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Sammanfattning 
 

Att utforma gränssnitt och system där variationen mellan användares respektive 

användningsmål, ålder eller andra förutsättningar varierar, kan vara en svår uppgift och kräva 

förståelse för de många olika användarna. Förbundet Svensk Bridge är en organisation med 

över 26.000 medlemmar i åldrarna 10 till 90plus, och har således många olika typer av 

användare, med olika förutsättningar och kunskap, för att kunna ta till sig den information 

som finns på Förbundets hemsida.  

 

I den här fallstudien har det tillvägagångssätt av den designprocedur för framtagandet av en 

prototyp på en ny hemsida åt Förbundet Svensk Bridge utvärderats. Detta har genomförts 

genom dokumentation av designproceduren under alla dess olika moment, och sedan genom 

en utvärdering och jämförelse av designprototypen gentemot dagens befintliga hemsida. 

Jämförelsen mellan den framtagna designprototypen gentemot Förbundet Svensk Bridge 

hemsida innefattade att 12 försökspersoner fick utföra ett antal uppgifter på både 

designprototypen och den befintliga hemsidan, för att sedan fylla i System Usability Scale 

som i sin tur utvärderades. Utifrån resultatet av användartesterna drogs sedan slutsatserna 

huruvida tillvägagångssättet som användes, kan tänkas vara ett bra tillvägagångssätt för 

liknande designuppdrag, exempelvis för föreningar, organisationer eller andra förbund där 

användarna varierar i ålder, kompetens och förutsättningar. Studien indikerar att 

tillvägagångssättet för framtagandet av designprototypen är ett tillvägagångssätt som skulle 

kunna appliceras vid liknande designuppdrag, då den framtagna prototypen fick ett bättre 

resultat på System Usability Scale, samt att uppgifterna som genomfördes av 

försökspersonerna vid användartestningen visade på kortare tidsförbrukning vid utförandet av 

uppgifterna på prototypen gentemot den befintliga hemsidan. 
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1. Inledning  

Vi människor som lever i dagens IT-samhälle, kommer dagligen i kontakt med 

hemsidor och eller andra gränssnitt, där en del människor anser dessa gränssnitt 

vara krångliga, frustrerande eller mödosamma att använda. Vi människor är alla 

olika och har olika förutsättningar. Det kanske således är en nästintill omöjlig 

uppgift att kunna tillfredsställa alla till 100 % med en design för hur något ska se 

ut och hur interaktionen ska gå till. 

 

I denna fallstudie har en prototypdesign för en ny hemsida tagits fram åt 

Förbundet Svensk Bridge. Förbundet Svensk Bridge är en organisation som har 

26.943 medlemmar (februari 2013). Dessa medlemmar varierar i åldrarna 10 – 

90plus år. Således skulle man kunna anta att det kan tänka sig att skilja mellan 

medlemmars olika förutsättningar, kunskaper, och vad de olika medlemmarna har 

för behov av Förbundet Svensk Bridges hemsida. 

 

För att nå ut med information till sina medlemmar har förbundet sedan tidigare en 

befintlig hemsida. Med denna hemsida har Förbundet Svensk Bridge dock fått 

erhålla klagomål från medlemmar som ansett att hemsidan bland annat är 

besvärlig och svår att hitta information man söker efter, vilket är anledningen, 

tillsammans med den variation som finns bland användarna, att denna fallstudie 

handlar om just Förbundet Svensk Bridges hemsida. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna fallstudie var att studera designproceduren för framtagandet av 

designprototypen för en ny hemsida åt Förbundet Svensk Bridge. Detta för att 

besvara frågan om det tillvägagångssätt som använts, kan tänkas vara ett bra 

tillvägagångssätt för designuppdrag av liknande karaktär, det vill säga, 



 

 2 

designuppdrag för organisationer, förbund, föreningar eller liknande, där 

variationen hos slutanvändaren av produkten stundtals kan variera avsevärt i bland 

annat; kunskap, ålder, kompetens eller datorerfarenhet.  

1.2 Avgränsningar 

Det gjordes en avgränsning i och med att designen som togs fram inte tog hänsyn 

till de anställda på FSB som sedan skulle arbeta med att uppdatera innehållet på 

hemsidan. Det ansågs att det system som de anställda på förbundet skulle använda 

sig utav för att uppdatera hemsidan med dess innehåll, inte skulle hinnas med att 

ta fram en design för under tidsramen för projektet. Således beslutades det att 

fokus endast skulle ligga på framtagandet av en designprototyp av hemsidan som 

majoriteten av medlemmarna använder sig av. 

 

Från och med här förkortas Förbundet Svensk Bridge till FSB under resterande 

delar. 
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2. Bakgrund 

Det har visat sig vara svårt vid framtagning av olika designs för gränssnitt av 

programvaror och hemsidor, åtminstone genom att döma av all den litteratur som 

skrivs inom gränssnittsdesign, interaktionsdesign, användbarhet och liknande.  

 

Redan på 80-talet forskades det inom design, och uppkomst av olika designregler 

och principer av bland annat Norman (1983), där designregler grundlades genom 

studier av människors misstag vid användning av olika system.  

 

Det finns flertalet olika tillvägagångssätt för att ta fram, eller designa gränssnitt. 

Exempelvis kan man genom effektstyrning, där man utgår ifrån ett effektmål, det 

vill säga, den effekt som man med ett nytt system eller produkt vill uppnå, jobba 

mot detta effektmål, och designa systemet tills effekterna är uppnådda (Ottersten 

& Balic 2004). Ett annat tillvägagångssätt är genom framtagandet av så kallade 

personor. Dessa är fiktiva representationer baserade på studier av användarna, 

som sedan beskriver en viss typ av målgrupp. Genom dessa personas, och de 

tillhörande scenarios, som beskriver olika personas användande av produkten i en 

tänkt kontext, kan man bättre förstå användarna och på så vis designa bättre 

lösningar för dem (Adlin & Pruitt, 2006).  

 

Varför det finns mycket skrivet kring hur man kan gå tillväga för att ta fram en 

design, designregler eller riktlinjer, och annan forskning kring användbarhet, 

borde rimligtvis vara för att det är en svår process. Enligt Shneiderman (2000, 

s.86), ”Designing for experienced frequent users is difficult enough, but designing 

for a broad audience of unskilled users is a far greater challenge”, så verkar detta 

framförallt vara svårt när det kommer till att designa för många olika användare 

med olika erfarenheter och skicklighet.  

Tre problem som Schneiderman pekar på är; Teknologins variation och ständig 

förändring, användarnas mångfald med olika åldrar, kön och kultur samt luckor i 
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användarnas kunskaper sinsemellan. Dessa medför att en eftersträvan av någon 

form av universal användbarhet kan hindras (Shneiderman, 2000). 

2.1 User-Centered-Design 

Termen user-centered-design myntades av Donald Normans 

forskningslaboratorium vid University of California San Diego (UCSD). User-

centered-design (UCD) är en bred term som beskriver designprocesser där den 

slutliga användaren, på ett eller annat sätt, påverkar hur den slutgiltiga designen 

formas (Abras et al., 2004). En användare kan dock påverka, eller involveras i en 

design på flera olika sätt, men det viktigaste är att de blir involverade på ett eller 

annat sätt (Abras et al., 2004). Vid vissa UCD metoder konsulteras användare om 

dess behov och involverar dem även senare i designprocessen, vanligen vid 

kravinsamling och använbarhetstestning (Abras et al., 2004). Det finns även andra 

metoder inom UCD där slutanvändaren tar en än större del i designprocessen 

genom att vara involverad som partners med designers genom hela 

designprocessen.  

En designers roll är att underlätta uppgifter för användarna, och att möjliggöra för 

användarna att produkten går att använda på ett sådant sätt som det ursprungligen 

var tänkt, och detta gärna med så lite träningsbelastning som möjligt för 

användarna (Abras et al., 2004). För att möjliggöra att en designer ska lyckas med 

detta har designers till sin hjälp, olika designprinciper som tagits fram genom 

åren, som tidigare nämnts. Norman (1988), som myntade User-Centered-Design, 

föreslog följande sju designprinciper, som han anser ”straightforward”, för att 

underlätta en designerns uppgift. (Norman, 1988,p.189-200) 

 

1. Använd både kunskap i världen och kunskap i huvudet – Genom att bygga 
konceptuella modeller, skriva handböcker som lätt kan förstås, och som är 
skrivna innan en design blivit implementerad. 

2. Förenkla strukturen av arbetsuppgifter – Uppgift ska vara enkel till sin 
struktur, minimerar mängden planering och problemlösning som de 
kräver.  

3. Gör saker synliga: Överbrygga klyftorna i utförande och utvärdering – 
Gör det synligt på genomförande-sidan av en åtgärd så att användare vet 
vad som är möjligt, och hur åtgärder bör göras. Gör även saker synliga på 
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utvärderings-sidan, så att användare kan ta del av effekterna av sina 
åtgärder. 

4. Se till att mappningar blir rätt – Utnyttja de naturliga mappningar. Se till 
att användarna kan urskilja relationer mellan exempelvis: Intentioner och 
möjliga åtgärder, agerande och dess påverkan på systemet, det verkliga 
tillståndet hos systemet och vad som uppfattas av syn, hörsel eller känsla, 
hos användaren. 

