
  Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Examensarbete

Förbättra genom att förenkla
En fallstudie med fokus på användarupplevelse 

genom en iterativ designprocess.

av

Susana Jungstrand
Petra Dryselius

LIU-IDA/LITH-EX-G--13/025--SE

2013-05-27



  Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 

Institutionen för datavetenskap
Department of Computer and Information Science

Final thesis

Improving by simplyfying
A case study focusing on the user experience 

through an iterative design process.

by

Susana Jungstrand
Petra Dryselius

LIU-IDA/LITH-EX-G--13/025--SE

2013-05-27



Examensarbete

Förbättra genom att förenkla
En fallstudie med fokus på användarupplevelse 

genom en iterativ designprocess.

av

Susana Jungstrand
Petra Dryselius

LIU-IDA/LITH-EX-G--13/025--SE

2013-05-27

Handledare: Johan Åberg
Examinator: Mattias Arvola

Linköpings universitet
Institutionen för datavetenskap



Sammanfattning

Detta är en fallstudie där syftet är att med hjälp av The Lean Startup som arbetsmetod öka andelen nya och 
aktiva medlemmar på en specifik webbsida genom att förbättra användarupplevelsen. The Lean Startup 
är en iterativ metod som främst syftar till att utveckla nystartade företag och att anpassa produkterna 
för marknaden. I detta projekt har metoden applicerats på ett designprojekt. Insamlingen av data har 
skett genom både kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvantitativa metoderna har fungerat som en 
 kartläggning över målgruppens attityd, men också som ett verktyg för att mäta hur många besökare webb-
sidan hade innan och efter studien. Kvalitativa utvärderingar har genomförts i olika faser där syftet har varit 
att undersöka hur målgruppen upplever de designförslag och ändringar som presenterats

Studien visar att det fanns uppenbara problem med den ursprungliga webbsidan vad gäller design och 
 interaktion. Användarupplevelsen av den nya designen. De  designåtgärder som vidtagits är bland annat 
ändring av webbsidans struktur och känsla, ändring av namn på rubriker och verktyg och ändring av bild-
språk. Studien visar att strukturförändringarna fungerar och att inga stora  problem längre finns. Namnför-
ändringarna har lett till större förståelse av funktioner och navigation och vad gäller bildanpassning så har 
saknaden av bilder minskat. Designen har fått positiv respons och  kopplingen till mat och hälsa är tydligare 
än förut. Utvärderingarna har gett tips och feedback för framtida åtgärder som utvecklarna kan ta till sig av. 
Arbetsmetoden The Lean Startup har visat sig fungera bra i detta interaktionsdesignprojekt och har gjort 
att arbetsprocessen effektiviserats och att produkten anpassats till marknaden.



abStract

This thesis is a case study in which the aim is to use The Lean Startup as a working method to increase 
the amount of new and active members of a specific website by improving the user experience. The Lean 
Startup is an iterative method that primarily aims at developing start-up companies and to adapt its 
 products to the market. In this project, the method has been applied to a design project. Data collection 
was done by both qualitative and quantitative methods. The quantitative methods have been a survey of the 
target group’s attitude and an analysis which worked as a tool to measure how many visitors the website had 
before and after the study. Qualitative evaluations have been carried out in different ways where the aim has 
been to investigate how the audience experiences the design and the changes that have been presented.

The study shows that there were obvious problems with the original website when it comes to design 
and interaction. The user experience of the new design (placed here when the results are measured). The 
 changes made in the design include the change of structure and feeling of the website, change of names on 
the titles and tools, and imagery to the new structure. The study shows that the structural change is  working 
and that no major problems longer exists. The change of names has led to greater understanding of the 
functions and the navigation and for the imagery, has the feeling of lack of images decreased. The design 
has received positive feedback and the link to food and health is more clear than before. The evaluations 
have provided advice and feedback for future actions that developers can keep in mind. The Lean Startup 
has proven to work well in this interaction design project and has made the work more efficient and the 
 product adapted to the market.
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1. inledning

I denna del kommer författarna att berätta om bakgrunden till studien, klaragöra vilket syfte och frågeställ-
ningar författarna utgår ifrån samt ta upp avgränsningar.

1.1 bakgrund

Varje dag dyker nya hemsidor och webbtjänster upp och kämpar om besökarnas uppmärksamhet, men hur 
säkrar de sin överlevnad? Många nystartade it-företag har ofta problem att besvara viktiga frågor som vilka 
funktioner som ska prioriteras först, vilka funktioner som kan ändras och vilka funktioner som är så viktiga 
för målgruppen att de blir arga om de tas bort. Kanske en av de viktigaste frågorna, vad som ska göras 
härnäst är det också många som har problem med att besvara. Eric Ries som skrivit boken The Lean Startup 
menar att det inte går att behandla ett nystartat företag som vilket företag som helst då de arbetar under 
extrem osäkerhet. Att testa företagets strategi på den verkliga marknaden och att se det som ett experiment 
där det är okej att misslyckas är mycket viktigt.

Denna studie ämnar att undersöka hur en specifik webbsida kan omdesignas för att möta kraven som 
 marknaden ställer. Studien är intressant främst för dig som arbetar med omdesign av interaktiva lösningar 
och redan arbetar med eller är intresserad av att arbeta med iterativa metoder. Studien är även intressant för 
dig som vill veta hur The Lean Startup kan appliceras på ett designprojekt och för nystartade it-företag.

1.1.1 PlanEatSmile

PlanEatSmile är en webbaserad tjänst som ger medlemmarna ett verktyg för att planera och äta en  varierad 
kost samt göra enklare inköp. De grundläggande tankarna utgår bland annat från en internationell 
 enighet som visar att en varierad kost minskar risken för sjukdomar och för tidig död1. PlanEatSmile som i 
 rapporten kommer att förkortas PES är resultatet av ett forskningsprojekt vid Linköpings Universitet som 
bygger på forskning inom beteendeförändring/nutrition. Forskningen var framgångsrik vilket resulterade i 
att företaget Meal Planning Concepts AB grundades och nu driver webbsidan. Företagets vision och mål är 
att bli ledande i Sverige inom måltidsplaneringskoncept och hämtkasse/hemleverans av livsmedel.

Kärnan i produkten är systemet för måltidsplanering som bygger på mångårig forskning. 
 Måltidsplaneringen omfattar hela kedjan från recept till fysisk leverans av varor. Målgruppen är  småbarns-
familjer och tidigare i forskningsprojektet har undersökningar visat att småbarnsfamiljer har behov av hjälp 
med  inköpshantering och planering av måltider. Det finns även fyra värdeord: tid, ekonomi, hälsa och 
miljö. Dessa ord anses vara speciellt viktiga för småbarnsfamiljer och de vill uppmärksamma målgruppen 
om att de sparar tid, sparar pengar, får bättre hälsa och värnar om miljön genom att använda PES.

Nu står företaget och PES inför en utmaning; att få användare att bli aktiva medlemmar och betala för 
tjänsten. Genom att göra ändringar i webbsidans attityd och design tror företaget att de kan få  människor 
att betala för tjänsten. Det finns detaljerade personor och målgruppsundersökningar att tillgå, men 

1 Meal Planning Concepts AB. Presentationsmaterial. 2010 
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 företaget är osäkra på om dessa är korrekta, om de har fångat rätt målgrupp. Därför kommet detta arbete 
att utgå ifrån en mindre attitydundersökning följt att en kvalitativ utvärdering av den befintliga webbsidan, 
för att ta reda på vad målgruppen verkligen är intresserade av och hur de uppfattar sidan idag.

Tjänsten PlanEatSmile
Tjänsten består av ett system med flera olika verktyg som kan användas var för sig eller tillsammans. 
PES har i nuläget en databas med cirka 500 recept. Recepten kan användaren “dra” in i en kalender till 
en  specifik veckodag för att kunna göra en matplanering. Samtidigt som användaren lägger till recept i 
 kalendern så sker förändringar i en hälsofunktion. Hälsofunktionen innehåller rekommendationer ifrån 
 livsmedelsverket men kan anpassas efter användaren. Där kan även användarna få indikationer på hur 
 recepten motsvarar hälsoinställningarna samt hur de kan variera sin kost. Ingredienserna som finns i 
recepten hamnar direkt i en inköpslista som går att skriva ut eller ta med sig i mobilen. Användaren kan 
söka recept via kategori, fritext eller välja att PES anpassar recepten. De anpassade recepten utgår från vad 
användaren tidigare valt för recept och vad användaren ställt in i sina inställningar. Användaren kan ställa 
in sina matvanor enligt livsmedelsverkets riktlinjer, vid Allergi kan användaren byta ut ingredienser i recept 
och ersätta med något annat och även ange det som ofta finns hemma i skafferiet så att dessa ingredienser 
inte läggs till i inköpslistan. Förutom detta är tanken att det ska finnas en tjänst som hemleverans, men den 
fungerar inte i nuläget.

1.2 Syfte

Syftet med detta designarbete är att med hjälp av The Lean Startup som arbetsmetod öka andelen nya och 
aktiva medlemmar på webbsidan PlanEatSmile, genom att förbättra användarupplevelsen. I detta skede 
definieras aktiva medlemmar som medlemmar som använder webbsidan även efter registrering.

1.3 frågeställning

- Hur fungerar användarupplevelsen för nya användare på PlanEatSmile?

- Vilka designåtgärder kan vidtas för att förbättra PlanEatSmile avseende användarupplevelse för nyanlända 
användare?

- Hur fungerar The Lean Startup som arbetsmetod i ett designprojekt?

1.4 avgränsningar

Författarna har valt att inte följa The Lean Startup i detalj utan endast applicerat grundprinciperna och 
 arbetssättet. Därför har det inte varit fokus på att utvärdera The Lean Startup utförligt utan metoden 
och det iterativa arbetssättet har endast utvärderats övergripande. Valet att avgränsa utvärderingen av 
 metoden på följande vis har gjort att författarna kunnat gå in mer i detalj på designprocessen. Att arbetet 
är  tidsbegränsat till tio veckor har dessutom tillfört att endast ett visst antal iterationer kunnat genomföras 
och därför har författarna inte gått in på små detaljer utan fokuserat på större och övergripande problem.
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2 teoretiSk bakgrund

I denna del beskrivs den teori som legat som grund för interaktionsbeslut, designval och arbetsmetod.  I viss 
utsträckning har teoritriangulering använts då flera forskare har fått liknande resultat/författare skrivit om 
samma sak, vilket enligt Bryman (2002) innebär att flera olika perspektiv undersökts och därmed stärkt 
 validiteten.

2.1 användarupplevelse

Användarupplevelse även kallat “User experience” eller “UX” definieras som “en persons uppfattningar och 
reaktioner som kommer av användning eller den förväntade användningen av en produkt, system eller 
tjänst”. Det innefattar personens känslor, tankar, uppfattningar och fysiska och psykiska reaktioner. (ISO 
9241-210, 2009). Användarupplevelse fokuserar på användbarhet i digitala miljöer och omfattas av tre 
delar. Delarna är innehåll, form och beteende och oftast arbetar olika personer med olika delar. Innehållet 
fokuserar på struktur och navigation, formen handlar om det visuella gränssnittet och om känsla. Beteende 
handlar om interaktionsdesignen och hur systemet svarar på vad användaren gör. (Cooper, Reimann & 
Cronin, 2007)

2.1.1 Användbarhet  

Användbarhet syftar till hur en användare kan använda en produkt för ett specifikt mål, och uppnå 
 tillfredsställelse och effektivitet vid användandet av systemet. Användbarhet är särskilt viktigt i interaktiva 
system där det används som verktyg dagligen. (Gulliksen & Göransson, 2002). Användbarhet är inte huru-
vida det är möjligt att uppnå målet med en funktion, utan hur väl användare kan utnyttja funktionaliteten 
Nielsen (1993a) förklarar fem regler som är viktiga att förhålla sig till när det gäller användbarhet. Systemet 
ska vara lätt att lära, så användare snabbt kommer igång; effektivt, så att den erfarna användaren kan uppnå 
en hög produktivitet; lätt att komma ihåg, för att användare ska kunna komma tillbaka efter en längre tid 
och snabbt komma igång igen; relativt felfritt för att undvika större användarproblem och tillfredsställande 
för användare så att de finner tycke för programmet (Nielsen, 1993a).

