

 
4. Lagom stor, den syns bra. 
 
5. Bra med rött telefonnummer. Det upplevs ej som en länk! 

 
6. Föredrar de ljusa färgerna, kanske den grå bakgrunden. För mörka färger 

känns så tungt på en restaurangsida. 
 

7. Anser att man kan variera bildlistens längd samt variera bildmotiven. På 
catering bör bilden vara den samma hela vägen i bildlisten. 

 
8. Länkarna bör vara lite större och fetare. 

 
9. Ok. 

 
10. Bra storlek. Kanske en annan färg? Bra att länken ser aktiv ut. 

 
11. Okej. 

 
12. Okej. 

 
13. Menybakgrunden förstärker intrycket att det är en riktig meny som man kan ta 

i handen. Mycket bra! 
 

14. Okej. 
 

15. Okej. 
 

16. Bra och enkel. 
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                         Bilaga 6

Användare X2: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Koncist och tydlig layout. Trevligt med fotografi på restaurangägarna, ger ett 
personligt välkomnande. 

 
2. Lite kuriosa runt omkring restaurangen, kortfattad information, allmän 

säljande text. Känns intressant med lite information om byggnaden och 
restaurangens gamla anor. 

 
3. Det är lagom med antal bilder på första sidan. Eventuellt saknas en bild på 

själva byggnaden utifrån, som ett igenkänningsmärke. 
 

4. Tydlig och iögonfallande. 
 

5. Telefonnumret upplevs inte som en länk när det är rött. Man är väl inte dum 
heller!  

 
6. Ljusa färger, då de mörka varianterna upplevs som gyttja! 

 
7. Bildlisten bör gå ner hela vägen ner. Bilderna kan varieras. 

 
8. Okej. 

 
9. Okej. 

 
10. Lite större. 

 
11. Okej. 

 
12. Okej (kanske inte alls). 

 
13. Bra! Ger ett verkligt intryck av menyerna. 

 
14. Okej. 

 
15. Små men okej. 

 
16. Den ser bra ut. Bra att man kan gå in och se vad andra tycker. 
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                         Bilaga 6

Användare X3: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Stilrent och representativt för stället. 
 

2. Bra som det är på prototypen. Eventuellt ett tillägg om att de har vin och 
spriträttigheter. 

 
3. En bild på första sidan är precis lagom. Saknar dock den igenkännande skylten 

som kan ses utifrån gatan. 
 

4. Bra. 
 

5. Telefonnumret upplevs som en länk då den är röd! Kan förstärkas med fet stil 
för att framhävas. 

 
6. Beige och brunt ger ett representativt intryck av restaurangen, då inredningen 

går i dessa nyanser. 
 

7. Bildlist ser bäst ut i kortare variant. Dock spelar bildvariationen ingen större 
roll. Kan fungera med samma bild, men blir roligt med varierande motiv. 

 
8. Tydliga och stora. 

 
9. Mycket snyggt med fontvalet. Att färgen är ljus känns bra. Klumpar därför 

inte ihop med loggan till vänster. 
 

10. Annan font bör väljas och eventuellt en pil framför respektive länk. 
 

11. Bra och lättläst. 
 

12. Texten är inte läsbar men ger en känsla av nytänkande mitt i allt genuint och 
gammalt. Mycket stilfullt. Kul att ett fontval kan skapa denna känsla. 

 
13. Fungerar bra, bara det används på festmenyerna sedan också. 

 
14. Förståeliga men kanske inte enhetligt med resten av webbsidans länksystem. 

 
15. Väldigt små och obetydliga. Borde finnas åtminstone två bilder från varje 

lokal för att skapa förståelse för hur de ser ut.  
 

16. Väldigt enkel. Kanske lite väl simpel? 
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                         Bilaga 6

Användare X4: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Mycket proffsigt, rent och snyggt. 
 
2. Allmänt inbjudande. Förslaget bra på prototypen. 

 
3. Ett fotografi på ägarna räcker gott och väl, speciellt om det ser inbjudande ut. 

 
4. Ser bra ut, men bör begränsas till tre eller fyra nyheter. 

 
5. Rött ger en känsla av länk eller nödanrop. Förslagsvis kan en telefonlur sättas 

framför istället, eller presenteras i fetare stil. 
 

6. Mycket ljusa färger, då de upplevs som inbjudande. 
 

7. Bildlisten bör vara kort. Fotografiernas motiv är svårare att bestämma. Beror 
på bilderna. 

 
8. Stora och lättlästa. Kanske en aning för stora. 

 
9. Fin stil som harmonierar med loggan intill. 

 
10. Kan upplevas som brödtext. Kanske kursiv stil vore bättre? 

 
11. Helt okej! 

 
12. Estetiskt och snyggt! Behöver inte vara läsbar. 

 
13. Verklighetstrogen, bra. 

 
14. Bra. 

 
15. Alldeles för små. Önskar dessutom se fler bilder samt betydligt större! 

 
16. Ser bra ut. 
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                         Bilaga 6

Användare X5: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Ordning och reda. Genuint. Fräscht. Inbjudande. Proffsigt intryck! 
 

2. Välkomnande text med lite historia om stället, deras miljö och vad de kan 
erbjuda. 

 
3. Fotografiet på ägarna är tillräckligt då det väcker intresse för vidare 

läsning/surfning på webbsidan. 
 

4. Ser okej ut, men bör uppdateras väldigt ofta så att den inte blir inaktuell. 
 

5. Det röda telefonnumret blir en bra färgharmoni med bilden på tyget strax över. 
      Syftet med att den är röd kanske kan missuppfattas (kris-telefonnummer). 
 
6. Svårt att säga då färgen upplevs annorlunda på papper. Måste nästan ses på 

skärm för att kunna avgöra. Ljusa färger är att föredra. 
 
7. Bildlisten bör vara kort då det annars ger ett allt för ”packat” intryck. 

 
8. Det är lite större än annars på webben. Men vad säger att man måste vara som 

alla andra? Den huvudsakliga målgruppen kanske uppskattar det större 
formatet?  

 
9. Snygg stil som påminner om loggan. Förstärker intrycket av att man är på en 

viss sida. 
 

10. Bör få ett annat utseende så att de blir mer länkanpassade. 
 

11. Lättläst! Se till att få högra textmarginalen rak. 
 

12. Mycket snyggt som blir ytterligare en förnimmelse var man befinner sig. 
 

13. Bra med skuggan. Ger ett verkligt menyintryck. 
 

14. Frångår det övriga länksystemet på sidan. Bör åtgärdas. 
 

15. Mycket plottrigt intryck. Svårt att se vad de föreställer. 
 

16. Okej. 
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                         Bilaga 6

Användare R: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Tydligt och snygg.  
 
