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Sammanfattning 

Denna	  rapport	  beskriver	  det	  examensarbete	  som	  genomförts	  av	  Christoffer	  Hardmo	  
och	  Erik	  Dellby.	  Examensarbetets	  syfte	  var	  att	  utveckla	  en	  nerskalad	  användbar	  
version	  av	  KompetensUtvecklingsInstitutets	  nuvarande	  elevhanteringsprogram.	  
	  
Rapporten	  kommer	  beskriva	  hur	  vi	  lagt	  upp	  jobbet	  för	  att	  få	  en	  användbar	  
applikation	  för	  KUI	  att	  använda.	  	  
	  
Vår	  slutsats	  är	  att	  arbeta	  mot	  användbarhet	  är	  en	  väldigt	  viktig	  punkt	  när	  det	  gäller	  
utveckling	  av	  produkter	  i	  alla	  miljöer.	  Arbetet	  har	  gett	  oss	  en	  bra	  erfarenhet	  hur	  
man	  jobbar	  ihop	  med	  kunden	  för	  att	  få	  en	  bra	  produkt.	  



Förord 

Rapporten	  beskriver	  examensarbetet	  vi	  gjort	  på	  högskoleingenjörsutbildningen	  i	  
datateknik	  på	  Linköpings	  Tekniska	  Högskola.	  Vi	  vill	  först	  och	  främst	  tacka	  Stefan	  
Palmgren	  som	  gav	  oss	  möjligheten	  att	  göra	  detta	  jobb.	  Vi	  vill	  också	  tacka	  alla	  på	  XO	  
Service	  som	  varit	  till	  stor	  hjälp	  och	  även	  gett	  oss	  kontorsplats.	  Jag,	  Christoffer,	  vill	  
tacka	  min	  familj	  för	  den	  hjälp	  och	  motivation	  som	  de	  gett	  mig	  att	  göra	  arbetet.	  Ett	  
tack	  riktat	  till	  de	  personer	  på	  KUI	  som	  ställde	  upp	  för	  möten	  samt	  svarat	  på	  vår	  
enkät.	  Till	  sist	  vill	  vi	  tacka	  vår	  examinator	  Arne	  Jönsson.	  
	  
Christoffer	  Hardmo	  och	  Erik	  Dellby,	  14	  november	  2013	  
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1. Inledning 
KompetensUtvecklingsInstitutet,	  KUI,	  är	  ett	  av	  Sveriges	  ledande	  
utbildningsföretag	  som	  erbjuder	  utbildningar	  på	  olika	  nivåer.	  Området	  de	  riktat	  
in	  sig	  på	  är	  inom	  vård	  och	  omsorg	  samt	  hälsa	  och	  friskvård.	  KUI	  har	  ca	  60	  
anställda	  utspridda	  över	  hela	  Sverige.	  KUI	  har	  fasta	  utbildningscenter	  men	  är	  
också	  ute	  hos	  kunder	  där	  de	  håller	  i	  utbildning.	  	  
	  
KUI	  har	  en	  fungerande	  men	  mycket	  komplicerad	  process	  för	  lärare	  och	  
platsansvariga	  att	  komma	  åt	  information	  om	  elever	  och	  kurser.	  Informationen	  de	  
får	  fram	  är	  allt	  ifrån	  vilka	  kurser	  en	  elev	  läser	  till	  hur	  många	  elever	  en	  lärare	  har	  
på	  ett	  visst	  kurscenter.	  Processen	  för	  att	  få	  fram	  informationen	  är	  uppdelad	  i	  
flera	  steg	  vilket	  gör	  att	  det	  först	  och	  främst	  är	  krångligt	  men	  även	  mycket	  
tidskrävande.	  För	  att	  lösa	  detta	  ska	  vi	  ta	  fram	  en	  webblösning	  som	  gör	  det	  
möjligt	  att	  på	  ett	  enklare	  sätt	  komma	  åt	  informationen.	  Webblösningen	  ska	  
komplettera	  den	  ursprungliga	  applikationen	  på	  så	  sätt	  att	  den	  gör	  det	  enkelt	  att	  
få	  fram	  de	  mest	  vanliga	  funktionerna	  som	  till	  exempel	  närvarolistor	  och	  
studieplaner.	  
	  	  