2.1.2 Visuell kommunikation

För att användaren ska kunna förstå ett gränssnitt måste denna kunna skilja och se samband mellan olika 
element i den visuella kompositionen. Samtliga element i en visuell komposition har ett antal attribut så 
som form, färg och storlek som samarbetar för att skapa mening genom mönster och skillnader. (Cooper 
m.fl., 2007)
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Form
Form är det främsta sättet vi känner igen vad ett objekt är för något. Vi känner igen objekt utifrån deras 
kontur och kan identifiera vad de är. Dock när vi särskiljer olika objekt från varandra är färg och storlek 
 lättare för att skilja dem åt. (Cooper m.fl., 2007)

Storlek
Vare sig ett objekt är stort eller litet i relation till andra definierar storleken dess hierarki. Större objekt 
tenderar till att dra till sig mer uppmärksamhet än små och olika storlekar bildar även automatiskt en logisk 
hierarki för användaren. (Cooper m.fl., 2007)

Värde
Kontrast är en faktor som folk upptäcker lätt, därför kan mörkhet och ljushet fungera som ett verktyg för 
något som behöver sticka ut (Cooper m.fl., 2007).

Färg
Färg är en del av det visuella språket och ett starkt verktyg för att kommunicera information och visuellt 
uttryck. Användare kommer att se innebörder i färger som används och det är ett kraftfullt redskap för 
att dra till sig uppmärksamhet. Färgskillnader syns tydligt och olika färger kan även förmedla olika bety-
delser beroende på såväl yrkesgrupp som kulturell kontext. (Cooper m.fl., 2007). En egenskap som färger 
förmedlar  starkt är temperatur. Röd, orange, gul och brun är varma färger. Kalla färger är grön, blå och 
grå och används ofta för att skapa trovärdighet. Att kombinera både varma och kalla färger gör att det blir 
balans. (Tidwell, 2011)

Position
I likhet med storlek så är position ett verktyg för att skapa logisk följd och hierarki. Ögat har en invand 
läsriktning och kommer till exempel att börja längst upp till vänster. (Cooper m.fl., 2007)

Bilder
Bilder sätter känslan och humöret på en design. Bilder som syftar till att enbart vara dekorativa bör använ-
das försiktigt men är utmärkta verktyg för att väcka känslomässiga reaktioner. I rätt kontext får de positiva 
effekter men kontexten och associationerna är beroende av den kulturella referensen hos användaren. Bilder 
kan vara mycket subjektiva, så vid osäkerhet bör de testas med användare.  (Tidwell, 2011)

2.1.3. Navigation och struktur

För att en webbsida inte ska kännas tung och krånglig är det viktigt att ta bort onödiga steg för använda-
ren. Att tvinga användaren att navigera mellan olika sidor och utformning av sidor gör att användaren blir 
förvirrad. En sida kan istället innehålla olika sektioner vid sidan av varandra och/eller flikar som staplas 
ovanpå varandra. Detta gör att användaren får tillgång till fler funktioner på den primära sidan. Flikar an-
vänds även för att sätta in nödvändig information och funktioner på en begränsad yta och är ofta ett sätt att 
spara plats. Flikar kan dock göra att användaren blir disorienterad mellan de olika delarna av en interaktiv 
sida då de ofta bidrar till stora förändringar på ytan. Det kan vara lämpligt att använda flikar när det finns 
flera funktioner för en gemensam yta men som inte används samtidigt. Om föremål ska kunna förflyttas 
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mellan de olika sektionerna bör dessa sektioner ligga nära varandra. Nackdelen med denna lösning är om 
sektionerna blir för många vilket skapar förvirring och en stökig layout. Detta händer ofta på webbsidor 
där de försöker samla allt för alla. Den mest effektiva metoden för att förenkla navigationen är att reducera 
 antalet ställen att navigera till. Även kontrollpaneler och verktyg bör minimeras så att enbart de verktyg 
som behövs för att slutföra uppgiften finns kvar. (Cooper m.fl., 2007)

Upplevelsen av en webbsidas kvalitet grundas i hur enkel den är att navigera i och om interaktionen i 
 systemet är konsistent. För att en webbsida ska bli framgångsrik är det viktigt att förstå vad kunderna vill 
ha. Kuan, Bock & Vathanophas (2005) har justerat en modell som handlar om att skapa ett framgångs-
rikt informationssystem, speciellt inom e-handel och riktat den mot planerade och framtida köp på en 
webbsida. Modellen visar att den upplevda kvaliteten är grunden till ett planerat eller framtida köp. Svår 
navigation har varit en stor barriär när det handlar om e-handel, medan väldesignad och enkel navigation 
har haft en positiv effekt på försäljningen. En bra webbsida bevarar kundernas intresse att vilja fortsätta 
utforska s idan och ökar därmed chanserna till köp. Vidare beror upplevelsen på hur användaren upplever 
att informationen har innehåll, format och är korrekt. Hög kvalitet av informationen på webbsidan är 
positivt kopplat till framgångsrika webbsidor. Eftersom många webbsidor erbjuder liknande produkter vill 
 användare vill få en uppfattning om kvaliteteten av informationen på webbsidan, så att de kan skilja sidorna 
med hög kvalitet från sidorna med låg kvalitet. Upplevd kvalitet handlar även om service och om använda-
ren förstår interaktionen, känner sig säker på att sidan är trovärdig och att den är effektiv i sin sökfunktion. 
Personliga sidor, hjälpfunktion, att själv kunna anpassa sidan vad gäller utseende och innehåll är viktigt. 
(Kuan m.fl., 2005)

2.1.4 Att förbättra känslan av en produkt

Användbarhet även beror på hur tillfredsställande en produkt är och om användarna finner tycke för den 
är viktigt att tänka på när en produkt designas (Nielsen, 1993a). Känsla i design ökar användbarheten av 
en produkt genom att skapa ett mentalt band mellan användaren och produkten (Choi 2006 se Ho & Siu 
2006, s.4). Känsla i design syftar till att skapa en attraktiv estetik, men främst till att framkalla lämpliga 
psykiska och känslomässiga svar på en produkt och en kontext (Cooper m.fl., 2007).

Positiva känslor som en användare får vid interaktion med en webbsida skapas genom ett eller två sätt:  
produktens attraktivitet, alltså det visuella utseendet av produktens funktioner, och att funktionaliteten av 
produkten har förbättrats och därmed uppskattas av användaren (Hazlett & Benedek, 2007). Det första 
intrycket av funktionerna styr en stor del av känslorna. Några exempel på positiva känslor är glädje, som 
skapar lust att leka, och intresse, som skapar lust att utforska. Den mest ytliga negativa känslan vid använd-
ning av en produkt är frustration, att inte kunna slutföra en uppgift. Negativa känslor stänger användarens 
sinnen och begränsar medan de positiva känslorna öppnar upp för nya intryck. Genom att öka förutsät-
tningarna för positiva känslor ökar chanserna till att få användarna att tänka mer effektivt, bli mer kreativa, 
flexibla och även öka produktivitet. (Hazlett & Benedek, 2007)
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2.2 designmetod

Enligt Saffer (2010) finns det fyra övergripande metoder när det handlar om interaktionsdesign. 
 Användarcentrerad design, aktivitetscentrerad design, systemdesign och genidesign. Alla används 
för att skapa användbara produkter och det är upp till designern att välja vilken metod som  passar 
bäst.  Författarna har valt att använda sig av en annan designmetod som inte är ämnad enbart för 
 interaktionsdesign men som har likheter med flera av ovanstående metoder. De metoderna som varit 
 intressanta i denna studie presenteras i punkt 2.2.1.

2.2.1 Iterativa metoder

Det finns två olika metoder att välja mellan vid uppbyggnad av webbaserade system, de traditionella 
vattenfallsmetoderna och de iterativa metoderna. Vattenfallsmetoderna utgår från att samla in all nöd-
vändig data i början av processen, sedan designas systemet, kodas och slutligen testas (Sy, 2007). Iterativ 
betyder upprepad handling (NE, 2013) och grunderna i iterativ utveckling är att designteamet exakt vet 
vad problemet eller kraven är, och är medvetna om att det inte kan bli rätt från början. Via iterationer 
förfinas produkten löpande efter att teamet lär sig mer om problemet och det finns ingen definierad lös-
ning från början.  (Gulliksen & Göransson, 2002). De iterativa metoderna genomförs i snabba cykler och 
många  mini-releaser kan hinnas med under samma tid som vattenfallsmetoderna hinner med en (Sy, 2007). 
Författarna kommer att beskriva några av de mest använda iterativa metoderna som är Agila metoder, 
 User-Centered Design och en annan iterativ metod som författarna finner mycket intressant på grund av 
dess framgångshistorier, The Lean Startup.

Nielsen (1993a) tar upp fördelarna och resultatet av att jobba iterativt med UI även kallat User Interface, i 
en artikel där han har tittat på fyra olika fall som använt en iterativ metod för fyra varierande UI-projekt. 
Han menar i sin artikel att en viktig del av iterationerna är att även då man ofta möter och åtgärdar de störs-
ta problemen i de först iterationerna, så är iterationer även viktigt då lösningen på ett problem kan bidra till 
att ett nytt uppstår. Vidare krävs det ofta flera iterationer för att åtgärda ett problem, ett minimum av två, 
och att han tydligt i de fyra fallen han studerat ser ett bättre resultat efter flera iterationer. Han förklarar 
även att då vissa lösningar kan ge nya problem så går det inte att direkt definiera hur många iterationer som 
behövs, utan att testresultaten får visa det. (Nielsen, 1993a)

Agila metoder
Agila metoder fokuserar på att snabbt leverera en fungerande produkt till kunderna och att anpassa 
 produkten utefter vad de lär sig under tiden. De hoppar över tung dokumentation och arbetar tätt 
 tillsammans med kunderna. (Gothelf, 2013). Ett agilt team fokuserar enbart på några olika funktioner åt 
gången, inte på hela produkten. Det innebär att alla delar av designen inte behöver bearbetas på samma 
gång, fokus ligger istället på de viktigaste delarna just då. När användartester ska göras inom agila metoder 
används ofta interaktionsdesigners inom teamet som är insatta i den agila arbetsmetoden. (Sy, 2007)

Användcentrerad design
Användarcentrerad design som förkortas UCD (User-Centered Design) är en samling av tekniker med en 
grundläggande filosofi. Användaren ska sättas i centrum för designen. Designers ska lära känna användaren. 
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Detta kan ske genom exempelvis enkäter, intervjuer eller observation. Sedan konstrueras prototyper som 
förfinas efter hand. Arbetet sker i iterationer, fram tills dess att en slutgiltig version av produkten tagits 
fram. (Chamberlain m.fl., 2006)

Hussain, Slany och Holzinger (2009) har gjort en studie om agilt arbetande med UCD där de istället 
för att titta på fall, intervjuade flera experter på området och människor som arbetar med agila metoder 
i användarutveckling. Observationer gjordes även i deras jobbmiljö, under deras arbete och de tog del av 
jobbdokument för att samla ytterligare fakta till studien. Det som framkom i studien var att mellan alla 
agila gruppmedlemmar fanns det en ökande insikt över hur viktigt det är med användbarhet i utveckling 
av system. De agila metoderna var också bra för att integrera användbarhet och UCD. En majoritet av 
 deltagarna menade att integrering av användbarhet och UCD i agila processer förbättrade  tillfredsställelsen 
hos användarna och höjde kvaliteten och användbarheten av produkten. Flera i studien ansåg även att 
 integreringen gav extra värde till teamet och processen. (Hussain m.fl., 2009)

The Lean Startup
The Lean Startup är en metod för nystartade företag att ta fram en framgångsrik produkt. Metoden går ut 
på att arbeta effektivt och att spara tid genom korta iterationer och att ta fram minsta möjliga fungerande 
produkt för utvärdering. Detta för att minimera förlust genom att inte lägga tid på och överarbeta en 
 produkt som inte möter marknadens behov. Modellen får en idé till att snabbt bli en produkt med må-
let att bygga ett hållbart företag. Företagets vision är kärnan i modellen. Produkten ska vara resultatet av 
visionen men däremellan kommer produkten att ändras i samband med en optimeringsprocess som kall-
las Build-Measure-Learn som påminner om de snabba cykler som flera iterativa metoder använder. Build 
innebär att produkten skapas/ändras/anpassas för marknaden. Measure innebär att produkten kommer 
ut på  marknaden och testas. Learn innebär att företaget lär sig av användarna och resultaten från Measure. 
Den feedback som produkten får ligger till grund för beslutet att antingen gå vidare med den nuvarande 
produkten eller om ändringar ska ske. Processen sker i flera omgångar fram tills dess att produkten klarar 
marknadskraven. Modellen bygger på att en produkt ska tas fram så fort som möjligt för att kunna komma 
ut på marknaden och testas, detta för att mindre tid ska läggas på en produkt som inte marknaden vill ha. 
(Ries, 2011)