5. Utnyttja fördelarna av begränsningar, både naturliga och artificiella – 
Använd begränsningar på sådant vis att användarna upplever att det bara 
finns en möjlig sak att göra. Den rätta saken. 

6. Designa för tänkbara fel – Anta att alla eventuella fel som kan inträffa, 
kommer att inträffa. Planera för dessa. 

7. När allt annat misslyckas, standardisera – När något inte kan designas 
genom godtyckliga mappningar och svårigheter, så blir sista utvägen att 
standardisera. Standardisering av exempelvis; åtgärder, utfall, och layout.	  

 

Enligt (Abras et al., 2004) så visar Normans principer på behovet av att undersöka 

de behov och önskemål hos användarna, och den avsedda användningen av 

produkten. Att behovet för att involvera faktiska användare, och då ofta i den 

miljö där användandet för produkten utövas, anser (Abras et al., 2004) vara en 

naturlig utveckling inom UCD.  

2.1.1 Att involvera användare 

Det är nödvändigt att tänka över vem som verkligen är en användare och hur man 

ska involvera dessa i designprocessen (Abras et al., 2004). De mest uppenbara 

användarna är de som till slut ska använda sig av den slutgiltiga produkten för att 

uppnå någon form av mål, men det finns även andra användare, exempelvis de 

som administrerar över användare. Dessa har även de, behov och förväntningar 

(Abras et al., 2004). 

Man har tidigare identifierat tre typer av användare: primära, sekundära och 

tertiär. Primära användare är de som faktiskt använder produkten; Sekundära 

användare är de som använder produkten ibland eller genom en mellanhand; 

Tertiära användare är personer som kommer att påverkas av användningen av 

produkten eller fatta beslut om köp av produkten. En framgångsrik utformning av 

en produkt måste ta hänsyn till många olika intressenter av produkten, men inte 

alla måste vara representerade i designteamet (Abras et al., 2004). När 

intressenterna har identifierats och en grundlig undersökning av deras behov har 

genomförts, kan designers utveckla alternativa designlösningar som sedan kan 
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utvärderas av användarna. Genom att lyssna på användarnas diskussioner kring de 

olika designlösningarna kan detta bidra till en ökad förståelse för det avsedda 

ändamålet för produkten, och dessutom tillhandahålla mer, eller annan 

information än vad en initial intervju eller observationsstudie medförde (Abras et 

al., 2004). Allt eftersom prototyper skapas, kan dessa bli testade av användarna. 

Vid detta skede är det viktigt att designers tar till sig resultatet från dessa 

användartester då dessa hjälper till att identifiera mätbara användbarhetskriterier 

(Abras et al., 2004).  

 

Som tidigare nämnts så kan användare delta i en designprocess på olika sätt. Från 

att endast bli konsulterade om behov, deltagande i en intervju eller 

observationsstudie, vara försöksperson för ett användbarhetstest, till att bli en del 

av designteamet genom hela resan för att framtagningen av en slutgiltig 

designlösning för den tänkta produkten. Att involvera användare i en design på ett 

eller annat sätt har dock visat sig leda till framtagning av mer användbara och mer 

tillfredsställande designs (Abras et al., 2004). 

2.2 Domänanalys 

För framtagandet av designförslaget av FSBs hemsida, har en domänanalys utförts 

av existerande hemsidor likt FSBs. Detta gjordes för att identifiera och strukturera 

information i hopp om att hitta något av återanvändbarhetsvärde.  

I en domänanalys så införskaffas kunskap och erfarenhet av domänområdet till 

dess att ett tröskelvärde har uppnåtts. Tröskelvärdet kan definieras till ett värde då 

tillräckligt mycket information har ackumulerats och studerats för att kunna 

återanvändas på ett eller annat vis (Prieto-Díaz, 1990).  

I och med det här projektet har, förutom FSBs hemsida, även två av de största 

bridgenationerna i världen, det Italienska, och det Brittiska bridgeförbundets, 

respektive hemsidor granskats. Detta i hopp om att finna gemensamma nämnare 

hos de olika hemsidorna i form av funktioner, designbeslut, och/eller innehåll, 

som skulle kunna återanvändas, eller för att hitta brister hos de olika hemsidorna 

för att undvika att upprepa dessa brister till det designförslag som sedermera 

skulle tas fram. 
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2.2.1 Domänanalys 1 – Svenska bridgeförbundet 

Förbundet Svensk Bridge skiljer sig inte från andra nationers mål med en egen 

hemsida, det vill säga, att distribuera information till sina medlemmar och andra 

användare av hemsidan. Informationen som distribueras är bland annat; 

tävlingsresultat, nyheter, regler och bestämmelser, information om de olika 

distrikten och respektive klubbar, internationella tävlingar, aktiviteter, 

forumtrådar, tävlingskalender för tävlingar i Sverige, med mera. Det är mycket 

information som medlemmarna får tillgång till. Alla medlemmar har dessutom en 

egen sida med ytterligare information om dennes ranking, egna tävlingsresultat, 

handikapp och personinformation som medlemmar når genom att logga in.  

Väl på startsidan på FSBs hemsida möts man av mängder av blåa länkar som tar 

en till flertalet olika sidor. Dessa sidor dit länkarna hänvisar är bland annat 

artiklar, forumtrådar, distriktssidor, och länkar till internationella tävlingar. Alla 

länkar har samma font, färg och storlek, vilket medför att det är svårt att urskilja 

vad som egentligen skiljer de olika länkarna från varandra. Vissa av länkarna tar 

en till en helt annan hemsida, exempelvis de som hänvisar till internationella 

tävlingar, medan andra tar en till forumet, eller till lokala artiklar på sidan.  Sidan 

ger ett intryck av att vara fullproppad med information då det inte finns mycket 

oanvänd yta mellan de olika delarna av sidan, länkarna, reklambanners och 

bilderna. Navigeringsmenyn har visserligen ikoner framför de olika menyvalen, 

men texten på menyvalen har samma färg, font och storlek som de andra länkarna, 

vilket kan göra att dessa kan förväxlas mot vanliga länkar, och inte uppfattas som 

en navigeringsmeny. Under de respektive menyvalen som har en undermeny, 

finns det i genomsnitt 19st olika menyval. Detta gör det väldigt svårt, och tar lång 

tid att leta igenom för att hitta det man letar efter (se figur 1). 
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Figur 1 - Förbundet Svensk Bridges hemsida. 28 olika val under menyvalet Tävling. 

2.2.2 Domänanalys 2 – Italienska bridgeförbundet 

Den andra domänanlysen är gjord på det Italienska bridgeförbundets hemsida. Väl 

där möts man av flertalet informationsrutor innehållandes någon form av rörelse, 

dit uppmärksamheten med lätthet dras. Detta kan bidra till ett störningsmoment 

om man är på jakt efter någon viss information. Även på denna sida är det ont om 

mellanrum mellan de respektive informationsrutor, reklam och bilder. Då de flesta 

färger finns representerade någonstans på sidan ger den ett intryck av att vara 

rörig och oprofessionellt gjord. Navigeringsmenyn ligger inklämd mellan 

hemsidans huvudbanner och två reklambanners, vilket gör den lätt att missa. 
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Menyvalen som finns är betydligt färre än vad FSB hade med ett snitt på 3,4 olika 

möjliga val. Dessa undermenyer som visar sig när man för muspekaren över de 

olika valen, har en vit-transparant bakgrund, vilket medför att det som ligger 

under där menyn uppenbarar sig, syns igenom. Detta gör det svårare att se vad de 

olika menyvalen är. Då det inte har funnits möjlighet att kunna få tillgång till en 

medlems interna sidor av sidan, kan inget yttrande göras vad gällande hur, eller 

vilken information som det Italienska bridgeförbundet låter sina medlemmar ta del 

av.  Det Italienska bridgeförbundets hemsida kan ses i figur 2. 

 

 
Figur 2 - Italienska bridgeförbundets hemsida 
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2.2.3 Domänanalys 3 – Brittiska bridgeförbundet 

Den brittiska hemsidan är ny. Detta är kanske inte något som man kan tro genom 

en första anblick av sidan. Sidan är full med klassiska blåa länkar till andra sidor. 

Vissa av dessa är placerade i boxar, medan andra är placerade direkt på sidan. 

Huvudbannern med loggan och med rubriken ”English Bridge Union”, går från 

mörkare blå färg högst upp, till ljusare blå färg längst ner i bannern. I samma 

banner finns även navigeringsmenyn för sidan. De olika menyvalen är i blå 

länkfärg. Att ha dessa i blå färg mot en bakgrundsfärg som är av en annan nyans 

av blått, medför att navigeringsmenyn blir svårare att urskilja.   

Hur utplaceringen av innehållet på den här hemsidan har gått till, och varför, får 

man ingen klarhet i. Mitt på sidan finns en informationsbox som sticker ut i och 

med att den har en helt annan bakgrundsfärg än det övriga på sidan. I denna box 

finns rubriken: ”Can’t find something?”, där man hänvisar till den gamla 

hemsidan om det är något som man inte lyckas hitta på den nya sidan då innehåll 

fortfarande håller på att förflyttas mellan sidorna.  