KUI	  har	  för	  närvarande	  en	  programvara	  kallad	  Assist.	  I	  Assist	  kan	  lärare	  och	  
platsansvariga	  ta	  fram	  olika	  slags	  rapporter	  om	  elever	  och	  lärare.	  Assist	  är	  
utvecklad	  i	  Microsoft	  Access	  och	  körs	  i	  Access	  2010.	  Assist	  består	  av	  en	  front-‐
end,	  applikationen	  som	  användarna	  använder,	  och	  en	  back-‐end,	  databasen	  som	  
har	  all	  information	  lagrad.	  Applikationen	  är	  länkad	  till	  databasen	  vilket	  gör	  det	  
möjligt	  för	  Assist	  att	  hämta	  data	  från	  databasen.	  
	  	  
Användarna	  får,	  som	  det	  är	  idag,	  först	  ansluta	  via	  fjärrskrivbord	  för	  att	  starta	  
klienten.	  Väl	  inne	  där	  så	  finns	  det	  två	  olika	  nivåer	  av	  inloggning,	  en	  för	  
administratörer	  som	  har	  skriv-‐	  och	  läsrättigheter,	  och	  en	  nivå	  för	  lärarna	  som	  
endast	  har	  läsrättigheter.	  Det	  första	  och	  stora	  problemet	  här	  är	  att	  det	  endast	  
finns	  fem	  stycken	  “Titta”	  konton	  och	  dessa	  delas	  av	  30	  stycken	  lärare.	  KUI	  har	  
undersökt	  alternativet	  att	  köpa	  licenser	  så	  att	  varje	  lärare	  får	  en	  egen	  inloggning	  
men	  har	  inte	  sett	  att	  det	  är	  ekonomiskt	  motiverat.	  De	  har	  även	  i	  planerna	  att	  byta	  
ut	  Assist	  helt	  mot	  en	  annan	  lösning.	  Därför	  har	  de	  nu	  lagt	  fram	  det	  här	  förslaget	  
åt	  oss.	  Det	  andra	  problemet	  är	  komplexiteten	  i	  att	  utföra	  enkla	  uppgifter	  som	  till	  
exempel	  att	  skriva	  ut	  en	  närvarolista.	  
	  	  
KUI	  har	  som	  sagt	  en	  fungerande	  applikation	  för	  deras	  ändamål	  men	  en	  
begränsad	  sådan.	  För	  att	  den	  nya	  applikationen	  inte	  ska	  vara	  begränsad	  för	  KUI-‐
anställda	  måste	  den	  för	  det	  första	  vara	  tillgänglig	  för	  alla	  anställda	  samtidigt.	  För	  
det	  andra	  måste	  den	  även	  bli	  enklare	  att	  använda.	  Det	  ska	  inte	  finnas	  saker	  som	  
kan	  gå	  fel	  vid	  användning.	  Den	  ska	  göras	  öppen	  för	  användning	  av	  dagens	  teknik	  
så	  som	  surfplattor	  och	  telefoner.	  
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2.	  Bakgrund 
I	  det	  här	  kapitlet	  kommer	  beskriva	  den	  teorin	  bakom	  användbarhet	  och	  hur	  man	  
ska	  tänka	  när	  man	  jobbar	  mot	  det.	  Vi	  kommer	  även	  ta	  upp	  sätt	  att	  testa	  så	  ens	  
jobb	  är	  utfört	  på	  rätt	  sätt	  utifrån	  vad	  specifikationerna	  varit.	  