The Lean Startup har många framgångsrika företag i sin referenslista. Det hela startade med IMVU som 
Eric Ries var med och grundade. IMVU är nu väldens största 3D-chat och community. Medlemmar kan 
träffa nya medlemmar, chatta, skapa saker och spela spel med vänner. Från början var inte detta tanken, 
men eftersom de fick ut produkten på marknaden, testade den på riktigt med riktiga kunder så fick de 
respons som gjorde att de ändrade inriktning och skapade något som efterfrågades. (Ries, 2011). Dropbox 
är ett av de företag som använt metoden. När grundaren av Dropbox upptäckte bloggen som Eric Ries, 
författare till boken The Lean Startup drev, började han att använda metoden på produktutvecklingen av 
Dropbox. Detta gjorde han enligt The Lean Startup, i snabba iterationer. De fick ut en fungerande produkt 
mycket snabbare och kunde därmed få kundernas respons och svar på vad de verkligen vill ha. På 15 måna-
der gick Dropbox från 100 000 registrerade användare till över 4 000 000. (The Lean Startup, 2013)

Jeff Gothelf har skrivit en bok om hur användarvänlig design kan byggas med hjälp av The Lean Startup 
som grund. De tre fördelarna enligt boken är 1: att frångå långa dokumentationer och undersökningar 
och istället fokusera på att få ut en prototyp på marknaden. 2: metoden gör det möjligt för designers, 
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 utvecklare, marknadsförare och andra inblandade i projektet att samarbeta utöver gränserna. 3: metoden 
 leder till ändring i tankesättet då prototypen blir ett experiment. Tillsammans med The Lean Startup 
är Agila metoder och Design thinking de designmetoderna som sammanförs för bästa möjliga resultat. 
(Gothelf, 2013)

May (2012) beskriver grundandet av företaget och webbtjänsten Minidates.com och appliceringen av Eric 
Ries bok, The Lean Startup, på projektet. Artikeln ger en bakgrund i att arbeta med Agil metod, UX och 
vad The Lean Startup innebär. Främst berör artikeln övergripande själva processen av att skapa Minidates.
com och fem rekommendationer för att arbeta med Agil metod, UX och The Lean Startup. Detta grundas 
på lärdomar under arbetet med Minidates.com. Tre av dem handlar om företagande och är irrelevanta för 
denna studie. De andra två är Good UX IS Essential och Test Everything - early and often. Den första berör 
vikten av att arbeta utifrån användare och att aldrig hoppa över steg som prototyper och wireframes. Ofta 
uppkommer problem som redan var kända i testerna, men det är ändå viktigt att alltid validera med an-
vändartester. Nästa rekommendation hör ihop med tidigare och syftar på att redan från början, och sedan 
löpande, alltid testa skisser och prototyper och aldrig bygga något förrän det testats på användare. May 
förklarar även att det är viktigt att testa namn på och i produkten. (May, 2012)

En jämförelse mellan Agila metoder, UCD och The Lean Startup
Dessa iterativa metoder har en gemensam grund, samtliga metoder fokuserar på användaren (Chamberlain 
m.fl., 2006; Gothelf, 2013). Det som skiljer The Lean Startup från övriga är att den fokuserar på att mini-
mera onödigt förbrukande av resurser. Att snabbt skapa en fungerande produkt och att öka kunskapen hos 
teamet löpande är viktigt. The Lean Startup handlar även om att ta steget att arbeta experimentellt vilket 
i praktiken innebär att designen inte längre vilar enbart på en designers åsikter utan på snabba mätningar 
och samarbete i hela teamet. (Gothelf, 2013). I UCD dokumenteras det mer av designers för att ge stöd 
åt utvecklare, de arbetar alltså inte lika tätt tillsammans. Agila metoder dokumenterar minimalt eftersom 
de arbeta nära varandra. Det som är unikt med The Lean Startup är att det inte spelar någon roll vad som 
minimeras eller vad som effektiviseras det viktiga är att det onödiga minimeras och att en produkt snabbt 
kommer ut på marknaden.

3 metod

Författarna inleder denna del med att presentera valt angreppssätt följt av den övergripande arbetsmetoden och 
en processmodell som designarbetet följt. Efter det presenteras olika metoder som använts vid datainsamlingen, 
val av deltagare samt analysmetoder.

3.1 angreppssätt

Författarna har valt en mixad metod där de kombinerat kvalitativa metoder med kvantitativa metoder utef-
ter vad som ansetts lämpligast under olika steg i processen. 
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3.2 the lean Startup

The Lean Startup är en modell vars grundtankar med att minimera slöseri och att arbeta enligt Build-Me-
asure-Learn cykler har applicerats på hela projektet. Utefter metoden har datainsamlingmetoder valts och 
anpassats för att passa in på ett effektivt och tidbesparande arbetssätt. Beslut som har påverkats av The Lean 
Startups arbetssätt har bland annat varit att tillämpa bekvämlighetsurval och att anteckna löpande under 
utvärderingar och tester istället för att lägga mycket tid på att transkribera Sådana beslut har tillfört att 
fokus har lagts på det författarna ansåg viktigast och att processen haft ett bra tempo. För att kunna arbeta 
ännu mer effektivt har snabba avstämningar mot kund/teamet gjorts nästan dagligen för att säkerställa att 
författarna är på rätt spår. Inga prototyper har skapats fullt fungerande utan endast ett minimum av funk-
tionalitet som gått att mäta har använts. Till exempel när struktur och navigation utvärderades fungerade 
enbart de funktioner som ändrats på webbsidan och vid utvärderingen av designen som handlade om känsla 
fick testpersonerna endast se designen applicerad på startsidan och helt utan interaktion. 

3.2.1 Iterationer / Build-Measure-Learn

Projektet har utförts i korta iterationer på drygt en vecka med expertuvärdering och/eller användartester 
som utvärderingsmetod. Varje iteration har bestått av en Build-Measure-Learn cykel. Författarna började 
med att använda lärdomarna från tidigare iteration och bygga ett designförslag, för att sedan, beroende 
på vilken typ av förändring som gjordes mäta förslagets med en utvärderingsmetod lämpad för just det 
 författarna ville testa.

3.2.2 Processmodell

Figur 1. Modell över arbetsprocessen

3.3 brainstorming

I början av en designprocess är ingen idé en dålig idé. Det viktiga är att få igång hjärnan och att börja tänka 
i nya banor som får kreativiteten att flöda. För att brainstorming ska bli ett kraftfullt verktyg krävs någon 
form av struktur. (Saffer, 2010). Några exempel som författarna använde sig av var uppvärmningsmetoden 
Mind maps som innebär att ett ord eller tema får vara centrum för idéerna. Mind-mapen fungerade som en 
utgångspunkt för efterkommande strukturering då författarna valde ut ord/teman ur denna för att sedan 
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fortsätta. De ord som valdes ut användes som möjligheter för att fortsätta brainstormingen samtidigt som 
ord som författarna sedan tidigare attitydundersökning fått fram togs med. För att ändra författarnas tan-
kebanor användes några ologiska strategier hämtade ur boken Fuck Logic 2, skriven av Per Robert Öhlin år 
2009. Några av de som användes var, Tänk barnsligt; då det stormades kring om PES var en apa, Tänk pro-
blem; då alla tänkbara saker som kunde göra PES dåligt kom fram och Tänk minimalistiskt; vilket innebar 
att författarna tog bort onödiga element i designen.

3.4 datainsamling

Insamlingen av data skedde genom en kvantitativ attitydundersökning inför designprocessen och olika 
typer av kvalitativa utvärderingar av webbsidan och de olika förändringsförslagen. samt en kvantitativ 
mätning av det implementerade resultatet. För att säkerställa validiteten har datatriangulering använts. Det 
innebär att författarna samlat in data från flera källor (Bryman, 2002).

3.4.1 Attitydundersökning

En attitydundersökning är oftast kvantitativ, den bör göras i ett tidigt skede och fungerar då som en 
 kartläggning av problemområdet/målgruppen. Undersökningen används för att ta reda på hur  ett 
 förändringsarbete ska läggas upp, kontrollera om projektet är på rätt väg eller för att ta reda på om ett 
förändringsarbete varit lyckat. (Creswell, 2009). Syftet med enkäten som skickades ut var att ta reda på vad 
målgruppen har för inställning till matplanering och inköp av mat samt vad de värderar högst av ekonomi, 
hälsa, miljö och tid.

3.4.2 Kvalitativa utvärderingar

Författarna valde att använda sig av olika utvärderingsmetoder beroende på vad som skulle testas. Utvär-
dering är en form av valideringsstrategi och författarna utvärderade designförslagen under varje iteration. 
Nedan beskrivs de använda utvärderingsmetoderna.

Prototyper
Vid det första tillfället användes en fungerande webbsida som prototyp. Vid det andra tillfället då förfat-
tarna testade ett omdesignförslag valde de att använda en klickbar HiFi-prototyp. Med HiFi-prototyp 
menas att prototypen innehåller detaljer och att det finns ett visuellt utseende som innehåller interaktivitet 
i någon form. Interaktivitet som kan förväntas av en sådan prototyp är bland annat formulär, klickbara 
knappar och drop-down menyer. En av fördelarna med prototypen är att den blir verklighetstrogen, visuella 
element kan testas och likaså interaktionen. Nackdelarna är att interaktiviteten inte är lika utvecklad som 
hos den riktiga produkten, användarna kan inte interagera med riktig data och det kan ta tid att konstru-
era och uppdatera denna sorts prototyp. (Gothelf, 2013; Saffer, 2010). Vid det tredje utvärderingstillfäl-
let användes enbart en pappersprototyp men med visuella detaljer. Anledningen var att enbart känslan av 
webbsidan skulle testas då interaktionen redan testats vid utvärdering nummer två.
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Tänka högt
En av metoderna som användes var Tänka högt. Den innebär att användarna talar om vad de tycker, känner 
och gör medan de testar prototypen (Gulliksen & Göransson, 2002). Det finns både fördelar och nackdelar 
med denna metod. Fördelen är att den omtalas av Nielsen (1993b) som en av de mest framgångsrika an-
vändbarhets utvärderingsmetoderna medan nackdelen är att den inte är lämpad för testning av detaljer utan 
mer för jämförelser (Hertzum, Hansen & Andersen, 2009). Författarna valde att båda närvara vid utvärde-
ringen. En person tog anteckningar och en ledde utvärderingen och pratade med användaren. Ries (2011) 
menar att intervjuerna inte ska ta för lång tid. Gulliksen & Göransson (2002) menar även att för stor del av 
utvärderingstiden läggs på att skriva omfattande rapporter och att dokumentationen därför inte bör ta mer 
tid än nödvändigt.

Product Reaction Cards
Den andra utvärderingsmetoden författarna använde var Product Reaction Cards. Metoden är utvecklad 
av Microsoft Corporation och är en sorteringsövning. Anledningen till att metoden valdes var för att snabbt 
och effektivt få fram användares åsikter om designförslaget och för att metoden är lämplig när två olika 
förslag ska testas och jämföras. Syftet är att på kort tid ta reda på vad användare gillar och inte gillar med 
en viss design. Microsoft Corporation (2002) använde det främst för att testa användbarhet. Använda-
ren får ett antal kort med ett ord på varje framför sig. Orden bör vara både positiva (60%), negativa och 
neutrala (40%) eftersom människor tenderar att vara övervägande positiva. Microsoft tog fram 118 kort 
som de  ansåg fungerade bäst. Testpersonen får sedan välja fyra ord som denne anser stämmer bäst in på 
 designförslaget och därefter sortera dem hierarkiskt och motivera dem. Denna metod testades vid utvärde-
ring av olika produkter för att sedan jämföra dem. (Microsoft Corporation, 2002)

Expertutvärdering
Efter varje betydande designförändring gjordes även en expertutvärdering. Det innebär att en eller flera 
experter på användbarhet som har erfarenhet av design och utveckling av användargränssnitt utvärderar 
 designen (Gulliksen & Göransson, 2002). Vid expertutvärderingar kan det uppstå problem att få tag på rätt 
personer, det är då ett alternativ att använda sig av utvecklarna till det system som ska utvärderas  (Nielsen, 
1993a). Detta gjorde att författarna kunde spara tid genom att utvärdera med en expert och göra ytterligare 
förändringar innan förslaget testades på användare vilket tar betydligt längre tid. Att kontinuerligt tillämpa 
detta för att spara på tid och effektivisera arbetet stämmer väl in på The Lean Startups principer.