I figur 3 kan man se den nya hemsidan för det Brittiska bridgeförbundet. I figur 4 

visas den föregående hemsidan som det Brittiska bridgeförbundet hade, och som 

man hänvisar till i informationsboxen mitt på den nya hemsidan.  
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Figur 3 - Nya Brittiska bridgeförbundets hemsida 

Den nya hemsidan för det Brittiska bridgeförbundet upplevs väldigt rörig. Sidan 

ger inte intrycket av att man till denna, nya hemsida, har lagt ner tillräckligt med 

tankeverksamhet eller resurser för att ta fram en designlösning som kommer 

tillfredsställa dess användare.  
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Figur 4 - Den gamla hemsidan för det Brittiska bridgeförbundet 

På det Brittiska bridgeförbundets äldre hemsida upplevs innehållet mer 

strukturerat och lättöverskådligt tack vare de olika boxarnas grupperingar och 

utplaceringar.  
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2.2.4 Summering av domänanalys 

Förhoppningen med domänanalysen var att kunna urskilja gemensamma nämnare 

för vad man skulle kunna tänka sig att återanvända i en ny design åt FSB. Det 

visade sig emellertid att de hemsidor som användes i denna domänanalys, trots att 

två av dessa tillhör två av världens största bridgeförbund, bidrog mer till tankar 

och idéer kring vad man ej bör ha med till en ny design, än vad man kan tänka sig 

att återanvända. Alla tre hemsidorna upplevdes proppade med information, reklam 

med mera, och den nya Brittiska hemsidan upplevdes väldigt ostrukturerad.  Ingen 

av sidorna hade mycket med mellanrum mellan de olika elementen på sidorna, 

vilket dels gjorde det svårt att hitta och urskilja informationen sinsemellan och 

dels gav intrycket att informationen på sidan var ihoptryckt. 

Alla hemsidorna hade någon form av inloggningsmöjlighet för sina medlemmar, 

vilket kan tyda på att detta är en viktig del av ett förbunds hemsida, och för deras 

användare. Detta var emellertid det enda som ansågs vara något att återanvända 

till kommande designlösning för FSBs nya hemsida.  

Summeringen av denna domänanalys för bridgeförbundshemsidor, skulle 

kortfattat kunna konstatera att; Bridgeförbundshemsidor inte verkar ha hängt med 

i utvecklingen, och hemsidorna ger intrycket av att vara omoderna. 

Detta är dock något som jag med kommande designprocess för framtagandet av 

den nya designen för FSBs hemsida, förhoppningsvis skall kunna bidra till 

ändring på. 
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3. Metod 

Metoden som använts är en kvalitativ analys av en designprocess. Analysen berör 

hela designproceduren i denna fallstudie av framtagandet av en designprototyp på 

en hemsida åt FSB. Alla moment som har utförts under denna designprocedur har 

dokumenterats.  

 

För metod av framtagningen av prototypdesignen, se sektion 4, analys av 

designprocedur. 

 

Fallstudiemetodologin passar väl för många olika typer av programvaruutveckling 

(Höst & Runeson, 2008). Fallstudier tillhandahåller en djupare förståelse av ett 

fenomen än vad kontrollerade experiment gör, men då fallstudier är annorlunda 

från analytiska och kontrollerade empiriska studier har detta kritiserats för att 

bland annat vara av mindre värde och svåra att generalisera utifrån (Höst & 

Runeson, 2008). Fallstudiemetodologin användes ursprungligen i syfte till att 

utforska fenomen, men den kan användas även till att beskriva fenomen, söka 

efter förklaring till fenomen eller problem, eller för att försöka förbättra vissa 

aspekter av studerade fenomen, vilket oftast är fallet i programvaruutveckling 

(Höst & Runeson, 2008).  

 

En hemsida är visserligen ingen programvara som finns installerad på ens dator, 

men programvaror har ett gränssnitt som behöver designas, liksom en 

programvaras gränssnitt, vilket är varför fallstudiemetodologin har applicerats. 
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4. Analys av designprocedur 

För framtagandet av designprototypen åt FSB har följande steg genomförts:  

1. En workshop tillsammans med anställda på FSB har hållits. 

Under denna workshop utfördes eller påbörjades följande1: 

a. Specificera ett effektmål som FSB ville uppnå med en ny design. 

b. Göra en målgruppsanalys av användarna. 

c. Ta fram användningsmål och funktioner för de olika målgrupperna. 

d. Skapa en ”persona weighted feature matrix” där de framtagna 

funktionerna ska placeras in. 

2. Skissat fram en designlösning utifrån de data som genererades från 

workshopen. 

3. Tagit fram en prototyp i HTML utifrån skisserna. 

4. Genomfört användartester på prototypen och på Förbundets Svensk 

Bridges befintliga hemsida. 

5. Utvärderat användartestsresultaten.  

Genom dessa steg har en designprototyp tagits fram som ska överlämnas 

tillsammans med en utvärdering av användartesterna till FSB. Designprototypen 

ska även presenteras och demonstreras vid ett möte som kommer äga rum den 17 

juni 2013 i Stockholm. 

  

                                                                                                                                 

 
1 Det som inte helt hanns med under workshopen (punkt d.) fullbordades vid senare tillfälle. Mer 

om det under avsnittet 4.1.4 Persona weighted feature matrix.  
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4.1 Workshop 

I den workshop som hållits i ett konferensrum på en bridgeklubb Stockholm 

deltog åtta personer utöver mig själv. Deltagarna var i åldrarna 31-46 år och 

fördelningen var sju män och en kvinna. Sex av deltagarna hade olika uppdrag 

eller anställningar inom FSB medan två av deltagarna hade olika uppdrag vid en 

bridgeklubb som var ansluten till FSB. Dessa två togs in till workshoppen även 

fast de inte var förbundsanställda, men i hopp om att de skulle kunna bidra med 

sina respektive erfarenheter av bridge och att driva en bridgeklubb. Alla som 

deltog i workshopen var aktiva bridgespelare.  

 

Workshoppen inleddes med en kort presentation av mig, dagordningen och syftet 

med workshoppen.  

 

Syftet med workshoppen var fyrdelat:  

1. För det första skulle Förbundet Svensk Bridge ta fram ett effektmål. Kort 

och gott ett klargörande för sitt syfte med införskaffandet av den nya 

hemsidan och vilken effekt man vill uppnå med den. 

2. För det andra skulle en målgruppsanalys, i den bemärkelsen att 

målgrupperna skulle listas, genomföras.  

3. Det tredje målet med workshopen var att lista användningsmål och 

funktioner för de olika målgrupperna som skulle kunna bidra till att 

effektmålet skulle kunna uppnås.  

4. Slutligen skulle en ”persona weighted feature matrix” skapas där de olika 

funktionerna som var framtagna skulle placeras in och tilldelas en poäng 

mellan 2 till -1 beroende på hur viktiga FSB ansåg att de var för de 

respektive målgrupperna. Dessutom så skulle de respektive målgrupperna 

bli tilldelade en betydelse-vikt för hur viktiga deltagarna ansåg att 

respektive målgrupp är för organisationen, och även dessa placeras in i 

matrisen. 

4.1.1 Framtagandet av effektmål 
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Då projektet att ta fram en ny design för en hemsida inte var något som FSB hade 

avsatt tid för och planerat själva, så fanns det således heller inga tidigare 

genomtänkta tankar eller någon kravspecifikation att utgå ifrån. För att ha något 

att styra emot vid framtagandet av en produkt eller designprototyp så måste först 

och främst de önskade effekterna tas fram och vara tydliga (Ottersten & Balic 

2004, s.33). 

 

Efter den inledande, kortare presentationen ställdes därför följande fråga till 

deltagarna i workshopen; ”Vilka effekter för verksamheten ska produkten ge när 

den används?”. Deltagarna fick var sitt papper och en penna och ombads att på 

cirka fem minuter skriva ner de önskade effekterna man ville se av en ny hemsida. 

Efter de fem minuterna fick deltagarna redovisa sina respektive tankar och 

önskemål om vilka effekter som man ville uppnå med en ny hemsida. Dessa 

tankar och önskemål formulerades till meningar som skrevs upp på en 

whiteboardtavla i konferensrummet och meningarna var följande: 

• Rekrytera, behålla och utveckla medlemmar 

• Effektivisera (bridgeproduktion) och tillgängliggöra dess resultat 

• Fler medlemmar ska använda sig av spader som huvudsaklig 

informationskälla för sitt bridgeintresse, oavsett man söker eller vill lämna 

information 

• Kunna hitta vad som helst utan stora problem utan att behöva ringa efter 

hjälp. Avlasta personalen. 

• Vara den bästa källan till hur, var och när man spelar bridge 

• Hemsidan ska vara tydlig, lättillgänglig så att fler medlemmar använder 

sig utav den 

• Verka för bridgen 

Utifrån dessa meningar ombads nu deltagarna att gemensamt formulera en 

slutgiltig mening som skulle ses som FSB effektmål, för införskaffandet av en ny 

hemsida. 