2. Texten skall vara lockande och locka till mer läsning. Får inte vara för 

långrandig. 
 

3. Bra med en bild, men bör kanske består av en bild av restaurangens byggnad. 
 

4. Bra att nyhetsrutan är på förstasidan. Intressant med restaurangens aktiviteter. 
 

5. Ifrågasätter om det är ett journummer? 
 

6. Bruna färgen ser bra ut! Skulle vara fint med vit text på detta. 
 

7. Föredrar den långa bildlisten över hela sidan. Meny samt Catering kan ha 
samma bilder, medan Fest bör ha varierande. 

 
8. Bra. 

 
9. Bra att det förstärks vilken sida man är inne på. 

 
10. Okej. 

 
11. Lite för stort kanske. 

 
12. Bör kunna gå att läsa texten. Flytta in texten till vänster. 

 
13. Okej. 

 
14. Bra att en fet stil används. 

 
15. Mycket bra översiktsbild på vilka lokaler det finns. 

 
16. Ser bra ut. 
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                         Bilaga 6

Användare K2: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Snyggt. Proffsigt. Bra uppdelat. 
 

2. Lite om vad de kan erbjuda och vart det ligger. 
 

3. Ett välkomnande fotografi är gott nog. 
 

4. Okej. 
 

5. Det röda telefonnumret är lätt att hitta. Tydligt! 
 

6. Ljus bakgrund och lite mörkare nyanser på bottenplattorna. 
 

7. Kort bildlist ger ett luftigare intryck. Bör ha olika bildmotiv förutom Catering 
och Konferenser som kan ha samma motiv på bilderna hela vägen. 

 
8. Lagom stort. Avskalat och rent. 

 
9. Mycket stilfull text. Sätter etikett på vilken man sida man gått in på. 

 
10. Bra. 

 
11. Lättläst! Viktigt att texterna inte blir för långa.  

 
12. Nytt blandas med gammalt på ett bra sätt. 

 
13. Ger en känsla av en riktig meny att ta med till bordet. 

 
14. Okej. 

 
15. Svårt att se vad bilderna föreställer. 

 
16. Svårt att förstå, inget jag skulle välja att använda. 
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                         Bilaga 6

Användare K3: Utvärdering av prototyp 2 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Bra balans.  
 

2. Lite om ställets historia, vad de kan erbjuda och vilka de två nya ägarna är. 
 

3. Ett trevligt välkomnande fotografi räcker. Ifrågasätter dock val av bild till 
inforutan. Föredrar en bild av den välkända skylten utanför istället. 

 
4. Ser bra ut. Kul att kunna läsa om vad som händer på Knäppingen. Ger en 

känsla av att sidan är uppdaterad, ständigt i förnyelseprocess. 
 

5. Rött telefonnummer kan lätt uppfattas som en länk. Bör förstärkas med svart 
fet stil istället. 

 
6. Ljusa färger som passar Knäppingens inredning. 

 
7. Kort bildlist är att föredra med varierande bildmotiv. 

 
8. Stor och tydlig lista som är lättförståelig. 

 
9. Snyggt att samma stil har valts som på loggan. Förstärker förståelsen av vilken 

sida man gått in på. 
 

10. Svårt att se att det är underlänkar. 
 

11. Lättläst font och storlek men texterna måste högermarginaljusteras. 
 

12. Fyller ingen funktion och kan uteslutas. 
 

13. Skapar ett verklighetstroget intryck. 
 

14. Bra placerade, bör kanske flyttas en aning till höger. 
 

15. För små bilder! Antingen bör man kunna klicka på bilderna för större 
upplösning eller välja att presentera dem på något annat sätt. 

 
16. Trevligt klotterplank där alla gäster får chansen att berömma. Bra för både 

kunden och ägarna. 
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                         Bilaga 6

Användartest 2 utfört på prototyp 3 
 
Användare M: Utvärdering av prototyp 3 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Stilrent och bra strukturerat. Snygg logga, bra att den sitter i vänstra hörnet.   
 
2. Text som lockar till att komma dit och undersöka alla deras olika erbjudande. 
 
3. Två trevliga och välkomnande leenden är väl gott nog. Går skylten att få med 

på denna bild? 
 
4. Mycket bra. Ger en känsla av att stället rör på sig och att spännande saker hela 

tiden händer. Viktigt att informationen inte blir gammal, kan då få motsatt 
effekt. 

 
5. Bra och tydlig information. 
 
6. Det är svala och ljusa färger till våren, lite mörkare färger till hösten. Detta går 

kanske att skifta efter säsong. 
 

7. Ingen bildlist över huvud taget. Föredrar bilder var för sig. 
 
8. Bra storlek på länkarna. Luftigt och lagom många alternativ. 

 
9. Bra. 

 
10. Bra placering. 

 
11. Okej. 

 
12. Ta bort bildlist samt texten helt och hållet. 

 
13. Verklighetstroget. 

 
14. Framgår tydligt att dessa är länkar. 

 
15. Bra bilder och bra upplägg med en länk för varje lokal. 

 
16. Ger en känsla av en riktig hederlig gästbok. Byt gärna fonten till en snirklig 

variant.  
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                         Bilaga 6

Användare K1: Utvärdering av prototyp 3 (Mi-fi Prototyp) 
 
Svar på frågor: 
 

1. Luftigt och snyggt. Inbjudande. 
 
2. Mer information om hur, när och var lunchen serveras. Kanske bör 

lunchmenyn presenteras redan på förstasidan så att det är enkelt att hitta. 
 

3. Glada kockar är ju alltid ett bra första intryck! Tillräckligt med bilder. 
 

4. Tar lite väl mycket plats. 
 

5. Den ser bra ut. 
 

6. Vet ej. 
 

7. Spelar ingen roll. Kan nog varieras både när det gäller längd och bildmotiv. 
 

8. Stort och tydligt. 
 

9. Snyggt. Bra för navigeringen. 
 

10. Ok. 
 

11. Bra. 
 

12. Ser inte vad det står. Kan uteslutas då de inte fyller någon funktion. 
 

13. Snyggt. 
 

14. Ser bra ut, snyggt med en linje. 
 

15. Bra storlek på bilderna. 
 

16. Lite för enkel kanske? Var fyller man t ex i sitt namn och sina 
adressuppgifter? 
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Användartest 3 

                         Bilaga 7

Instruktioner till användarna 
Detta test kommer inte på något sätt att testa dina kunskaper eller utvärdera dig som 
användare. Du kommer som användare att utvärdera en webbsidas funktionalitet och 
användbarhet. Detta kommer att hjälpa oss i processen att skapa en webbsida där alla 
kategorier av användare i den utvalda målgruppen lätt kan navigera och söka 
information på sidan.   