3.5 Val av deltagare

Författarna har tillämpat bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2002) innebär att personer som varit 
tillgängliga då utvärderingen planerats att genomföras har valts ut. Det innebär att personerna inte alltid 
är inom målgruppen men att tiden för utvärderingarna förkortas så att arbetet effektiviseras. Anledningen 
till att vi valt ut deltagarna på detta sätt är även att Ries (2011) förespråkar korta iterationer och effektiv 
testning vilket gjorde att författarna valde effektivitet framför rätt målgrupp. Validiteten stärks dock av att 
författarna försökte att få så stor spridning inom målgruppen som möjligt där det var balans mellan kön 
och yrkesroller. Olika testpersoner användes vid samtliga utvärderingar, vilket enligt Nielsen (1993a) är 
viktigt då en design testas omgående i iterationer, annars riskeras att testpersonernas svar påverkas av att de 
lär sig systemet.
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3.6 analysmetod

För att kunna analysera resultaten från användartesterna sammanställdes alltid datan i överskådliga tabel-
ler. För att urskilja viktiga resultat i analysen av en undersökning bör testaren främst titta efter mönster. 
Ett mönster, eller upprepat resultat innebär att flera personer tenderar att ha samma åsikt och gör därmed 
datan till relevant information. En tumregel är att om något inträffar en gång är det ett fenomen, två gånger 
ett sammanträffande eller början till mönster, och tre gånger så är det ett mönster. Men fenomen som inte 
upprepats flera gånger är också intressant för en designer då det kan ge tips om andra sätt att förändra eller 
utnyttja ett system. (Saffer, 2010)

För att hitta samband och se mönster i den enkätundersökning som genomfördes, användes google for-
mulär vid utformning och utskick av enkäten. Google formulär har en funktion som skapar överskådliga 
diagram direkt från resultaten vilket var ett effektivt sätt att sammanställa svaren. Diagram är en grafisk 
utformning av data som visar resultat och synliggör samband. Det är en analysmetod som förklarar vad som 
ligger bakom statistiska resultat (SCB, 2013).

4 genomförande

Nedan presenteras resultatet som författarna genom upprepade iterationer har fått fram. Författarna har valt 
att använda sig av “Build Measure Learn” cykeln i The Lean Startup som rubriker i resultatdelen då det speglar 
arbetsprocessen. Vid varje del beskrivs hur författarna har arbetat och vad de g jort vid de olika delarna.

 
4.1 iteration 1

4.1.1 Build

Då planeatsmile.com redan var lanserad och alltså en fungerande webbsida valde författarna att utgå från 
den i första iterationen.
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Figur 2. Ursprunglig design - receptsida

Figur 3. Ursprunglig design - faktasida

Figur 4. Ursprunglig design -  allergisida
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4.1.2 Measure

För att få en bild av hur målgruppen ser på PES kärnvärden delades en attitydundersökning ut via Facebook. 
Det var sex frågor där tre av frågorna handlade om att säkerställa att personen var inom målgruppen. De 
tre efterföljande frågorna handlade om hur personen tänkte gällande matinköp och om de föredrog vissa 
kärnvärden före andra (Se bilaga 1).Förhoppningen var att få många svar så att trender skulle bli tydli-
gare. 193 personer svarade på enkäten. Enkäten bestod av sex frågor och av dem handlade tre frågor om 
 respondentens tillhörande till målgruppen och tre frågor om hur de tänkte kring planering och mat.

Förutom en attitydundersökning valde författarna att låta tre personer, utvalda efter varierande ålder och 
kön och yrke, utvärdera den befintliga webbsidan för att få en uppfattning om vilka problem som finns 
samt hur de uppfattar sidan. Testanvändarna fick utvärdera genom metoden Tänka högt som beskrivits i 
3.4.2. De fick först vara utloggade och testa sidan, sedan fick de logga in och testa vidare.

4.1.3 Learn

Attitydundersökningen visade att hälsa är viktigast av de fyra kärnvärdena; tid, ekonomi, miljö och 
hälsa. 41% hade valt alternativet hälsa som viktigast. På andra plats kom spara pengar med 26%. 30% av 
 målgruppen hade även valt hälsa över tid och pengar om det skulle finnas en tjänst som kunde hjälpa dem 
att äta mer hälsosamt. Kärnvärdena miljö och tid var enligt undersökningen minst viktigt. Kombinationen 
hälsa och spara pengar var den populäraste kombinationen när de fick välja två av fyra kärnvärden de ansåg 
 viktigast. Nästan hälften, 48%, av respondenterna handlar med en inköpslista även om de inte planerar 
recepten i förväg. 37% vill vara med och påverka vad det äter och 22% är trötta på dieter och vill bara äta 
nyttigt. (Se figur 5)

I det kvalitativa användartestet upptäcktes ett övergripande problem. Alla användare upplevde sidan 
som krånglig att använda och de hade problem med att förstå funktionerna. De hade framförallt svårt att 
förstå Åtgärdsförslag/Matvanor som är en viktig egenskap för verktyget och de hade svårt att överskåda 
 vänstermenyn där nödvändiga funktioner finns. (Se tabell 1 för hela resultatet)
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Figur 5. Resultat från attitydundersökning
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Tabell 1. Resultat från kvalitativ undersökning, iteration 1.

Figur 6. Problemförklaringar kvalitativ undersökning, iteration 1.
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4.2 iteration 2

4.2.1 Build

Den första iterationen visade på stora problem när det gällde förståelse, tydlighet och känsla. Eftersom 
det övervägande problemet var att många av testpersonerna upplevde sidan som krånglig och rörig blev 
strukturen på hemsidan fokus för andra iterationen. Inledningsvis brainstormades det kring hälsa, vad 
som var viktigast, minst viktigt, vad designen ska leda till, och även en bakvänd branstorming som berörde 
hur problem kan skapas istället för att lösas (se Bilaga 2-3). Också brainstorming om olika namn på funk-
tionerna på hemsidan som fått kritik i iteration 1 gjordes. Alla brainstormingsessioner dokumenterades 
med foton och de starkaste argumenten vi fått fram ringades in och togs ut. Verktygslåda, verktyg, om det 
var en app, enkelhet, lekfullt, tydlighet och känsla var de ord som valdes ut att gå vidare med (se Bilaga 2-3). 
Det författarna kom fram till var att för att lösa användbarhetsproblemen behövde sidan bli mer statisk och 
överskådlig. Den behövde förenklas så att inte alla funktioner visas på startsidan och startsidan behövde en 
tydligare struktur. Utifrån dessa problem togs en enkel papperskiss (se figur 7) fram på hur man kunde lösa 
strukturen, och det gjordes sedan en HiFi-skiss i programmet Adobe Illustrator (se figur 8). Fokus låg på att 
lösa strukturen på startsidan eftersom det är där de primära verktygen finns, alltså hjärtat av produkten. I 
skissen delades funktionerna upp i egna block istället för drop-down menyer så att alla huvudfunktioner all-
tid var öppna och besökaren fick en tydlig översikt över verktygets funktioner. Tanken var också att använ-
darna skulle få en tydlig känsla av att det är olika steg, så att de får en klar uppfattning om hur de använder 
webbsidan. För att göra plats för detta flyttades planeringen till höger, och kategorierna togs bort för att 
istället placeras i en drop-down meny under receptfunktionen. Dessutom togs måltidsplaneringsfunkt-
ionerna bort från de andra sidorna på webbsidan, det vill säga Fakta, Allergi och Skafferi. Författarna såg 
inte någon funktion eller förklaring till varför kalendern, åtgärdsförslagen och inköpslistan skulle följa med 
till dessa sidor då de enbart går att använda på startsidan. I och med detta uppstod ett problem på dessa 
sidor, då det blev mycket vit yta där verktygsfunktionerna tidigare varit placerade (se figur 9). Ytterligare 
förändringar var att Matvanor, Allergi och Skafferi lades ihop under en gemensam rubrik Mina Behov, detta 
för att minimera antalet synliga funktioner. Eftersom Fakta hade missuppfattats av flera under undersök-
ningen i iteration 1 ändrades namnet till Basråd så det skulle vara tydligare att det inte var information 
om själva webbsidan och verktyget. Åtgärdsförslag döptes också om, till Min Hälsa för att det ansågs bättre 
beskriva själva funktionen och Min Planering döptes till Min Matsedel, och istället fick hela  verktygssidan 
namnet Min Planering. De två funktionerna Allergi och Skafferi lades ihop under den gemensamma 
rubriken Mina inställningar. Detta blev möjligt då en wizard lades till av utvecklarna när nya medlemmar 
registrerar sig. Wizarden gör att besökarna uppmärksammar inställningsfunktionerna från början vilket gör 
att funktionerna inte behöver vara synliga på startsidan. 
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Figur 7. Papperskiss

Figur 8. HiFi-prototyp iteration 2.
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Figur 9. HiFi-prototyp vita ytor, iteration 2.

4.2.2 Measure

Då Ries (2011) säger att testet och utvärderingen ska ske så fort som möjligt för att undvika att teamet 
fortsäter arbeta med något som inte fungerar, och använder upp resurser i onödan så gjordes därefter en 
expertutvärdering på designförslaget utav en av utvecklarna. Utvecklaren är en utav grundarna av PES och 
arbetar aktivt med webbsidan och interaktionsdesign. Detta gav konstruktiv feedback om det var ett spår 
att fortsätta på över huvud taget och  isåfall hur arbetet skulle fortskrida inför nästa iteration.  Författarna 
ansåg inte att något användartest behövdes än, då detta tar längre tid än en expertutvärdering.

4.2.3 Learn

Det som kom fram var att för att sidan ska kunna fungera bra på iPad också, så är det viktigt att den inte 
blir för bred. När planeringen/matsedeln flyttades till höger blev den spalten bredare och gjorde därmed 
sidan större. Kategorierna som var en viktig del av sökfunktionen var inte längre lika tydliga. Lösningen 
med knappar och drop-down menyer fungerade inte lika bra på resterande sidor på hemsidan där det fanns 
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fl er val att välja på, och bidrog till att det blev många olika typer av knappar och därmed ingen enhetlighet 
mellan sidorna (se fi gur 10). Även på själva receptsidan blev det förvirrande då det var fl era funktioner på 
ett ställe och svårt att förstå hur de påverkade varandra och vilken som var “aktiv”. (se fi gur 10) (se tabell 2 
för hela resultatet)

Tabell 2. Expertutvärdering iteration 2.

Figur 10. Expertutvärdering förtydligad iteration 2.
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4.3 iteration 3

4.3.1 Build
För att sidan skulle fungera bra på iPad sattes inköpslistan i en smalare spalt till höger och planeringen/
matsedeln under Min Hälsa i vänsterspalten. Detta gjorde att sidan inte var lika bred och passade  formatet 
på en iPad. Lösningen gjorde att de tydliga stegen bevarades och att det blev en tydlig översikt över 
 funktionerna på sidan. Det infördes ett fliksystem som fungerade som meny under receptfunktionen och 
under de övriga sidorna, det vill säga Mina inställningar, och Basråd. Detta löste enhetligheten på de olika 
sidorna, det var en passande lösning som fungerade bra för hela teamet. Receptfunktionen fick dessutom en 
tydligare uppdelning så det var lättare att förstå vilken funktion som användes och att de inte hörde ihop. 
Funktionerna fick mer plats och blev mer lättillgängliga.

Figur 11. Designförslag startsida iteration 3.
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Figur 12. Designförslag basråd iteration 3. 
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4.3.2 Measure

För att testa den nya strukturen och designförslaget konstruerade författarna en interaktiv HiFi-prototyp 
i InDesign. Interaktionen bestod av klickbara länkar mellan de sidor som omdesignats. Detta innebar att 
 enbart delar av prototypen var klickbar. Testen utfördes på en dag och med åtta stycken slumpmässigt 
utvalda testpersoner. Både män och kvinnor var representerade och det var både studenter och arbetande 
i olika åldrar som testade. Metoden som användes var Tänka högt men skillnaden från utvärderingen i 
 iteration ett var att de redan var inloggade från början. Anledningen till att denna metod valdes även nu var 
att författarna skulle få svar som gick att jämföra med iteration ett samt att de ville se vad testpersonerna 
kändes, tänkte och gjorde.

4.3.3 Learn

Utvärderingen visade att det som fl est personer var överens om var vad sidan handlade om. Samtliga 
förstod att sidan handlade om mat, sex personer förstod även att det handlade om hälsa och nyttig mat. 
Fem stycken såg ej ett plustecken som gjorde att en drop-down meny fälldes ner och fem personer fi ck 
fel  associationer till färgen blå. I övrigt fanns det fl er områden användarna hade problem med men även 
 positiva aspekter av prototypen.  Samtliga testpersoner klarade av att navigera i prototypen och inga 
 kommentarer om att den var krånglig framkom. (Se tabell 3)

Tabell 3. Resultat kvalitativ utvärdering iteration 3. 
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4.4 iteration 4

4.4.1 Build

Iteration fyra inleddes med att åtgärda mindre problem som uppstått under mätningen av den tidigare 
iterationen. Min Hälsa fl yttades till högerspalten för att ge mer plats åt kalendern som är den funktion som 
tar mest plats och är en viktig del i planeringsverktyget. Min Inköpslista fi ck en lägre hierarki vilket stämde 
överens med resultaten från attitydundersökningen där det uppkom att det inte var en prioritet. Ytterligare 
togs alternativen i Anpassa mina receptförslag bort där användarna kunde välja hur många av recepten i 
listan som skulle vara kött, fi sk, fågel eller vegetariska då recepten istället styrs av reglagen i Min Hälsa.