 

Deltagarna uttryckte svårighet med uppgiften att formulera alla olika tankar och 

önskemål till bara en mening, men lyckades efter 20-25 minuter att enas om att 

följande mening kändes gemensamt tillfredställande för deltagarna: ”Förbättra 
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besökarnas uppfattning och användande av hemsidan samt effektivisera 

funktionärers och anställdas arbete”. Då funktionärer och anställda vid FSB 

använder sig av ett så kallat ”CMS” (content management system) för uppdatering 

av hemsidan med relevant, eller önskat innehåll, så föreslogs det att fokus för en 

ny design endast skulle omfatta det gränssnitt som den breda massan av som FSBs 

användare kommer i kontakt med. Förslaget ansågs rimligt med tanke på att 

tidsramen för projektet var 12 veckor och därför beslöts det att ingen arbetsinsats 

skulle läggas på att ta fram en design för hur FSBs CMS skulle se ut. Med denna 

avgränsning gjord i detta skede så ombads deltagarna i workshopen att 

omformulera effektmålet så att det tog avgränsningen i beaktning, det vill säga, att 

utesluta ”...effektivisera funktionärer och anställdas arbete”. Effektmålet 

formulerades om och resulterade i följande mening: ”Förbättra besökarnas 

uppfattning och användande av hemsidan”. Detta blev således effektmålet, den 

effekt man ville uppnå med att införskaffa en ny hemsida. 

4.1.2 Målgruppsanalys 

Efter att effektmålet hade tagits fram var nästa punkt på dagordningen att göra en 

målgruppsanalys. Med att genomföra en målgruppsanalys, syftas det i detta fall på 

att deltagarna i workshoppen gemensamt skulle diskutera och komma fram till 

vilka målgrupper som fanns och sedan lista dessa. Målgrupperna är grupper av 

människor med likartade användningsmönster eller behov av produkten (Ottersten 

& Balic 2004). Dessa är i sin tur de som kan bidra till att effektmålet kan uppnås. 

”När man känner till målgrupperna blir det möjligt att utforma produkten så att 

de högst prioriterade målgruppernas behov och förväntningar helt säkert 

tillgodoses” (Ottersten & Balic 2004, s.50). 

 

Deltagarna i workshopen fick uppgiften att var och en för sig, på fem minuter, 

försöka komma på så många olika tänkbara målgrupper utifrån förtydligandet att 

”målgrupperna är de grupper av människor med likartade användningsmönster 

eller behov av hemsidan”. Efter att de fem minuterna hade gått så läste var och en 

av deltagarna upp sina respektive tänkbara målgrupper.  

De målgrupper som deltagarna i workshopen kom fram till var följande: 

• Potentiella bridgespelare 
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• Utländska bridgespelare 

• Externa intressenter (exempelvis journalister) 

• Nybörjare/Kursdeltagare 

• Mindre rutinerade 

• Tävlingsspelare 

• Elitspelare 

• Landslagsspelare 

• Tävlingsledare 

• Juniorer 

• Klubbadministratörer (Togs bort i och med avgränsningen) 

• Distriktsanvändare (Togs bort i och med avgränsningen) 

• Anställda (Togs bort i och med avgränsningen) 

Utifrån dessa skulle nu användningsmål och funktioner för respektive målgrupp 

tas fram. Men innan dess hölls en kaffepaus på 15 minuter. 

4.1.3 Användningsmål och funktioner 

Vad de olika målgrupperna förväntar sig eller behöver kan definieras som 

användningsmål (Ottersten & Balic, 2004). De olika funktionerna är sådana som 

kan bidra till att respektive målgruppers användningsmål kan uppnås, vilket i sin 

tur ska leda till att effektmålet uppnås (Ottersten & Balic, 2004). För att komma 

fram till dessa tänkbara användningsmål och funktioner för de olika målgrupperna 

fick deltagarna göra kvalificerade uppskattningar av vad de trodde skulle vara av 

betydelse för målgrupperna. 

 

Deltagarna fick som tidigare fem minuter på sig att individuellt skriva ner vad de 

ansåg att de olika målgrupperna hade för olika användningsmål med FSBs 

hemsida. Efter dessa fem minuter redovisades dessa och skrevs upp på en 

whiteboardtavla.  

 

Efter att allas åsikter och förslag var hörda så formulerades de respektive 

målgruppernas användningsmål till följande: 

• Potentiella bridgespelare  
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o ”Få tillgång till adekvat information om hur man spelar bridge 
och hur man blir medlem i FSB.” 

• Utländska bridgespelare  
o ”Kunna hitta adekvat information om större arrangemang och 

kontaktinformation på engelska.” 
• Externa intressenter (exempelvis journalister)  

o ”Kunna hitta resultat om spelade mästerskap, spelade tävlingar 
eller svenska framgångar inom bridge.” 

• Nybörjare/Kursdeltagare  
o ”Få tillgång till adekvat information om hur man spelar bridge 

samt vad, när, var, och kostnader för bridgekurser.” 
• Mindre rutinerade  

o ”Kunna hitta information om, och/eller få inspiration till hur hen 
kan utvecklas till en bättre bridgespelare.” 

• Tävlingsspelare  
o ”Kunna ha möjligheten att planera sitt bridgeliv samt hålla sig 

uppdaterad på bridgesverige.” 
• Elitspelare  

o ”Kunna ha möjligheten att kunna planera sitt bridgeliv samt hålla 
sig uppdaterad på bridgesverige, i en än större utsträckning än 
tävlingspelaren.” 

• Landslagsspelare  
o ”Få tillgång till adekvat information om kommande 

landslagsuppdrag samt kunna jobba tillsammans med resterande 
spelare i laget med lagets teambuilding.” 

• Tävlingsledare  
o ”Ha tillgång till regler och bestämmelser samt kunna finna svar på 

de frågor som spelare kan tänkas fråga om.” 
• Juniorer   

o ”Ha möjligheten att kunna ha kontakt med och komma i kontakt 
med andra juniorer”. 

• Klubbadministratörer (Togs bort i och med avgränsningen) 
• Distriktsanvändare (Togs bort i och med avgränsningen) 
• Anställda (Togs bort i och med avgränsningen)	  	  

Utifrån dessa användningsmål för de respektive målgrupperna fick deltagarna i 

workshopen nu uppgiften att försöka komma fram till funktioner som skulle 

kunna tänkas bidra till att användningsmålen för de respektive målgrupperna 

kunde uppnås. Deltagarna fick 15 minuter på sig, och denna gång även 

möjligheten att konversera tillsammans med andra om så önskades.  

Funktionerna som deltagarna gemensamt kom fram till var fölande: 
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• ”Bridgeintro” – Funktion som förmedlar en baskunskap om vad bridge är, 
hur det går till och hur man börjar spela (var, när, hur) 

• ”Hitta klubb nära dig” – Kartfunktion som visar klubbar i närheten av den 
plats man avser vilja utgå ifrån. 

• ”Engelsk kontaktinformation” – En sida med information på engelska, om 
festivalen, tävlingar och kontaktinformation 

• ”Bridgearkivet” – Här finns resultat och historia om svensk bridge, 
tävlingar och artiklar relevanta för svensk bridgehistoria. 

• ”Kursutbud” – Allt man behöver veta om kurser. Var, när, hur, kostnad 
• ”Varför och hur tävlar man?” – En sida med information om varför och 

hur man tävlar. Allt från förklaring av mästarpoäng till olika 
tävlingsformer. 

• ”Inspirationskällan” – Funktion eller sida som ska försöka ge inspiration 
till att vilja utvecklas och bli en bättre bridgespelare.  

• ”Kalender” – En kalenderfunktion där man ska kunna planera sitt 
bridgande.  

• ”Nyheter” – Något som visar det senaste som hänt, artiklar publicerade av 
FSB. Användarna ska kunna hålla sig uppdaterade på bridgesverige.  

• ”Internationellt” – Nyheter och information om kommande internationella 
tävlingar. 

• ”Grupper” – Funktion, likt Facebook-grupper, där rum kan ges för 
teambuilding, diskussion inom gruppen om system, planering, spelschema 
och möjlighet att kunna ladda upp system och andra filer. 

• ”Regler och bestämmelser-sök” – Funktion där TL, kursansvariga eller 
andra som får frågor, eller för dem som själv vill ta reda på saker och ting, 
kan söka upp informationen om mer specifika regler och bestämmelser. 

• ”Juniorportal” – Likt grupper, men här är alla per automatik med om man 
är under 25 år. En plats för utbyte av information, kunskap och där 
juniorer kan ha kontakt med andra juniorer, detta på en plats där de inte 
behöver vara exponerade för resten av medlemmarna. 

Rubrikerna för de olika funktionerna var endast tillfälliga namn så att de sedan i 

den kommande matrisen, som beskrivs nedan, skulle kunna placeras in med det 

tillfälliga namnet. 

4.1.4 Persona Weighted Feature Matrix  

När vi nu hade ett effektmål, målgrupper, användningsmål samt tänkta funktioner 

för att de respektive målgruppernas olika användningsmål skulle kunna uppnås, 

valdes det nu i detta skede, för att få vägledning i fattandet i de beslut för vilken 

eller vilka funktioner som skulle prioriteras, att ta fram en ”persona weighted 
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feature matrix”, vilket är en matris man tar fram där man får hjälp med 

beslutsfattandet baserat på personors olika behov och betydelse (Adlin & Pruitt, 

2006). I denna studie har det valts att jämställa en persona som en målgrupp. 

I matrisen placerar man in de olika målgrupperna och funktionerna man har. Varje 

målgrupp blir tilldelad en betydelsevikt och tillsammans summerar dessa totalt 

100. För varje funktion tilldelar man den ett värde från 2 till -1 för varje 

målgrupp, där de olika poängen har följande definitioner enligt Adlin och Pruitt 

(2006, s. 371). 