2.1	  Användbarhet  
Användbarhet	  enligt	  ISO	  9241-‐11	  (Santai:	  Standarden	  för	  användbarhet)	  är	  den	  
grad	  i	  vilken	  användare	  i	  ett	  givet	  sammanhang	  kan	  bruka	  en	  produkt	  för	  att	  
uppnå	  specifika	  mål	  på	  ett	  ändamålsenligt,	  effektivt	  och	  för	  användaren	  
tillfredsställande	  sätt.	  
Användbarhet	  är	  som	  ett	  mått	  för	  kvalitén	  på	  en	  produkt.	  För	  att	  uppnå	  en	  hög	  
kvalitet	  rent	  generellt	  så	  måste	  de	  tre	  kraven,	  kraftfullhet,	  effektivitet	  och	  
tillfredsställande,	  uppnås.	  Dessa	  tre	  krav	  är	  definierade	  i	  ISO-‐standarden	  för	  
användbarhet.	  Utvecklaren	  måste	  självfallet	  tänka	  på	  användaren	  av	  
programmet	  och	  jämföra	  kraven	  för	  användbarhet	  mot	  kraven	  från	  användaren.	  
	  
För	  att	  få	  en	  definition	  på	  hur	  det	  ska	  uppnås	  så	  har	  Jakob	  Nielsen,	  konsult	  inom	  
dator-‐	  och	  webb-‐användbarhet,	  föreslagit	  de	  tre	  punkterna	  (Nielsen,	  1993):	  
● Hur	  lätt	  det	  är	  att	  lära	  sig	  använda	  (eng.	  learnability)	  för	  en	  nybörjare	  
● Hur	  lätt	  det	  är	  att	  minnas	  hur	  man	  gjorde	  (eng.	  memorability):	  om	  man	  

gör	  ett	  uppehåll	  och	  därefter	  börjar	  använda	  produkten	  igen,	  är	  det	  då	  lätt	  
att	  komma	  ihåg	  hur	  man	  gjorde?	  

● Hur	  många	  eller	  få	  fel	  som	  användarna	  gör.	  

2.1.1	  Kraftfullhet (eng. effectiveness) 
Detta	  nyckelord	  beskriver	  i	  vilken	  utsträckning	  ett	  mål	  eller	  en	  uppgift	  är	  
uppnådd.	  För	  att	  uppnå	  det	  här	  kriteriet	  så	  måste	  alla	  krav	  på	  funktioner	  till	  
programmet	  uppnås.	  Kraven	  ska	  inte	  bara	  uppnås	  så	  att	  de	  fungerar	  utan	  även	  
fungera	  så	  som	  kunden	  vill,	  om	  den	  ska	  lösas	  på	  ett	  visst	  sätt	  till	  exempel	  byggas	  
ihop	  med	  befintliga	  funktioner.	  	  

2.1.2	  Effektivitet (eng. efficiency) 
Här	  beskrivs	  till	  skillnad	  från	  kraftfullhet	  den	  grad	  av	  ansträngning	  som	  krävts	  
för	  att	  slutföra	  och	  uppnå	  målet	  eller	  uppgiften.	  Ju	  mindre	  ansträngning,	  desto	  
bättre	  effektivitet.	  Funktionerna	  i	  programmet	  måste	  lösas	  så	  att	  de	  i	  sin	  tur	  kan	  
utföras	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  Du	  kan	  ha	  ett	  väldigt	  kraftigt	  program	  men	  om	  det	  
inte	  presterar	  så	  som	  du	  vill	  så	  är	  det	  inget	  att	  ha.	  Därför	  är	  detta	  en	  viktig	  del	  i	  
användbarheten.	  (Nielsen,	  1993)	  
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2.1.3	  Tillfredsställelse (eng. satisfaction) 
Detta	  nyckelord	  refererar	  till	  graden	  av	  tillfredsställelse	  och	  positiva	  känslor	  
som	  produkten	  frambringar	  då	  den	  används.	  Denna	  punkt	  är	  lite	  av	  en	  
kombination	  av	  punkterna	  kraftfullhet	  och	  effektivitet.	  Om	  dessa	  två	  punkter	  är	  
uppfyllda	  ger	  det	  en	  tillfredsställande	  känsla	  att	  använda	  programmet	  då	  det	  
självklart	  innehåller	  de	  funktioner	  som	  var	  kraven	  när	  programmet	  beställdes	  
men	  det	  utför	  även	  dessa	  funktioner	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  (Nielsen,	  1993)	  