Iteration fyra riktades mot känslan av PES. Inledningsvis brainstormades det om matrelaterade känslor, hur 
sidan skulle upplevas, vilka associationer den skulle framkalla och vad användaren skulle få för intryck. Med 
detta som grund tog två skisser fram. Den ena var byggd med en fotobakgrund för att skapa en levande 
känsla, den andra hade en grönrutig duk i bakgrunden för att associera till kök/matlagning. Dessutom 
togs det fram nya färger att jobba med utifrån vilken känsla sidan skulle förmedla. För att symbolisera 
hälsa ökades användningen av den gröna färgen och för att få värme men ändå bibehålla renheten lades en 
orange för att använda på rubriker och i navigationen till. Den blå nyansen togs helt bort. Ytterligare lades 
även ett nytt dekorativt typsnitt till i rubrikerna på de olika sidorna, detta för att göra sidan mer levande 
och  hemtrevlig. Mission Script var det typsnitt som valdes och skaparen av typsnittet beskriver det som 
 avslappnat, sött och uppriktigt (Lost Type, 2013). 

Figur 13 Min hälsa till högerspalten.
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Figur 13 Min hälsa till högerspalten.



25

Figur 14 Designförslag rutig duk iteration 4.
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Figur 15 Designförslag fotobakgrund iteration 4.

4.4.2 Measure

Då vi skulle testa designförslagen som fokuserade på känsla använde vi oss av metoden Product Reaction 
Cards vilket är en metod som fokuserar på känsla och upplevelse. Eft ersom vi hade två olika designförslag 
att testa använde vi oss av fyra personer som fi ck  utvärdera förslaget med fotobakgrund och fyra personer 
som fi ck utvärdera förslaget med den rutiga duken (se fi gur 14 och fi gur 15).  Totalt användes åtta testper-
soner. En anpassning av orden på korten gjordes för att  säkerställa att det författarna ville ta reda på var 
möjligt. Eft ersom utvärderingen var i mindre skala, med åtta deltagare användes färre kort än Microsoft  
förespråkade. 18 kort med ett ord på varje användes och av dessa var ca 60% positiva och 40% negativa/
neutrala. Testpersonerna fi ck en och en titta på en digital, statisk HiFi-prototyp och sedan fi ck de välja ut 
fyra av de 18 korten. Eft er att testpersonerna valt ut dem fi ck de ordna dem enligt vilket ord som stämde in 
bäst på webbsidan och senare förklara hur de tänkte med varje ord.

4.4.3 Learn
Den rutiga bakgrunden gjorde att testpersonerna valde ord som harmonisk, enkel, trovärdig, glad och 
 nyttig. Fotobakgrunden kändes enligt målgruppen inbjudande, glad, rörig och enkel. Det var fl er spridda 
svar på förslaget med fotobakgrunden och även några som var negativa, vilket gjorde att den rutiga 
 bakgrunden valdes att gå vidare med. Se tabell 4 för hela resultatet.



2727

Tabell 4. Resultat utvärdering Product Reaction Cards iteration 4.
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5 reSultat

Här sammanfattas genomförandet och analyseras gentemot den insamlade teorin.

Hur fungerar användarupplevelsen för nya användare på PlanEatSmile?

Användbarhet syftar till hur en användare kan använda en produkt och uppnå tillfredsställelse, alltså inte 
att de kan nå sitt mål utan hur väl användare kan utnyttja funktionerna (Gulliksen & Göransson, 2002.; 
Nielsen, 1993b). Nielsen (1993a) har tagit fram fem förhållningsregler för användbarhet (se 2.1.1) som är 
viktiga för såväl navigation och struktur som för känslan av en webbsida. Cooper m.fl. (2007) menar att en 
webbsida bör vara lättnavigerad och användaren ska inte tvingas att navigera mellan många sidor med olika 
struktur och utformning. I tillägg så är upplevelsen av ett systems kvalitet grundat i bland annat hur enkel 
webbsidan är att navigera på och även att förstå vad kunderna vill ha (Kuan m.fl., 2005). Användartester av 
den ursprungliga designen av PES visade att användare tyckte den var rörig, att det händer mycket, vilket 
gjorde att de missade saker. Det fanns mycket funktioner och val som enligt Cooper m.fl. (2007) kan göra 
att sidan känns tung och krånglig då han menar att det är viktigt att ta bort onödiga steg. Vidare menar 
Cooper m.fl. (2007) att den mest effektiva metoden för att förenkla navigationen är att reducera antalet 
ställen att navigera till och minimera antalet verktyg så endast de som behövs för att slutföra uppgiften finns 
kvar. Vad gäller huvudmenyn så var det många användare som missförstod rubrikerna och inte visste vad de 
skulle innehålla. Vidare fanns problem med de olika verktygen, några förstod inte vad de skulle användas 
till. Markeringen på den rubrik som var aktiv i huvudmenyn upplevdes inte vara speciellt tydlig då flera 
användare inte såg vart de var inne. Skillnader kan visas genom färg och då skapa mening i ett gränssnitt 
men viktigt är att de måste samarbeta, likaså kan kontrast fungera som ett verktyg för att få objekt att sticka 
ut (Cooper m.fl., 2007).

Att reducera antalet ställen att navigera till är viktigt för användbareten (Cooper m.fl., 2007). Användaren 
måste även förstå interaktionen på sidan och känna att sidan är trovärdig för att kvaliteten av servicen ska 
upplevas positiv. Informationens kvalitet bidrar också till webbsidans trovärdighet, att informationen är 
korrekt och relevant innehåll upplevs positivt och gör att användaren kan skilja sidor med hög kvalitet från 
sidor med låg kvalitet. (Kuan m.fl., 2005). Utvärderingen av den ursprungliga designen (se tabell 1) visade 
att vänstermenyn var svår att överblicka. Det var mycket som hände när användaren klickade på drop-down 
menyerna då många fler menyval visade sig. Några användare missade helt att dessa var drop-down menyer 
och fick på så vis inte ta del av informationen och de verktyg som fanns där (se tabell 1).  Trovärdigheten 
överlag var bristfällig då användare inte förstod vad de skulle göra på webbsidan. Till exempel vad  gäller 
 Åtgärdsförslag så ifrågasatte användare vad den kunde användas till, vem det var som hade ställt in 
 matvanorna och vad de baserades på. Likaså under rubriken Fakta i huvudmenyn letade användare efter 
information om vem som var ansvarig för webbsidan.

Nielsen (1993a) säger att användarupplevelsen påverkas av huruvida designen på systemet är 
 tillfredställande. Hazlett & Benedek (2007) säger även att positiva känslor hos användare är viktiga när 
de interagerar med en produkt och dessa påverkas av det visuella, om produktens utseende är attraktivt. 
Känslomässiga reaktioner i rätt kontext hjälper dessutom till för att skapa ett band mellan användaren och 
produkten (Choi 2006 se Ho & Siu 2006, s. 4). Vid utvärderingen av den ursprungliga designen kom flera 
negativa känslor fram. Användarna upplevde felaktiga associationer till den blå färgen på hemsidan.  Cooper 
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m.fl. (2007) beskriver att färger är förmedlare för olika budskap och därmed viktiga att ha i beaktning. 
Associationer till träning, badhus och prototyp dök upp såväl som att användarna även upplevde designen 
kall, oinspirerande och inte levande. Det uppkom kritik om att bilderna som fanns var stela och inte hörde 
ihop med recepten de gick in på vilket påverkar upplevelsen av hela sidan då Tidwell (2011) menar att 
bilderna i en design sätter känslan och humöret på hela produkten. 

Vilka designåtgärder kan vidtas för att förbättra PlanEatSmile avseende 
 användarupplevelse för nyanlända användare?

Struktur

Struktur och navigation var huvudfokus i den andra och tredje iterationen. Huvudmenyn har ändrats 
från att vara en meny med sex rubriker till att enbart ha tre. Detta eftersom Cooper m.fl. (2007) förklarar 
vikten av att förenkla och ta bort onödiga element. Förutom detta har menyn blivit mindre och därför inte 
lika i ögonfallande (se figur 16) då en av utvärderingarna visade att den hade hög hierarki (tabell 1). Fokus 
skulle ligga på huvuddelen av sidan som är recept och de andra verktygen, inte på huvudmenyn. I nästa 
 utvärdering var det ingen av testpersonerna som kommenterade detta.

Figur 16. Jämförelse ursprunglig och slutgiltig design. 
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Författarna har valt att strukturera startsidan i en 3-spalt lösning där samtliga verktyg är synliga. Det ger en 
mer överskådlig bild av webbsidan samtidigt som sidan blir mer statisk än förut då drop-down menyerna 
till vänster samt kategorimenyn till höger omplacerats. Dessa designval stämmer väl överens med några 
av Nielsen (1993a)s regler som handlar om systemet är lätt att lära, eff ektivt och lätt att komma ihåg då 
det viktigaste är synligt på startsidan. Cooper m.fl . (2007) menar att position används för att skapa  tydlig 
hierarki och logisk följd. Ögat börjar till exempel alltid uppifrån vänster hörn. Författarna har därför valt 
att byta plats på Min Hälsa och Min Inköpslista. Min hälsa var i den ursprungliga designen högst upp till 
vänster och det första besökaren såg vilket skapade förvirring och gav den för mycket fokus, nu är den 
 istället placerad högst upp till höger. Inköpslistan var från början placerad längst ned i vänsterspalten. Den 
är nu fl yttad till högerspalten och placerad under Min Hälsa. Anledningen till detta var att Min Hälsa och 
Min Inköpslista skulle följa den logiska ordningen och läsriktningen och därmed placeras sist då de är de 
sista stegen i verktyget. I utvärderingen av den ursprungliga designen hade användarna problem med att 
förstå och kunna använda funktionerna, något som inte längre var problematiskt eft er strukturändringarna. 
Detta hälper att motverka negativa känslor vid användning av en produkt som till exempel frustration; att 
inte kunna slutföra en uppgift  (Hazlett & Benedek, 2007).

Bildbannern som tidigare varit ett bildspel av bilder och inte varit lika bred som resten av sidan har 
 omdesignats för att passa webbsidans nya struktur. Bannern knyter nu ihop de olika sidorna på webbplatsen 
genom att vara ett fast element med samma placering. Cooper m.fl ., (2007) betonar vikten av att ha samma 
struktur på sidorna på en webbplats för att användaren inte ska bli förvirrad. Den nya bannern löser även 
problemet på sidorna Bra att veta och Mina inställningar med att det blev mycket tom yta till vänster om 
texten. Nu kan texten automatiskt börja längre ut till vänster då bannern blivit längre och går ända ut till 
kanten. (se fi gur 17).

Figur 17. Jämförelse åtgärder vita ytor.
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Eftersom högermenyn med receptsök, receptförslag och kategorier tagits bort införde författarna ett 
 fliksystem under rubriken recept. Det är tre flikar som var och en innehåller olika vägar för att söka recept. 
Fliksystem används enligt Cooper m.fl. (2007) för att sätta in information på en begränsad yta, ett sätt att 
spara plats. Det är även bra om funktionerna i de olika flikarna inte behöver påverka hela sidan. Kategorier 
är en av flikarnas innehåll, de tar genom fliksystemet mindre plats, gör att startsidan jämfört med tidi-
gare blir enklare, mer lättnavigerad och strukturerad. Kopplingen mellan recept och kategorier blir också 
 tydligare då Cooper m.fl. (2007) menar att objekt som hör ihop bör placeras nära varandra.

Även namnbyten har skett på de olika rubrikerna. Fakta har bytts ut mot Bra att veta då målgruppen 
 svarade mer positivt på och förstod det sistnämnda bättre. Allergi och Skafferi som båda var personliga 
inställningar till huvudverktyget, byttes ut mot en gemensam titel Mina inställningar vilket minimerar 
antalet ställen att navigera till. Funktionerna uppfattades tydligare vid nästa utvärdering. Anledningen att 
de låg separerade tidigare var för att tillkalla extra uppmärksamhet till dem, men en wizard har skapats av 
utvecklarna som går igenom detta för nyregistrerade användare, vilket bidrar till att det inte längre krävs. 
Författarna har även valt att öka kontrasten mellan färgerna på den aktiva rubriken i huvudmenyn och 
de andra rubrikerna då Cooper m.fl. (2007) menar att det fungerar för att få objekt att sticka ut. För att 
ytterligare följa Cooper m.fl. (2007) så har författarna minskat dubbla vägar och tagit bort rubriker som 
leder till samma sidor i Matvanor och Receptförslag. (se figur 18). Enligt attitydundersökningen (se figur 5) 
var det många som inte använde sig av inköpslista när de handlade, därför valde författarna att ge den lägre 
hierarki än övriga verktyg.