Uppgifter: 
1. Du har hört att Knäppingen förfogar över två små lusthus som används vid 

festliga tillfällen och vill gärna se en bild på dessa. Kan du hitta en sådan bild? 
 

1a. Var det svårt att hitta bilden? Låg den där du hade tänkt dig? 
1b. Vad anser du om underlänkarnas placering och förflyttning? 

 
2. På lördag blir det fest med gamla vänner och eftersom du inte har tid att laga 

maten, funderar du på att beställa hem mat. Finns det möjlighet att göra detta 
på Knäppingen och vilken meny kan de i sådant fall erbjuda? 

 
2a. Var det självklart att du skulle gå in under catering?  
2b. Skulle du vilja se cateringmenyn under t ex  stora länken 

”Menyer”? 
 
 

3. Du bestämmer dig för att beställa cateringen på lördag och du vill då kontakta 
personalen på Knäppingen. Var hittar du möjligheterna till det? 

 
3a. Är telefonnumret tillräckligt tydligt? 

 
4. Om du skulle vilja titta på en vinlista innan ett besök på Knäppingen, var på 

webbsidan skulle du vilja att den presenterades? 
 

5. Du har haft en lyckad fest på Knäppingens festvåning och vill framföra detta 
till personalen på ett smidigt sätt. Skriv till dem och berätta om hur lyckad 
festen var! 

Frågor: 
1. Vad tycker du om de löpande texterna? 

2. Är webbsidans länkar, underlänkar och sidor enhetliga/röriga? 

3. Känner du att det är något som saknas på webbsidan? 

4. Är det någon del av webbsidan som upplevs som osammanhängande? 

5. Skulle du vilja ha menyrutor/menyblad under buffé, 3-rätters och 5-rätters 

länkarna? 
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Användartest 3 utfört på prototyp 3 

                         Bilaga 7

 
Användare X1: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade utan problem bilden genom att  klicka på ”Fest och 
Bröllop”, på underlänken ”Lokaler” och sedan på underlänken ”Lusthusen”. 

 
1a. Den var lätt att hitta och låg som förväntat. 
1b. Bra placering och förflyttningen upplevs som naturlig. 

 
2. Användaren gick in på ”Catering” länken och klickade sedan på underlänken 

”Menyer” och hittade den information som söktes.  
 

2a. Ja, det var självklart. 
2b. Eventuellt, kan bli överflödigt. 

 
3. X1 hittade flera alternativ att kontakta dem genom inforutan. Antingen via 

maillänken eller telefon. 
 

3a. Ja, det blev jättebra med större storlek på  
      telefonnumret. 

 
4. X1 tyckte att en vinlista borde ligga under länken ”Menyer” med de andra 

underlänkarna. 
 

5. Användaren gick snabbt och lätt in och skrev ett meddelande i gästboken. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Inbjudande och målande, men lite för utsvävande.  
 

2. Alla länkar är enhetliga och koncisa. 
 

3. Nej, inget speciellt. 
 

4. Nej. 
 

5. Det skulle bli enhetligt om det var menyblad under de länkarna också. 
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                         Bilaga 7

Användare X2: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren gick in under ”Fest och Bröllop” och klickade sig utan problem 
vidare och fram till bilden på lusthusen. 

 
1a. Den var placerad logiskt. 
1b. Tydlig placering, förflyttningen är inte störande. 

 
2. X2 hittade den information som söktes genom att klicka på ”Catering” länken 

och sedan på underlänken ”Menyer”.  
 

2a. Ja, det var självklart. 
2b. Nej, det känns onödigt.. 

 
3. Användaren hittade telefonnumret i inforutan.  
 

3a. Ja, det är stort, tjockt och iögonfallande. 
 

4. X2 tyckte att en vinlista borde ligga under länken ”Menyer” med de andra 
matmenylänkarna. 

 
5. Användaren gick utan problem in i gästboken, skrev i textrutan och lade till 

meddelandet med hjälp av ”OK” knappen. Påpekade dock att man bör tydligt 
visa var ett meddelande slutar och nästa börjar. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Bra formuleringar, säljande och inbjudande.  
 

2. Sidorna och länkarna är bra och överskådliga. 
 

3. Nej. 
 

4. Nej. 
 

5. Ja, det skulle vara mer inbjudande med menyblad på alla matmenyer. 

 50



 

                         Bilaga 7

Användare X3: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren hittade bilden på lusthusen utan problem under ”Fest och 
Bröllop” och vidare via underlänkarna. 

 
1a. Lätthittad och logisk placering. 
1b. Förflyttningen och placeringen är okej. 

 
2.  Den information som söktes hittade X3 genom att klicka på ”Catering” länken 

och sedan på underlänken ”Menyer”.  
 

2a. Ja. 
2b. Nej, det är tillräckligt med den som redan finns. 

 
3. Användaren hittade telefonnumret och mailadressen i inforutan.  
 

3a. Tydligt och bra. 
 

4. En vinlista borde ligga under länken ”Menyer” tyckte X3. 
 

5. Användaren gick utan flödesstopp in i gästboken och lade till ett meddelande. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Lagom långa textstycken.  
 

2. Länkarna är bra och enhetliga. 
 

3. Man borde kanske nämna någonstans att de har fullständiga rättigheter. 
 

4. Nej. 
 

5. Ja. 
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                         Bilaga 7

Användare X4: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren sökte under ”Fest och Bröllop” och sedan vidare via 
underlänkarna ”Lokaler” och ”Lusthusen” och hittade bilden. 

 
1a. Ganska många steg att gå, men inte krångligt. 
1b. Raden med underlänkar känns naturlig. 

 
2. X4 gick först in på ”Menyer” länken, men upptäckte snart att informationen 

inte fanns där. Användaren klickade sedan på ”Catering” och insåg att detta 
var den rätta vägen.  

 
2a. Nej. 
2b. Nej, med närmare eftertanke räcker det att ha bara en  
      länk. 

 
3. Användaren hittade telefonnumret och mailadressen i inforutan.  
 

3a. Ja, det är jättebra. 
 

4. Användaren tyckte att en vinlista borde placeras under ”Menyer”. 
 

5. X4 gick direkt in i gästboken och lade till ett meddelande utan problem. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Innehållsrika och beskrivande.  
 

2. Sidan har en enhetlig struktur. 
 

3. Färdbeskrivning. 
 

4. Nej. 
 

5. Ja, det skulle ge ett mer enhetligt intryck 
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                         Bilaga 7

Användare X5: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användare X5 gick direkt in under ”Fest & Bröllop”, vidare till ”Lokaler” för 
att slutligen gå in på ”Lusthusen” på den nedre länklisten. 