2.2 Användarstudie 
En	  användarstudie	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  in	  synpunkter	  på	  en	  produkt.	  Det	  finns	  
olika	  sätt	  att	  utföra	  en	  användarstudie	  på	  beroende	  på	  typ	  av	  produkt	  och	  var	  
man	  är	  i	  projektet.	  En	  viktig	  sak	  att	  tänka	  på	  när	  en	  användarstudie	  utförs	  är	  att	  
den	  ska	  efterlikna	  dess	  mål-‐användning	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Personen	  som	  
ska	  testa	  produkten	  ska	  göra	  det	  på	  sin	  arbetsplats	  som	  om	  det	  vore	  på	  riktigt.	  
En	  användarstudie	  kan	  utföras	  antingen	  på	  distans	  eller	  på	  plats.	  Det	  är	  
väsentligt	  att	  klargöra	  vilken	  typ	  av	  svar	  man	  är	  intresserad	  av.	  	  Ibland	  kan	  det	  
vara	  viktigt	  att	  få	  en	  bra	  bild	  över	  hur	  interaktionen	  med	  produkten	  ska	  fungera.	  
Vid	  dessa	  fall	  kan	  en	  fältstudie	  vara	  bra.	  Är	  det	  en	  hemsida	  däremot	  så	  kan	  det	  
räcka	  med	  att	  användaren	  själv	  markerar	  saker	  som	  ska	  ändras.	  Då	  är	  det	  inte	  
värt	  att	  för	  varje	  ändring	  åka	  till	  kunden	  utan	  att	  istället	  sköta	  det	  via	  mail.	  Det	  
här	  var	  ett	  grundläggande	  exempel	  men	  det	  är	  så	  man	  måste	  tänka.	  (Nielsen,	  
1993)	  

2.2.1 Testvarianter 
När	  du	  lägger	  upp	  hur	  ett	  test	  ska	  utföras	  finns	  det	  olika	  mallar/metoder	  att	  gå	  
efter.	  Det	  är	  inget	  som	  behövs	  följas	  till	  punkt	  och	  pricka	  men	  det	  bra	  att	  ha	  som	  
referenser.	  Det	  första	  en	  måste	  tänka	  på	  är	  beroende	  på	  hur	  långt	  en	  produkt	  
kommit	  i	  utvecklingsprocessen.	  Har	  du	  en	  fungerande	  version	  av	  produkten	  eller	  
måste	  du	  bygga	  en	  prototyp?	  Kanske	  kan	  du	  inte	  erbjuda	  en	  fysisk	  version	  utan	  
får	  låta	  användarna	  se	  skisser	  på	  produkten.	  Testet	  får	  du	  utforma	  efter	  hur	  
produkten	  är.	  Har	  man	  som	  vi	  en	  webb-‐applikation	  är	  det	  självklart	  optimalt	  att	  
låta	  användarna	  testa	  en	  version	  av	  den.	  Hur	  användarna	  får	  lösa	  uppgifterna	  du	  
har	  finns	  det	  bra	  metoder	  att	  gå	  efter.	  Det	  första	  är	  att	  inte	  ge	  användarna	  några	  
uppgifter	  alls	  utan	  istället	  låta	  de	  testa	  programmet	  och	  tänka	  högt.	  Denna	  
variant	  fungerar	  också	  bra	  om	  du	  ger	  användaren	  fördefinierade	  uppgifter.	  Det	  
ger	  mer	  ärliga	  åsikter	  om	  produkten.	  När	  det	  gäller	  skriftliga	  och	  muntliga	  svar	  
kan	  det	  vara	  bra	  att	  ha	  några	  slags	  frågor	  med	  skal-‐liknande	  frågor	  (likert	  skala).	  
Det	  blir	  lättare	  att	  sammanställa	  svar	  utifrån	  ett	  test	  och	  om	  det	  behövs	  jämföra	  
med	  tidigare	  användartest.	  I	  slutändan	  så	  ska	  ett	  användartest,	  för	  att	  ge	  bäst	  
resultat,	  efterlikna	  produktens	  slutgiltiga	  miljö	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  
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Tänka högt 
Tänka	  högt	  varianten	  på	  användartest	  är	  en	  av	  de	  mest	  givande	  sätten	  att	  utföra	  
användartest	  på.	  Det	  görs	  genom	  att	  sätta	  upp	  ett	  test	  och	  låta	  användaren	  
berätta	  hur	  den	  tänker	  när	  den	  utför	  uppgifterna.	  Förr	  användes	  tänka	  högt	  
varianten	  vid	  psykologiska	  test	  men	  det	  har	  blivit	  och	  är	  fortfarande	  under	  
senare	  år	  en	  vanlig	  variant	  som	  används	  vid	  användartester.	  
	  