Figur 18. Jämförelse dubbla vägar.
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Känsla

Efter ändringarna i struktur och navigation inleddes arbete med en ny design. Designen behövdes för 
att skapa rätt känslomässiga associationer till produkten för att tillfredsställa användaren enligt Nielsen 
(1993a), men även för att strukturförändringarna gjorde att den tidigare designen var svår att behålla.

Attitydundersökningen visade att hälsa var det mest betydande för användaren av de fyra föreslagna 
 värdeorden, därför har den gröna färgen som är det som främst associeras med hälsa lyfts fram. Som en kall 
färg, skapar grönt dessutom trovärdighet på sidan. Tillsammans med den blå färgen, som båda är kalla, 
 skapades en väldigt kylig känsla. (Tidwell, 2011). Ytterligare hade flera av användarna uttryckt i tester att 
den blå nyansen gav associationer som var felaktiga och inte riktade mot mat och aptit. Därför togs den blå 
färgen bort och ersattes av en orange färg. Orange är en varm färg och tillsammans med den kalla gröna 
skapar de en balans (Tidwell, 2011). Som varm färg skapar orange dessutom positiva associationer till 
matlagning och nyansen finns på olika matprodukter, till skillnad från blått som sällan dyker upp på mat. 
För att stärka detta hänvisar författarna till utvärderingen som handlade om känsla (se tabell 4) där positiva 
associationer som harmonisk och glad valdes ut som beskrivning av designen.

För att skapa en varmare och mer levande design valde författarna en bakgrund till webbsidan. I väster-
ländsk kultur finns det en association mellan rutiga dukar och matlagning och det i samband med den 
gröna nyansen valde författarna att använda som bakgrund, för att ge en mer inbjudande känslomässig 
reaktion till användaren. Tidwell (2011) menar att en dekorativ bild i rätt kontext skapar en positiv effekt, 
så den kulturella referensen till duken användes för att associera webbsidan till matlagning och kök. Använ-
darna hade även kommenterat på bristen på bilder i recepten, men det fanns ingen möjlighet att lägga till 
det. Istället löstes problemet med dekorativa bilder i en banner överst på sidan. Genom att välja aptitliga 
maträtter och foton, framkallades positiva känslor och när flera rätter är uppsatta bredvid varandra elimine-
ras förvirringen att matprodukten i bannern skulle ha koppling till receptet användaren var inne på. Bilder 
sätter känslan och humöret på en design (Tidwell, 2011) och adderingen av den rutiga duken och maträt-
terna i en banner hjälpte att ge sidan positiva associationer i designutvärderingen med användarna.

Ett dekorativt teckensnitt togs fram för rubrikerna på hemsidan. Syftet var att skapa en mjukare och mer 
hemtrevlig känsla på sidan, men även att åtgärda att de rubriker som tidigare använts i utvärderingen av 
iteration tre upplevdes som klickbara av en användare. Det var inget stort problem men enligt Saffer (2010) 
kan kommentarer som inte är mönster ändå användas som tips. Ett nytt teckensnitt skapar dessutom en ny 
hierarki vilket gör det tydligt att de olika funktionerna som använder samma rubrikteckensnitt hör ihop. I 
utvärderingen av designen framkom att teckensnittet bidrog till att designen kändes glad (se tabell 4).

Ytterligare togs även nya receptkort fram. Form är det första vi känner igen på ett objekt (Cooper m.fl. 
2007) och den kvadratiska formen bar likheter med foton. De långsmala korten gjorde att avsaknaden av 
bild inte var lika uppenbar. Korten blev dessutom mer strukturerade och i det nya formatet tog de mindre 
plats och blev lättare att lista.

Då Tidwell (2011) menar att bilder och känslomässiga associationer kan vara subjektivt gav en utvärdering 
svar på användarnas upplevelse av designen i iteration 4. Resultatet visade att designen var harmonisk, glad 
och nyttig. Inga negativa associationer upplevdes på den nya designen (se tabell 4).
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- Hur fungerar The Lean Startup som arbetsmetod i ett designprojekt?

Korta iterationer har gjort att författarna snabbt kunnat visa resultat och därmed hålla kontinuerlig  kon-
takt med kunden. Arbete med specifika saker i olika iterationer har gjort att författarna kunnat fokusera 
på olika delar vid olika tillfällen. Precis som Gulliksen & Göransson (2002) säger så har författarna haft 
ett tydligt problem som ska lösas och ingen definierad lösning från början, vilket är grunderna för iterativ 
utveckling. Författarna har arbetat efter ett specifikt problem och inte vetat hur resultatet skulle komma att 
se ut. Varje iteration har lett till nya insikter/problem som gjort att arbetet förändrats, vilket även stämmer 
överens enligt grunderna i iterativ utveckling (se 2.2.1). Det har även varit enkelt att hålla deadlines efter-
som arbetet har skett i korta cykler (se 3.2.1). Eftersom besluten tagits utifrån tidsplanen har inte försen-
ingar uppstått då tidsplanen inte påverkats av besluten.

Build-Measure-Learn cykeln har gjort det tydligt vilket stadie projektet är i och vad som ska göras i nästa 
steg har varit klart. Att minimera onödigt användande av resurser har gjort att tidsplanen kunnat följas 
och ett stort och omfattande arbete kunnat utföras under kort tid. Författarna har fått fram en fungerande 
struktur och design på en begränsad tid. Att testa ofta, med olika användare och på olika sätt har varit 
värdefullt då författarna fått respons på designen och genast kunnat göra ändringar. Ingen onödig väntan 
på svar eller återkoppling har behövts. Till skillnad från vattenfallsmetoderna (se 3.2) kan denna   iterativa 
 metod med säkerhet säga att vi fått fram en produkt som marknaden förstår och vill ha, då designen 
 utvärderat många gånger under de olika iterationerna och validerat arbetet.

6 diSkuSSion

I diskussionen kommer författarna att diskutera hur arbetsprocessen fungerat, hur metoderna som använts 
hade kunnat förbättras, hur resultatet kan användas och hur det hade kunnat blivit annorlunda. Slutligen så 
kommer en avslutande diskussion om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet där författarna återknyter till 
bakgrunden för studien.

6.1 arbetsprocess

6.1.1 Vald arbetsprocess

The Lean Startup är inte den enda metoden som fungerar i ett designarbete. Intressant här har varit att vi 
fått använda en metod som inte enbart är specialiserad för interaktionsdesign utan har som mål att få ut en 
produkt på marknaden. Metoden har fungerat bra för oss och vi är glada att vi fått chansen att lära oss The 
Lean Startup. En nackdel har varit att vi inte har kunnat gå in på detaljer då vi haft en begränsad tidsperiod 
och begränsade resurser. Det har varit svårt att anpassa iterationerna efter vår egen tid då vissa iterationer 
varit mer tidseffektiva och vissa tagit längre tid. Det har lett till att vissa veckor varit mycket intensiva och 
vissa veckor varit lugna. Om vi inte hade arbetat i iterationer hade vi kunnat anpassa arbetet mer efter när 
vi var mer effektiva och hade gott om tid, men risken finns då att förseningar uppstår när inte dessa korta 
deadlines och korta mål finns som hör till iterativa metoder. Om vi hade haft mer tid och inte anpassat oss 
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efter iterationer kunde vi ha transkriberat utvärderingarna och kanske upptäckt saker vi nu kan ha missat. 
Men det kunde även lett till att vi slösat mycket tid utan att få ett annat resultat. För att veta det hade vi 
behövt göra samma undersökningar med olika metoder och jämföra resultaten.  

Nackdelen med många andra designprocesser är att ett stadie kan ta mycket lång tid och det är lätt att 
fastna där, till exempel under brainstorming eller skissande. Det har vi undvikt när vi jobbat i, samtidigt så 
hade vi kanske kommit på något bättre eller fått fram en bättre design om vi låtit det ta mer tid.  

Vad gäller programmering av designförslagen, så blev det inte som vi planerat från början. Från början 
trodde vi att samtliga utvärderingar skulle ske med programmerade prototyper. Detta hade gjort att vi hade 
kunnat testa på riktigt och eventuellt fått en annan typ av feedback. Dock har vi hunnit med flera iteratio-
ner än vi planerat från början.

6.1.2 Metoder

Tillämpningen av bekvämlighetsurval gjordes för att hålla tidsplanen. Enligt The Lean Startup är det van-
ligt att en extern person anställs för att leta fram rätt personer till utvärderingar. Vi hade inte de resurserna. 
Om vi hade haft det hade validiteten stärkts och det hade blivit säkrare att gå vidare med designen då vi 
hade vetat att målgruppen för utvärderingarna varit den rätta.

Vad gäller attitydundersökningen så kunde frågorna ha ställts annorlunda och eventuellt gett andra svar. 
Till exempel undersöktes enbart attityder kring PES fyra värdeord. Det kan ha varit så att Hälsa inte var så 
viktigt, bara viktigare än de andra värdeorden. Kanske borde vi valt att ta reda på målgruppens attityd på 
ett annat sätt och då fått ett annat svar. Vad gäller experten som utvärderade iterations 2 så finns en chans 
att han delvis var partisk då han tillhörde en av PES egna utvärderare. Dock säger Nielsen ( 1993a) att man 
mycket väl kan använda sig av utvecklarna av systemet.

6.1.3 Resultatet

Vi har fått fram slutsatser där våra utvärderingar visat att det kommer att fungera. Resultatet, alltså den nya 
designen är godkänd av kund och kommer att användas på planeatsmile.com.

6.2 Validitet, reabilitet och generaliserbarhet

6.2.1 Validitet

Datatriangulering har använts då författarna utvärderat prototyper med flera olika personer och på så sätt 
fått resultat som går att jämföra med varandra. I utvärderingen i iteration ett har tre personer utvärderat, i 
iteration tre och fyra har åtta personer utvärderat designen. Samtliga testpersoner har varit nya användare 
och inte kommit i kontakt med PES tidigare vilket enligt Nielsen (se 2.4) är positivt då personerna inte 
lär sig systemet och på så vis inte blir bättre på interaktionen mellan de olika utvärderingarna Eftersom 
d esignen har testats löpande för att se hur användarna uppfattar den är även det en form av validering 
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då resultatet av utvärderingarna har visat att designen är påväg åt rätt håll, enligt Blank (2013) kallas det 
konsumentvalidering och är en del av The Lean Startups metodik. Teoritriangulering har använts vid flera 
tillfällen då författarna refererat till dubbla källor som säger samma eller påstår liknande saker om samma 
teoriområde, detta anser författarna stärker validiteten ytterligare.

Bekvämlighetsurval användes vid samtliga utvärderingar samt attitydundersökning. Anledningen var att 
författarna arbetade efter The Lean Startup där iterationer inte får ta för lång tid vilket gjorde att vi valde 
att snabbt hitta testpersoner. Testpersonerna som valdes ut hade delvis olika bakgrund, ålder, kön och yrke, 
detta för att få en spridning av svaren och för att se om våra designlösningar fungerade på olika typer av 
människor. Då författarna valt att inte använda sig av PES ursprungliga målgrupp utan fokuserat på en 
specifik attityd blev det enklare att hitta testpersoner som stämde in på beskrivningen.

Tänka högt metoden som författarna använt är en avslappnad variant och är en populär metod enligt 
 Nielsen (1993b) som nämner den som en av de mest värdefullt metoderna när användbarhet ska testas. 
Dock kan validiteten påverkas negativt av denna metod om avsikten är att detaljer ska testas. Metoden är 
bäst lämpad för jämförelser där deltagarna tänker högt. (Hertzum, Hansen & Andersen, 2009).

Författarna anser att de med säkerhet kan säga att känslorna och tankarna som testpersonerna har visat i 
utvärderingarna stärker validiteten då datan triangulerades. Likaså triangulerades viss teori. Att författarna 
använder bekvämlighetsurval är en nackdel då resultaten inte med säkerhet talar ur en typisk användares 
perspektiv, dock menar iterativa metoder och i synnerhet The Lean Startup att det är viktigt att minimera 
slöseri med tid och resurser vilket innebär att utvärdering inte får ta för lång tid. Det finns både negativa 
och positiva aspekter med Tänka högt metoden, författarna anser dock att de inte letade efter detaljer i 
utvärderingarna utan sökte efter större mönster. Detta gör att metoden fungerar och har validitet.