 

2: The persona loves this feature or the feature does something wonderful for the 

persona (even if they don’t realize it.) 

1: The persona recieves some value, percieved or not, from the featuer. 

0: The persona doesen’t care about the feature one way or the other. 

-1: The persona is confused, annoyed or in some way harmed by the feature. 

 

Detta värde multipliceras sedan med vikten för respektive målgrupp och 

summeras till en totalsumma. Utifrån totalsumman får man sedermera en 

prioriteringsordning för de olika funktionerna (Adlin & Pruitt, 2006).  
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Tabell 1 

Tabellen illustrerar hur en persona weighted feature matrix kan tänkas se ut 

	  	   Målgrupp1	   Målgrupp2	   Målgrupp3	   	  	  
Vikt	   50	   35	   15	   Viktsummering	  
Funktion1	   0	   1	   2	   65	  
Funktion2	   2	   1	   1	   150	  
Funktion3	   -‐1	   1	   0	   -‐15	  
Funktion4	   1	   1	   1	   100	  
Etc	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

 

Vid framtagandet av matrisen vid workshopen visade det sig svårt för deltagarna 

att komma överens om de respektive målgruppernas betydelsevikter. När 

deltagarna väl hade enats över hur de ville fördela den totala summan av 100 till 

de 10 olika målgrupperna blev utfallet följande som visas i tabell 2. 

 

Tabell 2 

Tabellen visar hur deltagarna i workshopen har valt att fördela betydelsevikte för 

de 10 olika målgrupperna

 
 

Proceduren att tilldela de respektive målgrupperna en betydelsevikt tog så pass 

lång tid, att tiden för workshopen nu var slut. Detta innebar att tiden inte räckte till 

för deltagarna att sätta in de olika funktionerna i matrisen och tilldela de olika 

funktionerna ett värde mellan 2 till -1 för varje målgrupp.  

 

För att få matrisen komplett skickades den halvfärdiga matrisen i en xlsx-fil2 ut 

till den huvudansvarige för deltagarna som var med under workshopen. Hen 

skickade sedan vidare denna till de deltagare som hade möjlighet och tid att fylla i 

det som återstod.  

                                                                                                                                 

 
2 Microsoft Excel-fil 
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Det blev tillslut fyra deltagare som hade möjlighet att slutföra uppgiften. Tabell 3 

nedan visar en av deltagarnas val av poängsättning för de olika funktionerna för 

respektive målgrupp, samt resterande deltagares totala viktsummeringar.  

 

Tabell 3 

Tabellen visar först en av deltagarnas hela poängsättning av de olika 

funktionernas för de respektive målgrupperna. De resterande tre deltagarnas 

totala viktsummeringar visas även, men utan deras respektive poängsättning för 

de olika funktionerna 

 

 
Av dessa viktsummeringar togs genomsnittet för varje funktions vikt fram vilket 

kan ses i tabell 4. 
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Tabell 4 

Tabellen visar medelvärdet för deltagarnas poängsättning av funktionernas 

betydelse för alla målgrupper 

   
Med medelvärdet för alla de olika funktionerna kunde nu prioriteringsordningen 

för dessa funktioner bli synlig, vilket kan ses i tabell 5. 

 

Tabell 5 

Tabellen visar prioriteringsordningen för de olika funktionerna som togs fram 

genom skapandet av en persona weighted feature matrix 

 
Dessa 14 funktioner var, som tidigare nämnts, funktioner som skulle kunna bidra 

till att användningsmålen för respektive målgrupp kan uppnås och sedan i sin tur 
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FSBs huvudsakliga effektmål med framtagandet av en ny design för deras 

hemsida. 

4.2 Analys av dagens befintliga hemsida 

De funktioner som togs fram under workshopen var visserligen funktioner vars 

syfte var att bidra till att effektmålet sedan skulle kunna uppnås, men är funktioner 

som i dagsläget inte finns på FSBs hemsida, och är sådana funktioner som inte 

redan är självklara. Det avråds ta med i matrisen sådana funktioner som måste 

finnas med i en design (Adlin & Pruitt, 2006, s372). Således behövdes den 

befintliga hemsidan att noga undersökas, flik för flik, meny för meny, för att ta 

reda på vad som skulle kunna behöva finnas kvar. 

 

På hemsidan i dagsläget finns mängder med information för medlemmar och icke 

medlemmar om tävlingar, utbildningar, klubbar och distrikt med mera, som kan 

tänkas behöva finnas med i en ny design. För att ta reda på vad som måste finnas 

kvar eller med i en ny design har det funnits en kontinuerlig kontakt med 

representanter vid FSB vid undersökningen av den befintliga hemsidan.  

Utöver utfrågning av dagens hemsida med representanter vid FSB om vad de tror 

och anser behövs finnas kvar, har även rådfrågning av aktiva användare, i hopp 

om att bli än mer upplyst om vad som kan tänkas måste finnas kvar. I detta fall 

med FSB kom det fram att följande saker måste finnas kvar: 

• Användarinformation	  
• Forum	  
• Information	  

o Tävlingar	  
o Regler	  
o Styrelser	  
o Kansliet	  
o Landslag	  
o Juniorer	  

• Distrikt	  
• Klubbar	  
• Tävlingar (Söka bland tävlingsutbudet)	  
• Artiklar	  
• Ranking och mästarpoäng	  
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• Spelade tävlingar och resultat	  

Detta var således funktioner eller information som utöver de som togs fram under 

workshopen, skulle implementeras in i en designprototyp av den nya hemsidan. 

4.3 Skissning av prototypen 

Med effektmålet, funktionerna och dess prioriteringsordning samt den djupare 

insikten i vilka delar som behövde finnas kvar, kunde nu skissarbetet påbörjas. 

Med tanke på att prototypen senare skulle vara möjlig att skapas i HTML-kod och 

att det fanns vissa begräsningar i mina kunskaper kring programmeringen av vissa 

funktionella eller interaktiva lösningar, medförde detta att de skisser som togs 

fram, kunde innehålla mindre avancerade funktioner eller effekter än vad man 

kanske annars hade valt att ta med. Detta som sagt på grund av att designen skulle 

vara möjliga för mig att kunna programmera. 

 

De första skisserna som togs fram var olika exempel på hur start- eller första sidan 

skulle se ut. Det experimenterades med menyer, innehåll och sökruta på olika 

platser tills en av skisserna valdes ut utifrån personlig preferens. Efter att en 

startsida fanns att utgå ifrån blev nästa punkt att fundera ut vilka menyer som 

skulle finnas och vad som skulle finnas under respektive meny. Då det var mycket 

material och information som skulle ha sin plats på sidan visade det sig vara rätt 

så besvärligt att i ett tidigt stadie i skissarbetet placera ut vad de olika menyerna 

skulle ha för namn och vart de skulle leda hän. Processen pågick löpande under 

hela skissandets gång och menynamn ändrades och byttes plats på efter personlig 

preferens. 

 

Efter att de olika menyernas namn fanns tillgängligt påbörjades skissandet av de 

respektive sidor som man skulle komma till om man skulle klicka på de olika 

menyvalen. När detta väl hade genomförts, så att det fanns en övergripande 

grunddesign att jobba utifrån, blev nästa steg i skissarbetet att planera för och 

skissa ut vad som skulle finnas på de respektive sidorna. Först skissades den 

information, och tidigare funktioner som skulle finnas med från den redan 

befintliga sidan ner för att sedan gå över till att skissa ut de olika funktionerna 
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som framkom ur workshopen och i den framtagna prioriteringsordningen som 

fanns för de funktionerna. 

 

4.4 Framtagandet av prototypen 

Då det var tänkt att en jämförelse mellan FSBs befintliga hemsida och 

designprototypen skulle utföras, valdes det att skapa designprototypen i HTML-

kod så att både den befintliga hemsidan och designprototypen kunde testat med en 

och samma webbläsare.  

 

Det användes ingen databas för lagring av information som visades på sidan. Alla 

sidor var statiska och inga sökfunktioner, inloggningsmoduler eller likartade 

beteenden för matchning av sökord eller liknande, fungerade i praktiken. Vid 

sökningar eller formulärsifyllningar länkades ”Skicka”, ”Logga in”, ”Sök” och 

liknande knappar, till andra statiska sidor. Detta gjordes då kunskap inom 

databaser och scriptprogrammering för att lagra och hämta information ur en 

databas var begränsade.  

 

Kodningen av prototypen tog mycket mer tid än förväntat. Det var en utdragen 

procedur där det allt för ofta fokuserades för stor del på mindre detaljer ä. 

Problem som uppstod fanns det dock ofta lösningar att hitta genom att använda 

sig av söktjänsten Google.   

4.4.1 Prototyp i HTML  

Som tidigare nämnts så valdes prototypen att tas fram genom att koda prototypen i 

HTML. Detta gjordes med avsikt att åstadkomma en så rättvis jämförelse mellan 

FSBs befintliga hemsida och prototypen, då de bägge skulle kunna testas i en och 

samma webbläsare och på samma dator. Enligt Zaki (2009) finns det även andra 

styrkor med att använda sig utav HTML prototyper så som exempelvis: 

 
• Man kan koda HTML oberoende av plattform 
• Man kan lätt dela sin prototyp via en server 
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• HTML prototyper är så nära den verkligheten man kan komma 
• Återanvändningsbar kod 
• Obegränsad potential 
• Flertalet ramverk som är gratis 

 
Zaki (2009) hävdar dock att ingenting är perfekt och att en svaghet med HTML-

prototyper är att de kan vara väldigt tidskrävande, vilket kom att upplevas även i 

detta fall. 