Positivt:	  När	  användaren	  då	  pratar	  så	  blir	  det	  lättare	  för	  oss	  att	  förstå	  hur	  de	  
uppfattar	  uppgifterna	  och	  produkten.	  Du	  kan	  då	  snabbt	  förstå	  var	  användarna	  
stöter	  på	  problem.	  
	  
Negativt:	  Samtidigt	  som	  det	  gör	  det	  lättare	  att	  förstå	  hur	  användaren	  tänker	  så	  
får	  man	  inte	  heller	  lägga	  för	  stor	  vikt	  på	  deras	  åsikter.	  Om	  programmet	  till	  
exempel	  innehållit	  en	  förklaring	  på	  hur	  användaren	  skulle	  använda	  funktionen	  
läser	  de	  noggrant	  vid	  första	  användningstillfället,	  men	  vid	  det	  andra	  tillfället	  vet	  
de	  att	  de	  inte	  behöver	  läsa	  den.	  Då	  kan	  de	  säga	  att	  utan	  den	  dialogrutan	  skulle	  de	  
förstått	  direkt.	  Det	  är	  då	  viktigt	  att	  ta	  anteckningar	  på	  vad	  användaren	  gjorde	  när	  
den	  var	  vid	  dialogrutan.	  (Nielsen,	  1993)	  

Strukturerat test 
Ett	  strukturerat	  test	  är	  ett	  väl	  planerat	  test	  i	  flera	  steg.	  Användarna	  får	  uppgifter	  
de	  ska	  lösa	  och	  samtidigt	  förklara	  hur	  det	  går	  för	  dem.	  Vid	  ett	  sådant	  upplägg	  på	  
användartest	  krävs	  det	  att	  flera	  personer	  gör	  testet.	  Att	  utföra	  denna	  typ	  av	  test	  
blir	  ett	  projekt	  i	  sig,	  då	  det	  till	  testet	  krävs	  personer	  för	  att	  hålla	  i	  testet.	  Det	  
behövs	  en	  användare,	  den	  som	  ska	  använda	  produkten	  och	  vet	  hur	  den	  fungerar.	  
Vidare	  behövs	  en	  testledare	  som	  har	  kontakt	  med	  användaren	  för	  att	  då	  kunna	  
fråga	  om	  det	  användaren	  säger	  högt	  och	  då	  får	  mer	  förståelse	  för	  hur	  
användaren	  tänker.	  Slutligen	  behövs	  en	  observatör	  som	  antecknar	  det	  som	  
händer	  på	  testet.	  (Användbarhet	  i	  praktiken:	  Utvärdera	  användbarhet)	  

Partest 
Ett	  partest	  låter	  två	  personer	  testa	  produkten	  och	  tillsammans	  diskutera	  om	  hur	  
de	  löser	  uppgiften.	  Detta	  är	  också	  en	  variant	  av	  tänka-‐högt.	  (Emily	  Scheer:	  E-‐
learning	  och	  användbarhet)	  

Walk-up-and-use 
Den	  här	  varianten	  är	  som	  den	  låter.	  Användaren	  går	  fram	  till	  produkten	  och	  
börjar	  jobba	  med	  den.	  När	  de	  testar	  den	  pratar	  de	  högt	  om	  hur	  det	  fungerar	  och	  
vad	  de	  gör.	  Med	  den	  här	  metoden	  är	  det	  svårt	  att	  utvärdera	  resultatet	  av	  testet.	  
Då	  alla	  användarna	  testar	  produkten	  på	  sitt	  sätt	  så	  är	  det	  olika	  uppgifter	  som	  
görs	  varje	  gång	  vilket	  medför	  olika	  svar	  och	  synpunkter.	  (Emily	  Scheer:	  E-‐
learning	  och	  användbarhet)	  
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2.3	  Prototyp 
En	  prototyp	  är	  en	  nerskalad	  version	  av	  den	  slutgiltiga	  produkten.	  Den	  utför	  så	  få	  
uppgifter	  som	  behövs	  för	  att	  ge	  en	  bild	  över	  produkten.	  