6.2.2 Reliabilitet

Bryman (2002) menar att det är svår att uppnå hög reliabilitet i kvalitativ forskning eftersom de fenomen 
som undersöks oftast är i ständig förändring. Efter som författarna arbetat iterativt då de arbetat med ett 
problem som måste lösas och en arbetsprocess som skapats under tiden är detta ännu en svårighet. Dock 
har författarna försökt att stärka reliabiliteten genom att beskriva arbetsprocessen så tydligt som  möjligt 
så att den i stora drag ska kunna upprepas av någon annan. Det är alltså den externa validiteten som 
nämnts  tidigare. Ingen åtgärd har vidtagits för att stärka den interna reliabiliteten då det hade krävts en 
split  testning av utvärderingarna samt en noggrann uträkning av korrelationen/sambandet mellan dessa 
 (Bryman, 2002). De snabba iterationerna som The Lean Startup förespråkar hade blivit lidande.

6.2.3. Generaliserbarhet
Precis som Bryman (2002) säger, att reliabilitet är svårt att uppnå i kvalitativ forskning så hänger detta 
ihop med generaliserbarheten av studien. Studien kan med fördel användas som inspiration och tips då 
de som är intresserade av iterativa metoder och omdesign ska påbörja ett nytt projekt och vill läsa in sig på 
 området eller se exempel på liknande studier. Inom interaktiva lösningar kan även arbetsmetoden och de 
val av utvärderingsmetoder som författarna använt fungera som riktlinjer i ett designarbete. Slutsatserna 
och  diskussionen i studien kan också fungera som riktlinjer och tips då problematiken författarna upplevt 
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beskrivs. Studien som helhet är svår att applicera på andra branscher då arbetsmodellen inte utvärderats i 
detalj.

7 SlutSatSer

Slutsatserna är kärnan i det författarna kommit fram till i studien och de ämnar besvara frågeställningarna 
och avsluta rapporten.

7.1 hur fungerar användarupplevelsen för nya användare på 
      PlaneatSmile?

Uppenbara problem med den ursprungliga webbsidan
Det fanns uppenbara problem vad gäller design och interaktion på den ursprungliga webbsidan då 
 förvirring och negativa associationer framkom. Likaså framkom det att respondenter inte hade samma 
uppfattning som PES vad gäller attityd men att värdeordet Hälsa var viktigast.

7.2 Vilka designåtgärder kan vidtas för att förbättra 
PlaneatSmile avseende användarupplevelse för nyanlända 
användare?

Ny struktur
Den nya designens struktur har visat sig fungera då problemen med förståelse av funktionerna och 
 verktyget inte längre uppstod och endast mindre problem uppmärksammades.

Namnförändringar och färre funktioner
Namnförändringar har lett till större förståelse av webbsidans funktioner och funktionerna på huvudsidan 
har blivit färre vilket visat sig ha positiv inverkan då sidan uppfattas som enkel och harmonisk.

Användningen av bilder
Den nya bildbannern som visar bilder på färdiglagad mat tillsammans med de nya receptkorten som är 
mindre gjorde att avsaknaden av bild inte längre var uppenbar.

Ny känsla på designen
Borttagningen av den blå färgen gav bra respons i utvärderingen där användarna upplevde den nya färg-
kombinationen som varm och trevlig. Designen i helhet med bakgrundsbild, nya färger, banner och ett nytt 
teckensnitt för rubriker fick enbart positiv kritik och bra associationer. Mat och hälsa upplevdes tydligt 
associerat till designen.

Utvecklarna har fått tips och feedback på ytterligare problem som kan åtgärdas
Användartesterna och utvärderingarna har gett tips och feedback om mindre problem som inte har 
 åtgärdats i iterationerna, utan kan användas för förfining av produkten. Huvudsakligen rör det sig om 
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 funktionella problem som inte är kopplat till designen.

7.3 hur fungerar the lean Startup som arbetsmetod i ett de-
signprojekt?

The Lean Startup har som arbetsmetod lett fram till en positiv produkt
Det har inte dykt upp några svårigheter med arbetsmetoden utan den har fungerat stabilt. Det iterativa 
 arbetssättet har upplevts positivt av författarna och har lett till produktförändringar som fått bra kritik 
under användartesterna. 
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Bilaga 1. 



Bilaga 2 - brainstorming 1. 



Bilaga 3 - brainstorming 1. 



Bilaga 4 - utvärderingar iteration 1. 

Attitydundersökning

Undersökningen har visat att Hälsa är viktigast av de fyra kärnvärdena, tid, ekonomi, miljö och
hälsa. 41% hade valt alternativet hälsa som viktigast. 30% av målgruppen hade även valt hälsa
över tid och pengar om det skulle finnas en tjänst som kunder hjälpa dem att äta med
hälsosamt.

Miljö och Tid minst viktigt.

Kombinationen Hälsa och Spara pengar är det många som väljer (kvinnor och män, studerande
och arbetande). Kan vara en ny kombination som är bättre för privatpersoner än tid och ekonomi.

Nästan hälften (48%) av respondenterna handlar med en inköpslista även om de inte planerar
recepten i förväg.

37% vill påverka vad det äter och 22% är trötta på dieter och vill bara äta nyttigt!.

Användartest ursprungliga webbsidan
Uppgiter
Ej inloggad

● Surfa in på www.planeatsmile.com
● Bekanta dig med sidan

 Tänk högt, säg vad du upplever, tycker och tänker, fördelar/nackdelar
Vill du bli medlem? varför, varför inte?

Inloggad
● Bekanta dig med sidan

Använd planeringsverktyget
Använd åtgärdsplanen
 Tänk högt, säg vad du upplever, tycker och tänker, fördelar/nackdelar

Observation 1 Gunnel Dryselius
Ej inloggad
Ser att det finns recept, vill se vilka recpet som finns, klickar på “sök recept” fattar inte att
sökrutan nedanför är där man ska skriva in vad man vill ha.

Vad vill du ha för matvanor: fattar inte vad den sidan/infon är till för.

Känns krångligt o svårt att förstå när man inte kan prova de olika sakerna för man måste bli
medlem.

Vill du bli medlem o få en provmånad? Vet inte, inte säkert, vet inte vad jag ska använda sidan till,
krångligt, mycket saker.



Vet inte vad jag skulle söka på för att hitta sidan på nätet (kan tolka det som att hon inte vet riktigt
vad sidan handlar om)

Rutan/länken “Vad kan du göra med PES”: hade vart bra att ha sett tidigare.

Inloggad
Hon börjar direkt interagera med sidan, går in på matvanor, förstår vad det handlar om, hur man
kan ändra dem.
Vidare in på Recept, använder inte sökrutan, klickar direkt på kött i menyn. drar något recept till
planeringen och vill nu se hur nyttigt det är, tänker att hon ska få upp nåt om Kcal, hur mycket av
varje receptet innehåller. Förstår inte att hon ska klicka på åtgärdsförslag utan hittar inte vart hon
ska klicka. Hon får min hjälp och tittar på åtgärdsförslag men fattar inte diagrammet så ser inte
hur nyttigt det är. (Tolkar det som att det inte är den infon hon vill ha reda på och är intresserad
av)

Vad innebär nyttigt för dig? Att man kan se hur mycket maten innehåller, kcal, fett mm.

Blåa pilar finns i menyn och inne på sidorna, vissa är klickbara, andra inte. förvirrar något.

Skafferiet: svårtolkad text i rutan, hon trodde att hon skulle plocka bort allt hon hade i skafferiet
från listan, men det är tvärtom.

Hon fick inte ut vad hon ville av sidan, besviken. Sist ser hon på faktan om mat och gillar det hon
läser, hon gillar att läsa fakta om mat.

Sista kommentaren ”det finns ju sidr som gör detta typ Arla, den förstår jag mig på”.

Observation 2 Elin
ej inloggad
blir direkt nyfiken på planeringen, tar uppmärksamhet, testar att fälla ut och in, fattar inte
åtgärdsförslagen, vill testa med det dunkar inte, jobbigt att logga in överallt, vill göra mer
utloggad. verkar finnas mycket funktioner som är intressanta,

Går in under fakta, ville veta mer om siten men fick basråd om mat istället.

Recept, had evarit skönt med en bild på maten, bilderna längst upp vid recepten är slumpade..
ex. vard et potatis ar när hon sökte på pannkaka. Högermenyn trodde hon hade med receptet att
göra, kan vara en vanesak. Hon hade velat att det varit ovanför recepten så de inte blandas ihop.

Sämst: att inte göra nåt utan att bli medlem. det finns mycket funktioner, förvirrande. hon hade
velat testa mer innan medlem.

Bilaga 4 - utvärderingar iteration 1. 



Tycker inte ser inspirerande ut, tråkigt utan bilder, nga betyg, ofärdig, förvirrad av färgkodningen,
följer inte med.

Hade inte blivit medlem.

Inloggad
Gick till ställ in matvanor. onödigt att ställa in en procentdel av olika saker, konstigt, ställa in
procent, hon fattar inte att det var en hälsogrej, lustigt. Finns inget minus för att stänga de olika
valen, ingen bekräftningsknapp

Planering. hon ville ha fisk men kunde bara gå på namnen när hon valde, vad velat välja efter
bilder eller betyg. PLaneringen borde börjat på dagens datum, planeringen var lång, hon la in på
fel dag i en annan vecka. Hon hade velat rensa historiken för dte låg gamla recept, svårt att hitta
dagens datum, helger är markerade med inte dagens datum. Mer info än namnet på maten.

Lägg till recept direkt vid namnet på receptet. drag and drop blev alltså otydligt. en “lägg till”
knapp had earit bra.

Planeringen, otydlig, fick lla recept på samma dag, såg inte att hon lagt in på samma dag hon
trodde hon lade till på olika dagar.

Inköpslistan
Bra i butiksläge, hade velat haft den i mobilen.
För mycket val, vte inte vad hon ska använda dem till.
Färdigställa listan, vill kunna trycka på “klar” inköpslista i bokstavsordning.
Tryckte på skrivutinga bilder återigen, antal ingredienserspelar ingen roll eller?

Recept som ingår: tydligt

Observation 3 Klas
ej inloggad
rörig, ingen förklaring till vad hans ska göra.

Lättöverskådlig kategriindelning, tydligt med login rutan och medlemsskapet. Bra namn.
Facebookscriptet är endast en person som gillar, inte bra pr.

Hade velat se hur det funkar utan att bli medlem. Vet inte varför han ska använda den, inte
intresserad att bli medlem när han int evet vad han ska göra.
Upptäckte Åtgärdsförslagen senare, blev intresserad, detta är nåt som inte alla andra sidor har,
som gör det unikt. missade att det fanns en inköpslista på sidan.

Inloggad
Förmycket funktioner för en vanliga människor, tar mycket tid att sätta sig in i. mycket val på gott
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och ont.

Huvudmenyn får hög hierarki, han klickar mycket där istället för i vänster/högermenyn.

Recepten, lättöverskådliga, tydligt med betygen, konstigt attd e inte är betygsatta, bilder hör till ett
recept.

Förslag: medlemmarna skulle kunna bidra med bilder. mer communitykänsla. mer en prototyp i
nuläget, ej levande. saknar rubrik som “vad är populärt just nu”

Alla i högermenyn bör vara infälld från början så att man kan se allt. Det var viktigast.
Sidan tar tid, ger ej ett smidigt intyg.

Viktiga problem:
● Matvanor: fattar inte vad det är till för, hur man ska använda, varför det är procent, vem är

det som ställt in dom, vilka rekommendationer går det efter, hur vet man att det är nyttigt
för mig?

● Olika tankar om vad nyttigt och hälsosamt innebär: nyttigt förknippas bla med Kcal,
protein, fett och kolhydrater.

● Ej inloggad: Kan inte testa sidan, vet därför inte vad sidan handlar om, Verkar krångligt
många funktioner men kan inte testa demde vill därför inte bli medlemmar.

● Huvudmenyn (horisontella) klickades mycket på och då fick de inte den infon de ville ha.
den tar för mycket plats, syns mer än de andra menyerna.

● Inga bilder på recepten och för få som är betygsatta. Känns därför inte inspirerande och
“som en prototyp”, ej levande  en av anledningarna till att inte bli medlem.

● Krångligt, tar tid att sätta sig in i, för mycket val, val som inte behövs: ex i alfabetisk
ordning.

● Vänstermenyn svår att överskåda när menyn är utfälld, förslag att fälla in samtliga från
början.

● Förslag/Fråga: har ni funderat på en community?
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Bilaga 5 - utvärdering Product Reaction Cards.