4.4.2 Twitter Bootstrap  

För att spara tid vid skapandet av prototypen användes ramverket ”Bootstrap”3, 

framtaget av företaget Twitter. Bootstrap är ett ramverk för olika stilklasser som 

man kan applicera på element inom HTML, samt bidra till annan form av 

funktionalitet i form av bland annat javascriptfunktioner. Användningen av 

ramverket medförde att de olika HTML-sidorna på ett snabbare sätt kunde formas 

till vad de skulle komma att bli. 

4.5 Den färdiga prototypen 

Den färdiga prototypen kom att innehålla 94 stycken HTML sidor. 49 av sidorna 

var sidor som visade designen ur perspektivet då användaren inte var inloggad, 

medan 45 av sidorna var sidor som visade designen ur ett perspektiv där man hade 

loggat in 4. I det perspektivet där man hade klickat på logga in-knappen, var det 

enda som skiljde sig ett extra menyval (”Mina sidor”) i huvudmenyn, och de 

respektive sidorna under det menyvalet.  

Följande figurer kommer att demonstrera de sidor av den klara prototypen som 

var väsentliga för försökspersonernas utförande under användartesterna av 

                                                                                                                                 

 
3 http://twitter.github.io/bootstrap/ 
4 Med inloggad menas att man har klickat på knappen för loggat in, vilket tar användaren till en 

sida som ska förmedla uppfattningen hos användaren att de angivna användaruppgifterna har 

verifierats på ett lyckat sätt, utan att den processen i själva verket har utförts. 
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prototypen. Dessa sidor var de sidor som försökspersonerna var tvungna att 

navigera till för att lyckas med de olika uppgifterna i användartestet. Prototypen 

kan ses i sin helhet genom att följa länken som finns i Appendix I. 

 

 

 
Figur 5. Startsida 

Denna sida var den första sidan som försökspersonerna fick ta del av och gav 

således det första intrycket till försökspersonerna. Inloggning för registrerade 

användare är placerad högst upp på sidan, där samma funktion även är placerad på 

FSBs befintliga hemsida. En sökfunktion är placerad till höger om 

inloggningsfunktionen. Inloggningsfunktionen och sökrutan finns placerad 

likadant på alla sidor där man inte är inloggad. När man sedan är inloggad 

försvinner således inloggningsfunktionen men sökfunktionen finns kvar på samma 
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plats för alla sidor.  Startmenyn som är placerad högt upp, tvärs över sidan är även 

den placerad på ungefärligt samma plats som för FSBs befintliga hemsida. Som 

besökare välkomnas man av en välkomsttext som inbjuder användare som kanske 

inte redan spelar bridge att börja lära sig, detta i och med den blå ”Börja här!”-

knappen.  

 

Under denna startsida finns ett nyhetsflöde bestående av bilder och text som man 

manuellt kan bläddra igenom, men som annars växlar bild automatiskt.  Till höger 

om denna bildkarusell finns större ikoner för det som är aktuellt just för stunden. 

Under dessa finns de senaste forumsinläggen så man kan se vilka trådar som 

senast var aktiva och där de röda siffrorna representerar antal poster i de trådarna 

som tillkommit sedan man senast var inne på sidan. Längst ner finns nyheter och 

artiklar placerade som är en box som man kan scrolla ner för än fler nyheter och 

artiklar. Dessa man kan dela till diverse sociala medier genom att klicka på de 

olika ikonerna.  

 



 

 32 

 

 
Figur 6. Medlemskapssidan 

På medlemskapssidan, till vänster, infinner sig nu en navigeringslista. Denna 

återfinns på många av sidorna, men med olika innehåll. På denna sida kan man 

ansöka om medlemskap genom att klicka på den blåa knappen under 

huvudrubriken medlemskap. När man klickat på den knappen träder ett 

ansökningsformulär fram som kan ses i Figur 7 nedan. 



 

 33 

 
Figur 7. Ansökningsformulär på medlemskapssidan 

Användare som klickat på knappen för ansök om medlemskap. Då visas ett 

ansökningsformulär som användaren får fylla i om hen önskar ansöka om 

medlemskap. När användaren fyllt i formuläret och klickat på ”Skicka ansökan”, 

försvinner formuläret och en tackruta uppenbarar sig som kan ses i Figur 8. 
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Figur 8. Tack/Bekräftelsemeddelande på att ansökan har mottagits. 

Användare som skickat en ansökan får en meddelanderuta med ett ”Tack!” och 

bekräftelse på att ansökan har skickats och mottagits. 
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Figur 9. Distriktsidan 

När en användare är inne på distriktsidan kan man se en karta över Sverige med 

alla dess olika län. När man för muspekaren över ett län på kartan så ändras färg 

på det län man hovrar över, till en nyans av orange. När man klickar på ett län är 

tanken att man ska komma till det bridgedistrikt som innefattar det län som man 

precis klickat på. Man har således valmöjligheten att klicka på kartan, eller att leta 

upp rätt distrikt/klubb i navigeringslistan till vänster. (Länkningen mellan klick på 

ett län till representativt distrikt har dock i denna prototyp inte varit färdigkodad) 

Till vänster ser man även navigeringslistan, denna gång med alla bridgedistrikt. I 

listan, längst ner, finns även ett val ”Hitta klubb” som i figuren har klickats på. 

Efter att den klickats på har även ”Sök efter klubb” klickats på. Då framträder en 

sökruta där man har möjlighet att söka efter en klubb på klubbens namn. Klickar 

man på ”Där du befinner dig” kommer man till en sida som visar klubbar som 

användaren befinner sig nära, som kan ses i Figur 10. 
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Figur 10. Om Bridge, ”Hitta klubb nära dig” 

Här har en användare klickat på ”Om Bridge”, följt av ”Hitta klubb nära dig”, 

eller så har användaren blivit länkad hit efter att ha klickat på ”Hitta klubb nära 

dig” på distriktsidan. En karta över den klubb som man befinner sig närmast visas, 

förutsätt att användaren har gett sitt godkännande för att hemsidan får använda 

användarens geolocation för att ta reda på användarens koordinater. Till höger 

visas även andra klubbar i närheten av användaren. Valmöjligheten att ändra 

position för sökningen finns genom att klicka på det blåa ”Här!” ovanför kartan. 

Då är det tänkt att användaren ska få specificera var sökningen ska utgå ifrån. 

Detta kan vara nödvändigt då allas geolocation inte alltid är precis, eller så kan 

platsen som sökningen utgår ifrån vara en plats ens bredbandsleverantör har, eller 

att man helt enkelt vill utgå från en helt annan plats än den som man befinner sig 

på. 
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Figur 11. Information, ”Juniorer” 

Under information finns till vänster en stor navigeringslista. Då mycket av all den 

information som fanns på FSBs befintliga hemsida fanns utspridd under många 

och olika flikar, valdes det i denna prototyp att försöka samla ihop det mesta på en 

och samma plats. Fliken ”Juniorer” är den som är aktiv nu och då visas 

information för och om juniorer. 
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Figur 12. Landslag, ”Damlandslaget” 

På denna sida visas de personer som representerar Sveriges damer, inklusive 

Coach som i det här fallet är en man. Sidan går att scrolla för att se alla spelarna i 

laget. I navigeringslistan till vänster finns länkar till alla landslag. Det finns även 

en allmän Informationssida om landslagen, ansvariga och ”Veckans profil”. 

Veckans profil leder till en sida där en landslagsprofil slumpmässigt visas för en 

veckas tid. På den sidan ges råd och tips från veckans profil vilket 

förhoppningsvis kan vara en inspiration för många. 
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Figur 13. Kontakt 

Klickar en användare på ”Kontakt” ser man denna sida. Här kan man direkt skicka 

ett epost genom att klicka på ”Klicka här!” då ett E-postformulär visas som kan 

ses i Figur 14. De respektive kanslianställdas kontaktinformation visas och till 

vänster i navigeringslistan finns nu länkar till de olika kommittéernas kontaktsidor 

samt kontaktsidan för disciplinnämnden. 
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Figur 14. Kontakt, klickat på ”Klicka här”- för att skicka ett epostmeddelande 

När användaren klickat på ”Klicka här!” då de vill skicka ett e-postmeddelande 

till FSB, visas följande E-postformulär. Här kan användaren direkt på hemsidan 

skicka ett epost istället för att behöva öppna sin egen mailklient. När användaren 

väl skickat ett mail visas en tackruta där nu e-postformuläret finns. 
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Figur 15. Inloggad startsida 

Nu har en användare klickat på logga in. En ruta med information om vem som är 

inloggad visas nu högst upp på sidan istället för den tidigare inloggningsruta som 

fanns. Det finns även tre ikoner i den rutan. Den vänstra representerar 

”händelser”, att något som är av intresse för användaren har hänt. Det kan 

exempelvis vara att någon har anmält användaren till en tävling, att någon har 

gjort ett inlägg i en forumtråd som man valt att följa eller att något gjort ett inlägg 

en grupp som man är med i. Den andra ikonen representerar meddelanden. Den 

tredje ikonen representerar spelade tävlingar. När någon av dessa ikoner har en 

röd box med en siffra i, representerar den siffran hur många olästa meddelanden, 

nya händelser, eller spelade tävlingar som man har. En ny flik har tillkommit på 

huvudmenyn, ”Mina sidor”. Detta menyval samt den nya rutan högst upp finns på 

alla sidor när man är inloggad. Utöver detta har startsidan ändras från när man inte 
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var inloggad. När man var inloggad så Välkomnades man och en knapp för hur 

man börjar spela bridge fanns. Eftersom man nu måste vara medlem för att kunna 

ta sig till denna sida, kändes det inte som det fanns behov att behålla startsidan 

som den var om man inte var inloggad. 