 
1a. Bilden låg där den förväntades ligga. 
1b. Bra lösning. Lättförståligt.  

 
2. Hittade informationen efter att ha gått den tänkta vägen, d v s under 

”Catering”, vidare till ”Menyer”. 
 

2a. Självklart! 
2b. Det skulle vara överflödig information eftersom länken  
      ”Catering” är så tydlig i den statiska menydelen. 
 

3. Användaren X5 valde att främst kontakta dem via telefon eftersom ett 
personligt tack är trevligast. Användaren observerade dock det andra 
alternativet, dvs maillänken. 

 
3a. Telefonnumret är mycket tydligt! 

 
4. Vinlistan bör ligga under Menyer någonstans. Eventuellt i toplänklistan. 

 
5. Användare X5 hanterade gästboken utan problem. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Lagom mycket text för att presentera på webben.  
 

2. Sidan känns enhetlig och länkarna följer samma mönster. 
 

3. En bild på restaurangens fasad. 
 

4. Nej. 
 

5. Det skulle var bra att ha samma ruta bakom allt som rör menyer. 
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                         Bilaga 7

Användare R: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. R gick in under ”Fest och Bröllop” och hittade sedan bilden på underlänkarna 
”Lokaler” och ”Lusthusen”. 

 
1a. Den var lätt att hitta. Det var inga konstigheter. 
1b. Ok, man förstår att det är länkar även om de förflyttas. 

 
2. Användaren gick in på länken ”Catering” och hittade rätt information.  

 
2a. Ja. 
2b. Nej, det är onödigt. 

 
3. Användaren kontrollerade inforutan och hittade både mailadress och 

telefonnummer.  
 

3a. Ja, det är lätt att uppmärksamma. 
 

4. Användaren visste inte, men efter lite betänketid tyckte R att en vinlista skulle 
ligga under ”Fest och Bröllop”. 

 
5. R gick direkt in i gästboken, men tvekade lite sedan. Efter att ha läst texten 

över textrutan och frågeställningen över knappen ”OK” skrev användaren utan 
problem ett gästboksinlägg och lade till det i gästboken. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Väl skrivet och bra formuleringar.  
 

2. Får en känsla av sammanhängande design. 
 

3. Vet inte. 
 

4. Nej. 
 

5. Menybladen ser bra ut, så varför inte? 
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                         Bilaga 7

Användare M: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. M hittade snabbt bilden under ”Fest och Bröllop”, ”Lokaler” och sedan 
”Lusthusen”. 

 
1a. Lätt och okomplicerat att hitta bilden. 
1b. Inga problem med varken placering eller förflyttning 
      av länkarna. 

 
2. Användare M hade inga problem att hitta information om 

cateringverksamheten. M valde att gå till ”Catering” och vidare klicka på 
underlänken på sidan. 

 
2a. Ja, absolut. 
2b. Nej, det ska vara så okomplicerat som möjligt. 

 
3. Användaren hittade både telefonnummer och mailadress i inforutan.  
 

3a. Ja, det drar till sig blicken. 
 

4. M tyckte att en vinlista borde placeras under ”Menyer”. 
 

5. M hanterade gästboken bra och lade till ett meddelande utan problem. 
 
Svar på frågor: 
 

1. Verkar genomtänkta och bra.  
 

2. Tydlig och genomgående struktur. 
 

3. Nej. 
 

4. Nej. 
 

5. Ja, eventuellt, beroende på hur menyerna ser ut. 
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                         Bilaga 7

Användare K1: Utvärdering av prototyp 3 (High-fi prototyp) 
 
Resultat av uppgifter: 
 

1. Användaren gick utan flödesstopp in på ”Fest & Bröllop”. Tvekade en stund 
innan ”Lokaler” hittades. När väl denna länk upptäckts gick det fort för 
användaren att hitta raden med underlänkar och ”Lusthusen” 

 
1a. Bilden var inte svår att hitta och låg där man  
      förväntat sig. 
1b. Inga problem alls. 

 
2. Sökte omedelbart under ”Catering” och vidare till ”Menyer”   

 
2a. Det var inga problem att förstå. 
2b. Vore bara överflödig information. 
 

 
3. Valde att maila restaurangens ägare via maillänken. 

 
3a. Telefonnumret är tydligt! 

 
4. Vinlistan passar att presentera i samband med menyerna. 

 
5. Användaren hanterade gästboken utan några problem. 

 
Svar på frågor: 
 

1. Lite för långa textstycken för att orka läsa allt. 
 

2. Sidans statiska del är mycket bra och länkarna enkla att förstå. 
 

3. - 
 

4. Nej. 
 

5. Ja, trevligt med enhetlighet. 
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Användartest av Administrativa sidan 

                         Bilaga 8

Instruktioner för administrativa användare 
 
Följande uppgifter kommer att undersöka hur Ni som användare av personalens 
administrativa sida upplever sidans funktioner och uppbyggnad. Det är viktigt att Ni 
under testet framför eventuella funderingar och problem så att åtgärder kan göras. 
Användartestet är till för att få en väl fungerande sida som på ett smidigt och 
okomplicerat sätt kan användas i praktiken. 
 
Uppgifter: 
 
1. Gå från Knäppingens webbsida till personalens administrativa sida, genom att efter    
    internetadressen ”www.knappingen.se” i browsern skriva: ”/personal”. 
 
2. Gå in och fyll i veckans lunchmeny och lägg sedan upp den på webbsidan. 
 
3. Gå in och fyll i helgens meny och lägg sedan upp den på webbsidan. För att nå  
denna sidan måste ”/personal” skrivas dit i browsern efter webbadressen, precis som 
förut. 
 
4. Logga ut från den administrativa sidan.  
 
 
Frågor: 
         
Svara på frågorna nedan genom att gradera dem på en skala från 1-5, där 1 är dålig 
och 5 är mycket bra. 
 

1. Vad tycker Ni om sidans layout?  
Motivera svaret! 
 

2. Är instruktionstexterna tydliga? 
Motivera svaret! 
 

3. Är knapparna tydliga? 
Motivera svaret! 
 

4. Är rubrikerna förståliga? 
Motivera svaret! 

 
 
Övrigt: 
 
Saknas något på den administrativa sidan? 
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Administrativ användare BA1: 
 
Uppgifter: 
 

1. BA1 klarade utan problem att ta sig till den administrativa sidan och logga in.  
 
2. BA1 gick in på länken ”Lunchmeny” och fyllde i vecka och två rätter för 

respektive dag. Tryckte sedan på knappen ”Lägg till veckans meny”. 
Upptäckte dock ett stavfel och använde pilen tillbaka i browsern för att 
komma tillbaka till formuläret. Upptäckte då besviket att alla rätter var 
borttagna och insåg att allt måste skrivas om på nytt. 