Product reaction cards

RUTIG
Kvinna, sambo, student, rutig
1. harmonisk: känsla hon fick, lugna färger, grönt, mjukt typsnitt. gdkgrej genomskinlighet, uppl’ägget genomtänkt
2. Enkel. utvalda grejer, inte massa skit. man förstår direkt, lätt att navigera, bra översikt
3. inbjudande. tilltalande, känslan, bilder på god mat.
4. trovärdig. inga annonser
Man, bor hemma, student
1. Trovärdig. det ser inte B ut, en tanke bakom.
2. enkel. uppspaltat och lätt att hitta
3 attraktiv. element, färger, bilder och texter fina.
4 nyttigt. färgerna, rena bilder, proffsiga bilder.
Man familj, arbetande
1. harmonisk. trevligt färgtema, inte skrikigt
2 vanlig. känner igen strukturen, även miniatyrbilder på mat, finns nog liknande hemsida med köksmönster.
3. glad. teckensnittet
4. nyttig, läste min hälsa, förstod att man kunde räkna ut innehåll i mat.
Man, singel, arbetande
1. Harmonisk: tre spalterna som linjerar och egentligen hela sidan
2. Smaskig: mat, hungrig, gott med mat,
3. Glad: man blir glad av att titta på sidan
4. Personlig: man kan välja egna saker, dra recept

FOTO
Kvinna, student, sambo
1. Varm. utifrån kulörerna
2. glad. färgerna
3. attraktiv. trevlig att kolla på
4. harmonisk, färgerna
Den är inte rörig, men mycket som händer, vet inte riktigt var hon ska kolla.
Kvinna, singel, student
1. personlig. man kan göra mycket själv, bygga sin egen plan.
2. rörig. mycket på en gång
3. levande, känsla av mat, värma färger och personlig.
4. inbjudande, färgerna och bakgrunden.
Man, arbetar
1. Rörig: placeringen av saker
2. Inbjudande: färger och sånt
3. Glad: färger och sånt
4. Enkel: huvudmenyn, recept, enkla, men helheten rörig
 Grönt och varken är kallt eller varmt
Kvinna, sambo, student
1 Inbjudande. bakgrunden ser snäll ut, man vill kolla runt.
2. glad. välkomnande och trevlig
3. smaskig, man vill kolla runt.
4. enkel, det ser inte svårt ut att använda.
Saknar bilder på mat.



Bilaga 6 - utvärdering struktur.

Utvärdering struktur och navigation

Sortering Probelm:
● 5 pers såg ej +

Varför: Filkarna ovanför tar uppmärksamheten (höga färgerkontraster), det ser inte klickbart ut,
kanske ska hela rutan inkl rubriken vara klickbar?

● 5 pers får fel associationer till blått tandvård, apotek, badhus, träning, kyligt.
Varför: Blått är ingen matfärg, association av träning är bra, badhus ok. tandvård o apotek neg.
Kan kanske bytas ut mot rött/orange.

● 3 pers tyckte namnet Bra att veta var konstigt. förstod ej
Varför: Kanske en filk till med “om oss” så man undviker förväxling, eller annan rubrik som ej
missförstås...

● 3 pers Min hälsa, missförstod reglagen (2 trodde det va inställningar för att söka recept)
Varför: De tyckte det var en receptsida o därför kopplade reglaget till recept? Kan bero på att det
var en prototyp och man därmed inte såg effekterna när det hände (när man drar recept)
eventuellt också färg på reglagestoppet

● 3 pers förstod inte menyerna i inköpslistan (2 tror att recept som ingår är nån
prenumeration)

Varför: Inköpslistan kan placeras övers och den menyn under med de andra, det gör att de ser
inköpslistan först o menyerna sen. Eller ändra namn på rubrikerna alt ta bort vissa som ej
behövs där.

● 3 pers får negativa känslor inne på Bra att veta (mycket text, hemkunskap)
Varför: inga bilder, kan lägga till någon bild, tydligare hierarki, mer luft.


● 2 pers trodde man kunde klicka på funktionsrubrikerna
Varför: kan va för att det var en prototyp, att de såg ut som knappar, kankse pga rundade hörn?

● 2 ville klicka på kalendern o se en översikt
Varför: ordet kalender konnoterar vanlig kalender o inte matkalender...

● 2 pers tror man kan markera flera kategorier
Varför: De har testat arla.se o trodde det vra samma.

● 2 pers tror att kategorier hänger ihop med sök.
Varför: filkarna inte så tydliga, men det är ju en sökfunktion så..kanske inte så viktigt?

● 2 pers såg inte att de var inne på “Min planering”
Varför: Otydlig markering i huvud menyn, kan förtydligas genom starkare färg?

● 2 pers letar efter hjälpsida/intro om sidan
Varför: de förstår intevad de ska göra på sidan. Kanske kan lyfta upp om oss i huvudmenyn.

Sortering: funktion
2 ville ha klicka på kalendern o se en översikt
2 tror att recept som ingår är nån prenumeration



3 pers förstod inte menyerna i inköpslistan
3 pers missförstod reglagen 2 trodde det va inställningar för att söka recept
2 pers vill kunna räkna ut PRIS
5 pers får fel associationer till blått tandvård, apotek, badhus, träning, kyligt.
5 pers såg ej +
8 pers tror sidan handlar om mat
2 pers tror det handlar om Ekologisk mat
6 personer förstår att det handlar om hälsa/nyttig mat
2 pers letar efter hjälpsida/intro om sidan
3 pers tyckte namnet Bra att veta var konstigt. förstod ej
3 pers får negativa känslor inne på Bra att veta (mycket text, hemkunskap)
2 pers tror man kan markera flera kategorier
2 pers tror att kategorier hänger ihop med sök.
3 pers kollar först på recepten
2 pers såg inte att de var inne på “Min planering”
2pers tordde man kunde klicka på funktionsrubrikerna

Sortering: Tips
Lyfta fram tillagningen
Spara det man tagit bort ur skafferiet så man kan lägga till när det är slut
Perosnliga betyg på recept
Kunna räkna ut pris
Kunna lägga till i inköpslista utan att använda kalendern.
Gör sidan mer aptitlig
Förrätter/Efterrätter
Kopplar ett värde på recepten till reglagen
Mindre text, mer bild i “Bra att veta”
Ställa in lchf.

Matilda 26, sambo, röd
● Kollar först på funktionsmenyerna. förstår att det hadla om mat, kolla neråt förstår inte

riktigt vad hon ser, vill klicka på recept,Kategorier förstår att hon ska klicka i men tror
dom hänger ihop med sök. tyckte inte recepten såg klickbara ut, kan fattas bild..eller för
att det är prototyp.

● Funktionsrubriker ser ut som knappar, förstår ej reglagen under min hälsa, recept som
ingår, tänker matkasse, prenumerera på.

● Vill klicka på kalender för att få en överblick på månad. had evelat s värdena på recepten,
ex ger det mig tillräckligt med fullkorn.

● Svårt att urskilja vad osm är knappar och inte, inställlningarny färg orange. återigen
fyrkantiga knappar...kanske se mer ut som kanppar?
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● Var sparas det jag atgit bort i skafferiet. Bra att veta förvirrandedubbla hierarkier.
● såg inte +
● Mycket som händer, stör sig på knapparna, tydligare om receptkorten haft bilder.

Jasmina Student, 25, singel, rosa
● Handlar om nyttig, ekologisk mat, känns personlig (min överallt)
● antar att man kan skriva in saker, känns som facebook för mat, Men väldigt privat, vill

klcika på menyn i inköpslistan, tror att recept som ingår är en prenumeration. Sidan för
planeringtycker den verkar tidskrävande, tror min hälsa är där man ställer in, kan planera
sin veckomeny.

● Gillar allergi.Mycket!
● Skafferibra.men tar tid.
● Bra att veta känns lite som en företagshemsida, lite hemkunskapslärare.
● Vill klcika på visa butiksläge trodde hon skulle få kasse. Ville kolla runt på vad hon kunde

ställa in, uppskatta hur mycket tid alt tar innan hon börjar.
● Kategorier, förrätter efterrätter?!?!?!, få in frukt, skaldjur där.
● vill klika på min kalendese övergripande almanacka. Räkna ut pris. såg inte +:et trodde

det gav fler recept, en annan sorteringsgrej.

Man, 50, arbetande, familj
● Jag behöver gå ner i vikt, behöver gå in på matvanor, ställa in, fattar inte riktigt, fel färg?
● Kategorier/sök, förstår,
● Nåt som handlar om mat och hälsa.
● Ont om tidpang på recept
● Söker, får fram recept, vill lägg i inköpslista, inte gå via kalendern. Ställ in matvanorhögst

hirearki
● bra begripligt, lite kyligt med allt blått
● Grönthälsoprofil
● Spaggetti, oaptitlig, ej nyttigt?
● Inställingar, hur dte presenteras bra att veta rådtråkigt.
● Vill att sidan ska tala till sinnena, blir sugen, aptitretande.
● Min hälsahögsta hierarki den är inaktiverad...borde kanske int eva så?

Kvinna, 23, Student, Sambo

● Sidan handlar om kost och hälsa, mest mat. Någon sorts planering,
● Trodde först man skulle ställa in för att söka recept i min hälsa.
● Tycker att rubrikerna ser klickbara ut
● Förstå att recept går att dra.
● Tittar runt, förstår inte riktigt menyerna under inköpslistan, tror inte att hon är inne på “min

planering” utan försöker klicka där.
● Inställningar, “fiffigt”
● Förstår inte på startsidan(inställn) att man akn ändra allergi.
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● Fiffigt skafferi
● Förstår undermenyn
● Bra att veta konstig rubrik. vet int eom info är användbar. Gillar fliken tillagning men

förstår inte koppling till bra att veta.
● Tillbaka i planeringen klickar på en kategorimen undrar om man kan klicka på flera.
● Får jag sätta egna betyg pårecept?
● Gillar färgsorteringen på recept.
● Känsla: Ljus o fräscht gillar det gröna, det blå, passar Menlite badhus, medleykänsla
● Ser funktionsmeny före huvudmeny.
● Såg inte anpassa mina förslag+
● Tycker anpassa och kategorier o sök är lika.

 ●

Kvinna, 25, Student, Sambo

● Går direkt till Bra att veta, vill veta vad sidan handlar om, en entroduktion, vill veta vad det
är för sida, Vad gör sidan för mig frågar hon? Stör sig mycket på att intro saknas.

● Gissar att sidan ger mat och träningstips, hon förknippar min hälsa och blå färg med
träning.

● Drar i planeirngen, försöker förstå.
● går in i K förstår att de är klickbara, torr att man ska kunna välja fler, som i arlamobilapp.

försör inköpslista, sökfunktion
● Inställningar  och basråd bra,  förstår att underrubriker är  dt är klickbart,
● Sidan handlar om mat och hälsa. övergripande känsla, saknar intro, känns “eko”. Hade

velat ha step by step.

Kvinna 45 Arbetande, familj grå

● Tittar på sidan, frstår att det handlar om mat och planering. Först sa hon att den hjälper
till att handla. Hon försöker trycka på min planeringförstod ej att hon var inne där.

● Letar efter en hjälpsidaför att få reda på hur sidan funkar.
● Går in på ina inställningar, då börjar hon förstå.
● Kollar runt, till bra att veta, jaha här kommer text om meningen med sidan, men hitta

ringen hjälpsida
● Startsidan, äter lchf så vill kunna anpassa det, vet inte iom det går. Prova nytt, vad är

det? vill kunna skilja på potatisrotfrukter, frukt grönt för lchf.
● Mina receptförslag trodde hon var hennes egna recept, att hon kunde lägga in egna.

klickar på plusset och tyckte att sidan blev tydligare. Detta kan man ha istället för
matkasse. trodde att visa butiksläge var att hämta kasse i butik.

● Sidan verkar användbar, hon förtog hur det fungerade, gillar att den är ren men tror att
den behöver en reklamkampanj.


Kvinna, 22 student singel blå

● Hon scrollar lite, kollar recepten, kalandern, tänker att det är en sida för hälsomedvetna
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som planerar sin kost, att man an göra veckomeny.
● Kategorier, förstå lämnkar klickbara, sök förstår.
● Mina inställningar tycler hon verkar smart. bra att veta, förstår att det är länkar.
● Känsla: Känns nyttigt och medvetet, smidig och lätt att förstå. Här kan jag planera min

hälsa och min mat.
● Fråga: kan jag ställa in maxpris typ 15kr/portion?
● Ser inte plusset, kan handla om kontraster.

Man, 30, student, gift inga barn orange
● Tänker att det är en matsida, han fastnar på recept, kollar, klickar på ett recept. vill kolla

på mina hälsa, matvanor.
● Min kalender skulle han inte titta på i första taget, men förstår vad man använder den till.
● Bra att veta: “Oj vad mycket text”, klickar sig vidare i menyn,
● Inställnignar, skaffer smart, förstår, Bra med allergigrjer. Tillbaka till planeringen.
● Känsla: rörig, men efter ett tag blir det naturligt, färger ger hälsokänsla.
● Tydlig a funktioner, bra avgränsningar. förstår klicka o dra. “Appkänsla”.
● MEN såg ej receptförslagsplusset.
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