 

 

Figur 16. Mina Sidor, ”Mina meddelanden” 

Man kan välja att klicka på kuvert-ikonen i rutan högst upp för att se en överblick 

på ens olästa meddelanden, eller så kan man navigera sig som nu, till sina 

meddelanden. Här visas de olästa meddelandena högst upp, under ”Skriv nytt” 

och ”Ta bort meddelanden”. När man läst ett meddelande visas en grön ikon i 

form av en bock och meddelandet läggs under rubriken ”Lästa meddelanden”. 
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Mer under den nya fliken som tillkommit vid inloggning till finns nu i 

navigeringslistan för mina sidor relaterade sidor för den inloggade användaren. 

 

 
Figur 17. Mina Sidor, ”Min klubb” 

Här har användaren navigerat sig till sin klubb och även klickat på ”kontakta oss”. 

Då visas kontaktinformationen för ens klubb. Mycket av den information man ser 

är länkar till användares profiler, distriktet eller till en karta som visas om man 

klickar på ”Danmarksgatan 19 D”. Man kan även här klicka på knappen ”Klicka 

här!” för att skicka ett e-postmeddelande till klubben direkt på sidan, då ett e-

postformulär visas, se figur 18. 
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Figur 18. Mina Sidor, ”Min klubb”, klickat på ”Klicka här” – för att skicka ett epostmeddelande 

Här har användaren klickat på knappen för att skicka ett E-postmeddelande till sin 

klubb. Då användaren klickar på ”Skicka”, visas en tackruta som även bekräftar 

att klubben mottagit epostmeddelandet se figur 19. 
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Figur 19. Mina Sidor, ”Min klubb”, skickat e-postmeddelande 

Användare har nu skickat ett epostmeddelande till sin klubb och får en bekräftelse 

på att det har mottagits och kommer att behandlas av klubben.  
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Figur 20. Mina Sidor, ”Ändra personuppgifter” 

När en användare vill ändra sina personuppgifter eller lösenord navigerar hen till 

denna sida. Vill man ändra sitt lösenord klickar man på knappen ”Klicka här!”, 

som då expanderas och fälten för lösenordsändring visas, medan om man vill 

ändra någon annan information så gör man det i formuläret, eller ladda upp en 

profilbild för att sedan klicka på ändra uppgifter.  
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Figur 21. Glömt lösenord 

Användaren har nu klickat på ”Glömt?” under logga in formuläret som fanns på 

startsidan då man inte var inloggad. Då får man fram denna ruta, samtidigt som 

allt annat mörkläggs i bakgrunden. Här skriver användaren in sin e-postadress och 

klickar sedan på ”Återfå inloggningsuppgifter” för att återfå dessa. 
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4.6 Testning av prototypen 

För att kunna jämföra den framtagna prototypen mot FSBs befintliga hemsida, 

testades både prototypen och hemsidan på alla försöksdeltagare. Användartestet 

bestod i att försöksdeltagarna skulle försöka utföra de uppgifter som de muntligen 

blev instruerade att utföra. Två av försöksdeltagarna frågade vid minst ett tillfälle 

om uppgiften som efterfrågades kunde upprepas då de inte helt hörde vad som 

efterfrågades. 

 

Försökspersonerna som deltog blev tillfrågade på platsen för utförandet av testen 

om de skulle kunna tänka sig delta i en studie för hur de uppfattade 

användbarheten kring två olika hemsidor för bridge. De fick muntlig information 

om att det skulle vara ett helt anonymt test där de skulle få utföra ett antal 

uppgifter på först en av sidorna för att sedan få svara på en enkät om hur de hade 

upplevt hemsidan. Efter detta skulle de få testa den andra hemsidan och utföra 

samma uppgifter på den. 

 

Försöksdeltagarna fick informationen om att tiden för utförandet av uppgifterna 

skulle tas, men att testet i sig inte gick på tid utan att de fick ta all tid som de 

kände att de behövde för att utföra uppgifterna. Testerna på utfördes i lugna 

miljöer. Deltagarna var från 16 till uppskattningsvis 80+ år. Testet utfördes på en 

Acer aspire 5745G laptop med en 13 tums skärm och en skärmupplösning på 

1366x768 pixlar. Den inbyggda touchpad var det enda sättet att navigera 

muspekaren. Ett par av försöksdeltagarna uttryckte sin irritation med touchpaden 

och sa att de inte var vana vid att använda sådana. Totalt deltog 12 

försökspersoner i studien. Av dessa 12 försökspersoner var fördelningen bland de 

olika målgrupperna följande: 

• Juniorer: 2 (Varav en av deltagarna även tillhörde målgruppen 

landslagsspelare) 

• Elitspelare: 2  

• Nybörjare/kursdeltagare: 1  

• Potentiell spelare: 3 

• Tävlingspelare: 3 
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• Tävlingsledare: 1 

Målgrupperna som således inte blev representerade i detta användbarhetstest av 

prototypen var följande: 

• Utländsk spelare 

• Extern intressent 

• Mindre rutinerad  

4.6.1 Uppgifter för försökspersonerna 

Då en del av de önskade funktionerna för att uppnå användarmålen som togs fram 

under workshopen saknade motsvarighet i den befintliga hemsidan, uteslöts tester 

på dessa funktioner. De uppgifter som togs fram var uppgifter som kunde gå att 

utföras på både den befintliga hemsidan samt prototypen. Dessa uppgifter 

handlade således i större utsträckning om att navigera sig fram till rätt sida 

innehållandes den information som efterfrågades. Uppgifterna som 

försökspersonerna skulle utföra och i vilken ordning, blev följande: 

1. Ansök om medlemskap  

2. Ta reda på vilka klubbar som finns i det Östra mellansvenska distriktet. 

3. Hitta information om juniorer. 

4. Vilka spelar i damlandslaget? 

5. Hitta kontaktinformation till anställde Micke Melander. 

6. Skicka ett e-postmeddelande till förbundet. 

7. Gå tillbaka till startsidan. 

8. Logga in genom att klicka på logga in. 

9. Ange hur många olästa meddelanden du har? 

10. Vilken klubb tillhör du?  

11. Skicka ett e-postmeddelande till din klubb. 

12. Ändra ditt lösenord 

13. Logga ut gå till startsidan. 

14. Du har förlorat ditt lösenord, skaffa ett nytt.	  



 

 50 

4.6.2 Utförandet av testerna 

Utförandet av testerna gick till på så vis att försöksperson 1 fick börja med att 

utföra de uppgifter som hen ombads om på den framtagna designprototypen. Efter 

att alla uppgifterna hade genomförts fick försökspersonen fylla i ett frågeformulär, 

”System Usability Scale” där försökspersonerna svarar på 10 frågor om hur de 

upplevde systemet (Brooke, J. 1996).  Efter att försökspersonen gjort detta fick 

hen utföra samma uppgifter fast på FSBs befintliga hemsidan. Efter att 

uppgifterna blivit utförda fick försökspersonen fylla i ett likadant frågeformulär på 

nytt. För alla försökspersoner så utfördes testet på liknande sätt, bortsett ifrån att 

varannan försöksperson fick börja med prototypen och varannan med den 

befintliga hemsidan. 

4.7 Resultat 

Resultatet av denna designprocedur är dels designprototypen i sig, men med 

resultat i detta avsnitt syftas det på det resultat i jämförelsen mellan 

försökspersonernas utvärderingar av de olika systemen med hjälp av System 

Usability Scale samt jämförelsen i tid det tog för försökspersonerna att utföra de 

olika uppgifterna på de olika systemen. 

4.7.1 SUS – System Usability Scale 

 
För att utvärdera huruvida den framtagna designens användbarhet stod sig 

gentemot den redan befintliga hemsidan, och för att kunna dra slutsatser kring det 

tillvägagångsätt som utförts, har System Usability Scale (SUS) använts. SUS är en 

”quick and dirty” användbarhetsskala, som författaren Brook(1996) själv kallar 

den. Den tillåter utövare att snabbt och enkelt bedöma användbarheten av en 

given produkt eller tjänst genom att låta försökspersonerna får svara på 10 frågor, 

med att ange ett värde mellan 1-5, där 1 representerar att de starkt misstycker, och 

där 5 representerar där de starkt håller med, om hur de upplevde produkten eller 

tjänsten (Brook, 1996).  När svaren på frågorna sedan räknas ut, genererar detta 
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ett resultat från 0-100 där högre resultat motsvarar bättre användbarhet (Bangor, 

Kortum & Miller 2008).  