 
3. BA1 tyckte att instruktionen var krånglig och önskade hellre se en direktlänk 

ifrån lunchmeny-sidan till helgmeny-sidan. Klarade dock att fylla i alla rätter 
och priser på helgmenyn och lägga upp på webbsidan. 

 
4. Att logga ut blev ett problem, liknande det tidigare, då det var svårt att ta sig 

tillbaka till den administrativa startsidan. Önskemål om en ”Logga ut” länk 
även på lunchmenyn och helgmenyn framfördes. 

 
Frågor: 
 

1. Gradering: 5 
Sidan har en enkel och bra struktur. Inget onödigt krångel. 

 
2. Gradering: 5 

De innehåller all den information som är nödvändig. 
 

3. Gradering: 5 
Knapparna har en förklarande text. 

 
4. Gradering: 5 

Tydliga och förklarande 
 
Övrigt: 
 
Saknar en funktion som behåller kvar den gamla menyn/den man precis lagt upp, för 
att på ett enkelt och smidigt sätt ska kunna ändra stavfel. Denna funktion kan vara 
användbar i helgmenyn då Knäppingen ibland serverar ett par av rätterna flera helger i 
rad. Användaren önskade även se en direktlänk ifrån lunchmeny-sidan till helgmeny-
sidan och tvärtom. 
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Administrativ användare BA2: 
 
Uppgifter: 
 

1. BA2 skrev även dit ” ”  i browsern enligt instruktionerna och fick problem. 
Insåg snart att detta var ett misstag och åtgärdade problemet. Det gick bra att 
logga in. 

 
2. BA2 använde sig av länken ”Lunchmeny” för att komma till formuläret. 

Fyllde i vecka och alla rätter innan denne klickade på knappen längst ner. BA2 
såg då att hela veckans meny var upplagd på sidan och kontrollerade att allt 
såg bra ut. 

 
3. Användaren klarade att gå in på helgmenyn och fylla i alla rätter och priser. 

BA2 skrev dessutom ”kr” efter priset i textfältet. Väl inne på webbsidan 
upptäckte BA2 att ”kr” hade skrivits till ytterligare en gång efter varje pris. 
Användaren hade inte fått någon information om att detta skulle skrivas till 
automatiskt. 

 
4. Det blev problem att logga ut, liknande det tidigare. Det var svårt att ta sig 

tillbaka till den administrativa startsidan. Önskemål om en ”Logga ut” länk 
även på lunchmenyn och helgmenyn framfördes. 

 
Frågor: 
 

1. Gradering: 3 
Sidan har en enkel och bra struktur. Inget onödigt krångel. Men lite roligare 
fonter skulle kanske vara fint. Alla sidor bör ha samma bakgrundsfärg. 
 

2. Gradering: 5 
All information som är nödvändig finns här. 

 
3. Gradering: 5 

Knapparna har en förklarande text. 
 

4. Gradering: 5 
Förståliga 

 
Övrigt: 
 
BA2 önskade se en direktlänk ifrån lunchmeny-sidan till helgmeny-sidan och tvärtom. 
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Prototyp 2 
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Prototyp 3 
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Slutgiltig webbsida 
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Expertutvärdering efter Prototyp 1 och 2 
enligt 12 generella riktlinjer 

                       Bilaga 14

 
1. Visibility 
Att försöka synliggöra så att användarna kan se vilka funktioner som är 
tillgängliga och vad systemet gör just nu. 
 
Problem 1:   Otydliga underlänkar på webbsidan 

  Underlänkarna smälter ihop med brödtexten. 
 
Frekvens:              6 användare av 8 
 
Påverkan: Svårt att komma runt problemet om användaren inte 

förstår att det är länkar. Inga alternativa vägar finns. 
 
Ihärdighet: Det är ett engångsproblem. Om användaren väl förstår att 

de är klickbara länkar är detta inte längre ett problem. 
 
Rankning:  3 
 
Åtgärd: Länkarna högerjusteras, fonten och storleken ändras och 

pilar framför länkarna läggs till. Ändringarna gjordes till 
prototyp 3. 

 
Problem 2:           Otydligt telefonnummer och mailadress 

Viktig information som bör vara lättillgänglig för att ta en 
kontakt med restaurangen. 

 
Frekvens:             1 användare av 5 
 
Påverkan: Lätt att komma runt problemet då telefonnummer och mail 

alltid finns synliga på sidan, även om de är något mindre 
iögonfallande än de borde vara. 

 
Ihärdighet: Engångsproblem, för har användaren väl hittat 

informationsrutan är informationen alltid tillgänglig. 
 
Rankning:  2 
 
Åtgärd: Storleken och färgen på telefonnumret och mailen ändras 

till prototyp 2. Den röda färgen ställde dock till problem i 
användartesten på prototyp 2. Se Affordance punkt 4. 
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Problem 3:             Felaktigt namnval på länk 
”Välkomna” – Inte vedertaget namn på en länk till en  
startsida. 

 
Frekvens:             4 användare av 8 
 
Påverkan: Lätt att komma runt då uteslutningsmetoden eller 

tillbakapilen användes för att kringgå problemet. 
 
Ihärdighet: Engångsproblem. Vet användaren att ”Välkomna” är 

namnet på startsidans länk kommer problemet inte att 
uppstå igen. 

 
Rankning:  2 
 
Åtgärd: Namnbyte på startsidans länk är inte aktuellt, då 

beställarna har detta som önskemål (se Familarity). 
Däremot fanns önskemål både från användarna och 
beställarna att ändra namnet till ”Välkommen” (singular). 
Åtgärderna gjordes till prototyp 2 och 3. 

 
2. Consistency 
Att vara konsekvent vid design. Liknande funktioner ska visas och fungera på 
liknande sätt. 
 
Problem 1:          Två liknande sidor har inte samma lösning på länkar 

och presentation av information 
Konferenssidan presenterar konferenslokalerna direkt till 
skillnad från Fest & Bröllopsidan som har en särskild länk 
för lokalerna.  

 
Frekvens:             1 användare av 5  
 
Påverkan: Lätt för användarna att komma runt men ger webbsidan ett 

ostrukturerat intryck som kan vara förvirrande. 
 
Ihärdighet:  Designproblem 
 
Rankning:  2 
 
Åtgärd: Konferenssidan gjordes om enligt strukturen på Fest & 

Bröllopsidan, det vill säga en sida med inledande text och 
två underlänkar med lokaler och menyer. Ändringarna 
gjordes till prototyp 2. 
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     Problem 2:            Okonsekventa undermenyer 
3-rätters, 5-rätters och Buffélänken är uppradade under 
varandra.  

 
Frekvens:              2 användare av 8  
 
Påverkan: Placeringen av dessa länkar jämfört med övriga liknande 

länkar på webbsidan är inte konsekvent. Detta går dock att 
kringgå då användarna förstår att det är länkar. 

 
Ihärdighet:  Designproblem 
 
Rankning:  2 
 
Åtgärd: På de sidor som har underlänkar är dessa placerade under 

en svart linje på en lång rad efter varandra. På samma sätt 
kommer också länkarna ”3-rätters”, ”5-rätters” och 
”Buffé” placeras, men dessa kommer att placeras under en 
linje längre ned på sidan. Ändringarna gjordes till prototyp 
3. 

 
3. Familiarity 
Att använda språk och symboler som den tänkta användaren känner till. 
 
Problem 1:    Oförstålig instruktions- och knapptext i gästboken 
 
Frekvens:             4 användare av 8  
 
Påverkan: Svårt att komma runt om man ej förstår hur man ska 

hantera gästboken. 
 
Ihärdighet: Engångsproblem. Får användaren en förklaring hur 

gästboken fungerar kan de hantera gästboken nästa gång 
de ska använda den. 

 
Rankning:  3 
 
Åtgärd: Knapptexten ändrades och den förklarande texten 

kompletterades. Åtgärderna gjordes till prototyp 3.  
 
Problem 2:            Baserat på Visibility problem 3 
  

Om namnet på startsidans länk skulle ha ändrats till 
”Startsida” eller ”Hem” skulle detta inte vara tilltalande för 
målgruppen. Eftersom målgruppen innehåller en stor del 
ovana internetanvändare och dessa inte reagerade negativt 
på namnet ”Välkommen” skulle det familjära språket 
frångås om namnet byttes.   
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4. Affordance 
Att designa webbsidans delar så att det är självklart vad de är till för, det vill säga 
syfte och funktion. 
 
 
Problem 1:             Baserat på Visability problem 2 

Röd färg på telefonnumret medför en risk att det kan 
uppfattas som en länk. 

 
Frekvens:             5 användare av 8  
 
Påverkan: Lätt att komma runt eftersom användaren snabbt upptäcker 

att det inte är en länk så fort han eller hon klickar på den. 
Detta kan dock skapa irritation och förvirring hos vissa 
användare. 

 
Ihärdighet: Engångsproblem.  
 
Rankning:  2 
 
Åtgärd: Byter färg till svart och förstärker telefonnumrets utseende 

med fet stil och större storlek så att det fortfarande är 
iögonfallande. 

 
 
Problem 2:             Inkonsekvent ruta för gästbokens meddelanden 

Rutan i gästboken där meddelanden läggs upp är för lik 
menyrutorna som finns under t ex lunchmenyn och 
helgmenyn. 

 
Frekvens:             Expertåsikt   
 
Påverkan: Det är inget användarproblem, men rutan bör tas bort om 

webbsidan ska vara konsekvent. 
 
Ihärdighet: -  
 
Rankning:  - 
 
Åtgärd: Rutan tas bort till prototyp 3. 
  

 
5. Navigation 
Att tillhandahålla stöd för att låta användaren förflytta sig i systemet t ex kartor, 
direktiv och informationsskyltar. 

     ___ 
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6. Controll 
Att göra klar vem eller vad som har kontrollen och tillåta användaren att ta 
kontroll. 
___ 
 

 
7. Feedback 
Att ge snabb feedback från systemet till användarna så att han eller hon vet vilken 
effekt handlingen har. 
 
 
Problem 1:             Otydlig feedback på länkarna i den statiska delen 

Länkarna ändrar endast färg när muspekaren dras över 
dem och återgår sedan till den ursprungliga färgen. 

 
Frekvens:             Expertåsikt  
 
Påverkan: Lätt att kringgå på grund av att det inte är ett 

användarproblem från början. Kan dock uppstå problem 
när användartest på prototyp 3 ska utföras på datorn. 

 
Ihärdighet: -  
 
Rankning:  - 
 
Åtgärd: Ändrar länkens utseende till en ljusare färg så länge man 

besöker just den länken och dess underlänkar. Länken 
återgår sedan till den ursprungliga färgen när man besöker 
en annan länk på den statiska delen. Ändringarna gjordes 
till prototyp 3.  

 
8. Recovery 
Att alltid ge användaren en möjlighet att ångra och återhämta handlingar på ett 
snabbt och effektivt sätt. 
___ 
 
 
9. Constraints 
Att förhindra och begränsa användaren att göra olämpliga saker i systemet. 
___ 
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10.  Flexibility 
Att tillåta flera sätt för att åstadkomma saker för att tillmötesgå användare med 
olika erfarenheter i systemet. 
 
Problem 1:             Placering av information 

Textinformationen om ”privat kock” förväntades av vissa 
användare att ligga under länken ”Catering” istället för 
länken ”Temaaftnar”. 

 
Frekvens:             3 användare av 5  
 
Påverkan: Inte så lätt att komma runt om användaren inte hittar 

informationen som söks. 
 
 
Ihärdighet: Engångsproblem. Eftersom alla användare alltid valde 

mellan samma två länkar (se ovan) anses inte detta som 
något större problem. Informationen kommer troligtvis 
inom rimlig tid att hittas. 

 
Rankning:  2 
 
 
Åtgärd: En hänvisning om vart den sökta informationen fanns 

lades under länken ”Catering”, så att informationen på 
något sätt nämns under de båda aktuella länkarna. 
Ändringen gjordes till prototyp 2. 

 
11.  Style 
Designen bör vara stillfull och tilldragande. 
___ 
 
12.  Conviviality 
Det interaktiva systemet ska vara artigt, vänligt och allmänt behagligt. 
___ 
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Expertutvärdering av den slutgiltiga 
hemsidan enligt Jakob Nielsens tumregler 

 
1. Systemets status ska vara synlig - systemet ska alltid visa användaren vad som 
händer genom lämplig feedback, inom rimlig tid. 

 
Huvudrubriken på varje sida har samma namn som den länken i den statiska vänstra 
delen som användaren har klickat på. Rubriken står kvar även om användaren går in 
på underlänkar inom det aktuella området. Detta påminner användaren och klargör 
hela tiden vilket område av sida han eller hon besöker. 
 
Samma princip gäller för länkarna i den statiska delen. De kommer att vara ljusa så 
länge användaren är inne på just den länken och det området av sidan, d v s också då 
användaren går in på tillhörande underlänkar. När användaren klickar på nästa länk 
går den gamla länken tillbaka till originalfärgen och den nya länken blir då ljus. 
 
Alla underlänkar är ordnade på ett sådant sätt att användaren alltid vet var på sidan 
han eller hon befinner sig. Användaren har alltid tillgång till alla länkar inom det 
aktuella området utan att sidan blir rörig eller förvirrande, d v s alla länkar och all 
information kan nås inom en rimlig tid. 
 