 

I de utvärderingsformulär som deltagarna hade fått fylla i efter att de genomfört 

de olika uppgifter som ingick i användartestet, skiljde sig resultatet mellan FSBs 

befintliga och den framtagna prototypen markant. Ett medelvärde för System 

Usability Scale för FSBs hemsida räknades ut till 33,5 medan medelvärdet för 

prototypen låg på 91,4 vilket kan ses i tabell 6.  

 

Tabell 6 

Tabellen visar försöksdeltagarnas resultat av system usability scale, där 

medelresultatet för FSBs hemsida var 33,5 och medelresultatet för prototypen var 

91,4 

Försöksperson nr: SUS-värde för FSB SUS-värde för prototyp 

Försöksperson 01 40 97,5 

Försöksperson 02 62,5 82,5 

Försöksperson 03 27,5 97,5 

Försöksperson 04 35 87,5 

Försöksperson 05 55 97,5 

Försöksperson 06 25 95 

Försöksperson 07 7,5 72,5 

Försöksperson 08 27,5 90 

Försöksperson 09 10 100 

Försöksperson 10 50 90 

Försöksperson 11 52,5 92,5 

Försöksperson 12 10 95 

Medelresultatet 33,5 91,4 
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4.7.2 Tidsåtgången vid användningstesterna 

Tiden som det tog för de olika försökspersonerna att utföra de olika uppgifterna, 

var för uppgifterna på den befintliga hemsidan ~10,5 minuter, medan det tog i 

snitt ~7,25 minuter för utförandet på den framtagna prototypen. De respektive 

försöksdeltagarnas tidsåtgång kan ses i tabell 7.  

 

Tabell 7 

Tabellen visar tidsförbrukningen, som är avrundad till närmsta hel minut, för de 

olika försökspersonerna för FSBs hemsida respektive för prototypen 

Försöksperson nr: Tid för FSB Tid för prototyp 

Försöksperson 01 10 9 

Försöksperson 02 9 9 

Försöksperson 03 7 6 

Försöksperson 04 16 15 

Försöksperson 05 7 6 

Försöksperson 06 11 8 

Försöksperson 07 14 6 

Försöksperson 08 12 6 

Försöksperson 09 9 7 

Försöksperson 10 11 7 

Försöksperson 11 8 4 

Försöksperson 12 12 4 

Medelresultatet 10,5 min 7,25 min 
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5. Diskussion 

Av resultatet från System Usability Scale- utvärderingen att döma, och det faktum 

att designprototypen som togs fram var i snitt mer än 3 minuter snabbare att utföra 

de olika uppgifterna på, kan det anses att den designen som togs fram är bättre och 

uppfattas som en bättre design gällande användbarheten bland försökspersonerna.   

 

Det effektmål som FSB ville uppnå med framtagandet av en ny design var: 

”Förbättra besökarnas uppfattning och användande av hemsidan”. Detta kanske 

man i dagsläget inte kan hävda vara uppnått, då användartesterna har utförts på en 

prototyp och inte i ett system som varit i bruk under en längre tid. Hade däremot 

designen implementerats, och utvärderats på liknande vis, med samma SUS-

resultat samt resultat vad gällande tidsförbrukningen för utförandet av 

uppgifterna, och detta efter ett år eller mer i bruk, skulle jag däremot anse att man 

skulle kunna hävda att effektmålet är uppnått. Effektmålet må hände inte kunna 

klassas som uppnått i dagsläget, men jag vill redan i detta stadie ändå hävda att 

det är på god väg att kunna uppnås. 

 

Syftet med denna fallstudie var att studera det tillvägagångssätt för framtagandet 

av den nya designen, för att således kunna besvara på frågan om tillvägagångsättet 

kan tänkas vara ett bra sätt för liknande designuppdrag? Med argumenten att ett 

bättre resultat på SUS har erhållits, tidsåtgången för utförandet av uppgifterna 

gick snabbare att utföra på prototypen, samt att effektmålet trots allt är på god väg 

att uppnås, skulle svaret på frågan kunna anses vara att tillvägagångssättet som 

använts, kan tänkas vara ett bra sätt för liknande designuppdrag. 

 

Det finns dock ett par saker som bör tas i beaktning gällande det genererade 

utfallet av användartesterna: 

1. I detta fall har alla deltagarna som deltagit i workshopen, även tillhört 
någon av målgrupperna. Detta kan ha medfört ett mer tillförlitligt material 
att utgå ifrån än vad man annars kanske skulle fått om deltagarna endast 
var anställda men inte själva tillhörde dem som skulle komma att använda 
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produkten. Vid en sådan situation kanske man istället skulle utfört en 
observationsstudie av de som använder systemet, innan framtagandet av de 
olika funktionerna och användningsmål för de olika målgrupperna.	  

2. Vid användartesterna var det ett par av försökspersonerna som bad om 
upprepning av uppgifter som skulle utföras. Kanske borde man istället ha 
gett uppgifterna som instruktioner på lappar istället för att säga uppgifterna 
till försökspersonerna. 

3. I detta fall var inte alla målgrupper representerade vilket kan medföra att 
resultatet av både SUS och tiden, skulle kunna varit märkbart annorlunda 
om så alla var representerade. 

4. Den sista, men kanske den sak som talar mest emot att tillvägagångsättet 
inte skulle vara ett så bra tillvägagångssätt som kan tyckas baserat på SUS 
och tidtagningen är att jag som tagit fram designprototypen själv är 
bridgespelare och har spelat bridge i fyra år och använt den befintliga 
hemsidan aktivt under tre av dessa år. Detta kan medföra en stor fördel i 
framtagandet av designprototypen, då jag sedan tidigare var medveten om 
brister (åtminstone sådana som jag själv upplevt) i interaktionen och 
utformningen av hemsidan. 

Även om detta är punkter att ta i beaktning, har det, med det beskrivna 

tillvägagångssättet för framtagandet av designprototypen, genererats en 

designprototyp som ansetts av de olika målgrupperna, vara betydligt bättre än den 

befintliga hemsidan. 
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6. Slutsatser och reflektioner 

Genom att ha genomfört alla de olika steg som beskrivits i designproceduren, 

kunde det konstateras att den framtagna prototypen som tagits fram, bedömdes 

vara en bättre design än den befintliga hemsida som fanns.  

 

Tillvägagångssättet för designproceduren som beskrivits i denna fallstudie, kan 

med goda förhoppningar av att uppnå ett önskat resultat, användas för 

designuppdrag av liknande karaktär, trots de punkter som togs upp i diskussionen 

som skulle kunna tänkas tala emot. 

 

Då vi lever i dagens IT-samhälle, där vi får tillgång till information på alla 

tänkbara platser och på olika sätt, så skulle det även vara av intresse för vidare 

studier att utföra användartesterna på andra plattformar än endast på en dator. 

Andra plattformar av intresse skulle exempelvis kunna vara surfplattor och 

smartphones, då dessa är populära plattformar i allmänhet som människor 

använder sig utav för att ta del av det IT-samhälle har att erbjuda. Utöver att göra 

användartester på fler plattformar skulle det vara av intresse att utöka 

tillvägagångssättet med att även inkludera intervjuer. Intervjuer vid användartester 

kan medföra att man kan komma åt testdeltagarnas subjektiva omdöme om de 

respektive system som man tester. Detta är av stort intresse vid en iteration av 

designprocessen och skulle kunna leda till information och kunskap om systemen, 

där varken SUS eller tidtagning skulle vara kapabla att generera. 



 

 56 

Referenser 

Abras, C., Maloney-Krichmar, D., & Preece, J. (2004). User-centered design. 

Bainbridge, W. Encyclopedia of Human-Computer Interaction. 

Thousand Oaks: Sage Publications, 37(4), 445-56. 

 

Adlin, T., & Pruitt, J. S. (2006). The persona lifecycle: Keeping people in mind 

throughout product design. San Fransisco: Morgan Kaufmann.  

 

Bangor, A., Kortum, P.T., Miller, J.T. (2008). An empirical evaluation of the 

system usability scale. International Journal of Human-Computer 

Interaction, 24, pp. 576-594. 

 

Brooke, J. (1996). SUS - A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in 

industry, pp. 189-194. 

 

Höst, M., Runeson, P. (2008), Guidelines for conducting and reporting case study 

research in software engineering. Empir Software Eng, 14, 

 pp.131-164. 

 

Norman, D. (1983). Design rules based on analyses of human error. 

Communication of the ACM, 26:4, pp. 254-258. 

 

Ottersten, I., & Balic, M. (2004). Effektstyrning av IT: Nyttan uppstår i 

användningen. Malmö: Liber.  

 

Prieto-Díaz, Rubén. (1990) Domain analysis: an introduction.  

ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 15.2, pp. 47-54. 

 

Shneiderman, B. (2000). Universal usability: Pushing human-‐computerinteraction 

research to empower every citizen. Communications of the 



 

 57 

ACM,43(5), 84-91. 

 

Zaki Warfel, T. (2009). Prototyping: A practitioner’s guide. Brooklyn,  

NewYork: Rosenfeld Media.  

 

  



 

 58 

Appendix I 

Designprototypen kan ses via länken under: 
 
http://www-und.ida.liu.se/~wilhe717/svenskbridge/index.html 
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