2. Matcha verkligheten - systemet ska tala användarnas språk och följa de regler 
och normer som gäller i den aktuella miljön. Information ska presenteras i en 
ordning som är logisk för användarna. 

 
Webbsidans löpande texter är skrivna på ett neutralt och målande sätt så att alla i 
målgruppen kan kännas sig tilltalade. Syftet med texterna är att väcka intresse och 
vara säljande, men inte innehålla så mycket fakta. 
 
Större delen av målgruppen är ovana internetanvändare eller har normal internetvana. 
Detta har lett till att designen är väldigt enkel och överskådlig. Webbsidan har ett 
begränsat antal länkar i den statiska delen med lättförståliga och tydliga namn för att 
inte ovana användare ska bli förvirrade eller frustrerade. 
 
Valet av namn på startsidans länk (”Välkommen”) tilltalar användaren i rollen som 
resturangbesökare, men inte i rollen som internetanvändare. Eftersom målgruppen 
först och främst är restauranggäster eller potentiella gäster är det viktigt att använda 
en benämning på länken som känns familjär för just den typen av användare. 
 
3. Användarkontroll - det ska alltid finnas nödutgångar som användaren kan 
utnyttja om han/hon gjort fel eller ångrar sig. Det ska alltid gå att ångra sig. 
 
Den statiska delen med länkar ger användaren en möjlighet att alltid snabbt gå tillbaka 
om fel har gjorts eller om han eller hon ångrar sig. På webbsidan är dessutom 
länkarna i den statiska delen, alla underlänkar för det område användaren besöker och  
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informationen man har sökt, synliga samtidigt. Detta ger användaren en möjlighet att 
gå tillbaka i små och logiska steg och inte behöva använda ”tillbaka” pilen i browsern. 
 
 
Gästbokens funktioner ger inte användaren någon möjlighet att ångra eller ändra ett 
meddelande när det väl har lagts till i gästboken. Detta kan upplevas som frustrerande 
för användaren, men detta upplägg är medvetet p g a att det bara är beställarna som 
ska kunna gå in och ta bort eller redigera meddelanden. Beställarna kommer 
regelbundet att bevaka gästbokens inlägg. Gästboken ska hållas så enkel som möjligt 
med tanken på målgruppen och bespara användarna från överflödiga funktioner och 
val. 
 
4. Enhetlighet och standarder - användaren ska aldrig behöva fundera på om 
olika ord, situationer och funktioner betyder samma sak. Följ 
plattformsstandard. 
 
Underlänkarna på webbsidan ser alla likadana ut, oavsett placering, om det är direkta 
underlänkar eller underlänkar som ligger under andra underlänkar. De är uppradade i 
en horisontell rad och ligger under en svart linje. Framför alla underlänkar finns pilar 
och länkarna ger dessutom feedback genom att ändra färg när man drar muspilen över 
dem.   
 
5. Felförebyggande - systemet ska designas så att problem och fel kan undvikas i 
möjligaste mån. 
____ 
 
6. Igenkänning snarare än memorering - objekt, funktioner och alternativ ska 
vara synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en 
dialog till en annan. Instruktioner för användning ska vara synliga eller lätta att 
ta fram. 

____ 
 
7. Flexibilitet och effektivitet – snabbtangenter eller direktlänkar gör att 
systemet passar både nybörjare och expertanvändare. Det ska finnas möjligheter 
för expertanvändaren att skräddarsy frekventa operationer. 

 
Webbsidan är inte så omfattande att snabbtangenter eller direktlänkar är nödvändiga. 
Eftersom det finns en statisk del med huvudlänkar och webbsidan alltid visar alla 
underlänkar samtidigt inom samma område, fungerar dessa funktioner som 
direktlänkar. 
 
8. Estetisk och minimalistisk design - dialoger ska inte innehålla information som 
är irrelevant eller används sällan. Varje enhet av onödig information tävlar om 
uppmärksamhet med den nödvändiga informationen. 
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Den löpande texten som finns på de olika sidorna är till för de användare som har tid 
och lust att veta mer om Knäppingen och dess verksamhet. Texten är målande, 
säljande och innehåller väldigt lite viktig information. Detta på grund av att de 
användare som snabbt vill hitta specifik information ska kunna klicka sig fram via 
länkarna och hitta den sökta informationen utan att behöva läsa texten på varje sida. 
Texten ska inte konkurrerar med viktig information. 
 
Designen på webbsidan är minimalistisk och innehåller ett relativt litet antal bilder. 
Beställarna har ett önskemål att ha så mycket personlig kundkontakt som möjligt, 
därför ser de hellre att kunderna ringer och ställer frågor om lokalerna än att man 
presenterar lokalerna i minsta detalj på webbsidan. 
 
9. Hjälp användaren att rätta till fel och misstag - felmeddelanden ska skrivas på 
ett enkelt språk, beskriva problemet i detalj samt föreslå lösning. 

 
Webbsidan är så pass okomplicerad att den inte kräver några felmeddelanden till 
besökarna. 
 
10. Hjälp och dokumentation - det bästa är om systemet kan användas utan 
hjälp och dokumentation, men i många fall är inte detta möjligt. Hjälp och 
dokumentation ska vara lätt att hitta i, beskriva användarens uppgifter, ange ett 
antal konkreta steg som användaren ska utföra och inte vara för stor. 
 
Systemet på webbsidan kan användas utan hjälp eftersom sidan är så enkel och 
avgränsad i storlek. De användarproblem som uppstått under arbetet med webbsidan 
har varit uteslutande engångsproblem och aldrig någon användbarhetskatastrof, vilket 
visar att hjälp för att kunna använda systemet är i detta fall överflödig. 
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Expertutvärdering av användarproblem på  
den administrativa sidan enligt 12 generella 
riktlinjer 
 

1. Visibility 
Att försöka synliggöra så att användarna kan se vilka funktioner som är 
tillgängliga och vad systemet gör just nu. 
 
Problem 1:   Avsaknad av viktiga länkar 

Länkar mellan de olika sidorna och en loggut länk på 
varje sida saknas. Loggut länken finns endast på den 
administrativa huvudsidan. 

 
Frekvens:              2 användare av 2 
 
Påverkan: Svårt att komma runt problemet om användaren inte hittar 

några länkar. Krånglig alternativ väg finns, då användaren 
måste radera ord i adressfältet i browsern manuellt. 

 
Ihärdighet: Det är troligen ett engångsproblem. I värsta fall kan det 

vara svårt att komma ihåg hur man ska kringgå problemet, 
vilket kan leda till mer än ett engångsproblem. 

 
Rankning:  3 
 
Åtgärd: Länkar till de andra administrativa sidorna och en loggut 

länk kommer att placeras på varje sida.  
 

Problem 2:   Upplysning saknas angående ”kr” tillägg 
Information om att ”kr” automatiskt tillkommer vid 
uppläggningen av helgmenyns priser på webbsidan 
saknas. 

 
Frekvens:              1 användare av 2 
 
Påverkan: Om användaren skriver ”kr” efter priset i textfältet  

blir layouten drabbad och ser amatörmässig ut med dubbla 
”kr” efter priset.  

 
Ihärdighet: Det är ett engångsproblem. När användaren snabbt 

upptäcker att ”kr” automatiskt läggs till, upprepas troligen 
inte detta problem. 

 
Rankning:  1 
 
Åtgärd: Enheten ”kr” skrivs synligt efter varje pristextfält i 

formuläret. 
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2. Consistency 
Att vara konsekvent vid design. Liknande funktioner ska visas och fungera på 
liknande sätt. 
 
Problem 1:          Två liknande sidor har inte samma bakgrundsfärg 

Logginsidans bakgrundsfärg skiljer sig från de övriga 
administrativa sidorna. 

 
Frekvens:             1 användare av 2  
 
Påverkan: Inget användarproblem. 
 
Ihärdighet:  Designproblem 
 
Rankning:  1 
 
Åtgärd: Logginsidan får samma bakgrundfärg som övriga sidor.  

 
 

3. Familiarity 
Att använda språk och symboler som den tänkta användaren känner till. 
___ 
 
 
4. Affordance 
Att designa webbsidans delar så att det är självklart vad de är till för, det vill säga 
syfte och funktion. 
___ 
 
 
5. Navigation 
Att tillhandahålla stöd för att låta användaren förflytta sig i systemet t ex kartor, 
direktiv och informationsskyltar. 

      
Problem 1:   Otydlig navigering mellan de olika sidorna  

(Se även Visibility ovan) 
Det finns ingen enkel och smidig väg att använda för att 
förflytta sig mellan lunchmeny- och helgmenysidan. 

 
Frekvens:              2 användare av 2 
 
Påverkan: Svårt att komma runt problemet om användaren inte hittar 

några länkar. Krånglig alternativ väg finns, då användaren 
måste radera ord i adressfältet i browsern manuellt. 

 
Ihärdighet: Det är troligen ett engångsproblem. I värsta fall kan det 

vara svårt att komma ihåg hur man ska kringgå problemet, 
vilket kan leda till mer än ett engångsproblem. 
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Rankning:  3 
 
Åtgärd: Länkar till de andra administrativa sidorna kommer att 

placeras på varje sida.  
 

6. Controll 
Att göra klar vem eller vad som har kontrollen och tillåta användaren att ta 
kontroll. 
___ 

 
7. Feedback 
Att ge snabb feedback från systemet till användarna så att han eller hon vet vilken 
effekt handlingen har. 
___ 

 
8. Recovery 
Att alltid ge användaren en möjlighet att ångra och återhämta handlingar på ett 
snabbt och effektivt sätt. 
 
Problem 1:             Ingen möjlighet att ångra fel i menyer 

Vid felskrivning på de administrativa menysidorna finns 
ingen möjlighet att gå tillbaka och redigera texten, på 
grund av att den försvinner då användaren går tillbaka till 
den administrativa sidan. 

 
Frekvens:             1 användare av 2  
 
Påverkan: Den enda lösningen på problemet är att skriva om hela 

menyn från början. Detta är ingen effektiv lösning och bör 
snarast åtgärdas. 

 
Ihärdighet: Flergångsproblem. Uppstår ett skrivfel i en meny måste 

användaren skriva om allt på menyn från början. 
 
Rankning:  3 

 
Åtgärd: En länk på varje administrativ menysida som laddar upp 

den gamla menyn. Detta ger användaren en valmöjlighet 
att använda sig av den redan inskrivna och upplagda 
menyn eller skriva en helt ny.   

 
9. Constraint 
Att förhindra och begränsa användaren att göra olämpliga saker i systemet. 
___ 
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10.  Flexibility 
Att tillåta flera sätt för att åstadkomma saker för att tillmötesgå användare med 
olika erfarenheter i systemet. 
___ 
 
 
11.  Style 
Designen bör vara stillfull och tilldragande. 
___ 
 
 
12.  Conviviality 
Det interaktiva systemet ska vara artigt, vänligt och allmänt behagligt. 
___ 
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Tekniskt arbete 
Alla hemsidor på webben är formaterade enligt en standard som kallas HTML. 
HTML står för Hypertext Markup Language och är ett markeringsspråk, även kallat 
sidbeskrivningsspråk. I HTML används olika markeringar, så kallade taggar. 
Browsern tolkar de olika taggarna och presenterar webbsidan på skärmen. Dokument 
med detta språk kan visas av alla browsers. (Tiger) 

PHP är ett serverbaserat scriptspråk. För att kunna använda PHP på en webbsida 
måste servern ha stöd för PHP. Oavsett vilken browser som används kan PHP visas på 
grund av att scripten körs på servern innan det presenteras för besökaren. (Niklasson) 

CSS står för Cascading Style Sheets och är stilmallar som i praktiken används för att 
formge dokument när det till exempel gäller färg, teckensnitt, justering av text och 
objekt. En enda CSS-mall kan formge många olika dokument på samma webbsida 
och enkelt ändra formateringen globalt. CSS har vidareutvecklat och möjliggjort 
formateringar i HTML-standarden som tidigare inte var möjliga. (Michaelsson) 

Tekniska val och lösningar 
Webbsidan är grundkodad med HTML. Stylesheets (CSS) har använts för att förenkla 
arbetet i HTML koden vad gäller globala val av fonter, bakgrundsfärger och 
textplaceringar på webbsidan. Hela webbsidans layout är uppbyggd av så kallade div-
lager som har definierats i CSS. Dessa har angivits med till exempel storlek, placering 
och bakgrundsfärg. I dessa div-lager har olika element, så som bilder och text 
placerats. 

PHP har använts i form av textfiler för att ersätta en MySQL databas. (Se principen 
nedan) Dessa textfiler har använts vid utformandet av gästboken och 
menyredigeringen på de administrativa sidorna. På beställarnas begäran har 
domännamnet www.knappingen.se registrerats och en plats på webbhotellet Loopia 
har hyrts. I priset för grundpaket ingår inte en MySQL databas, en extra avgift måste 
betalas varje månad. På grund av detta har denna enklare lösning med textfiler som 
databas valts. 
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Principen av en databas i form av textfiler med PHP kod 
 

 

Skickas till 
textdokument

Skriver in i databas

Läser ut från databas
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