2.3.1	  Utveckla prototyp 
När	  en	  prototyp	  skapas	  så	  utformas	  den	  i	  olika	  steg.	  Det	  första	  är	  att	  skriva	  en	  
kravspecifikation	  över	  de	  grundläggande	  uppgifterna	  produkten	  ska	  utföra.	  	  
	  
De	  olika	  sätten	  som	  finns	  att	  skapa	  prototyper	  på	  har	  sin	  grund	  i	  två	  modeller	  av	  
hur	  en	  prototyp	  skapas.	  Vilken	  slags	  modell	  av	  prototyp	  du	  vill	  skapa	  beror	  på	  
hur	  du	  vill	  visa	  upp	  produkten.	  (Sommerville	  2007)	  

Throwaway	  	  
Denna	  modell	  utgår	  från	  att	  du	  snabbt	  tar	  fram	  en	  prototyp.	  Den	  information	  du	  
samlar	  på	  dig	  i	  början	  av	  ett	  projekt	  använder	  du	  för	  att	  bygga	  en	  prototyp.	  
Denna	  sorts	  prototyp	  är	  till	  för	  att	  ge	  kunden	  en	  bild	  över	  hur	  och	  vad	  deras	  krav	  
gör	  sig	  i	  produkten.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  att	  kunden	  då	  får	  chansen	  att	  ge	  tidig	  
feedback	  och	  låta	  dem	  ändra	  på	  olika	  krav.	  Detta	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  jobba	  på	  om	  
kunden	  är	  osäker	  på	  olika	  krav.	  Du	  bygger	  snabbt	  upp	  en	  prototyp	  för	  att	  ge	  
kunden	  en	  tidig	  chans	  att	  bestämma	  sig.	  Prototyperna	  du	  skapar	  är	  alltså	  till	  för	  
att	  i	  ett	  tidigt	  skede	  få	  klart	  vad	  produkten	  ska	  göra	  för	  att	  sedan	  utveckla	  den	  
slutgiltiga	  produkten.	  	  (Sommerville	  2007)	  

Evolutionary 
Istället	  för	  att	  snabbt	  bygga	  en	  prototyp	  som	  du	  kommer	  kasta	  som	  
“Throwaway-‐Prototyping”	  skapas	  den	  här	  prototypen	  för	  att	  användas	  som	  
slutgiltig	  produkt	  och	  förfinas	  under	  hela	  processen.	  För	  att	  det	  inte	  ska	  ta	  för	  
lång	  tid	  att	  visa	  upp	  en	  prototyp	  så	  byggs	  den	  utifrån	  de	  säkra	  kraven	  från	  kund.	  
Så	  med	  hjälp	  av	  en	  stabil	  grund	  förenklas	  processen	  med	  att	  senare	  kunna	  lägga	  
till	  nya	  funktioner.	  (Sommerville,	  2007)	  

2.3.2	  Testning av prototyp 

När	  du	  låter	  en	  användare	  testa	  en	  prototyp	  är	  det	  viktigt	  att	  noga	  tänka	  igenom	  
hur	  de	  ska	  få	  testa	  den.	  Det	  finns	  två	  vägar	  att	  gå	  här,	  antingen	  visar	  du	  en	  
funktionell	  produkt	  eller	  en	  ritning	  för	  att	  visa	  den.	  Det	  du	  väljer	  mellan	  är	  “high	  
fidelity	  prototyping”	  och	  “low	  fidelity	  prototyping”.	  Båda	  två	  har	  sina	  för-‐	  och	  
nackdelar	  men	  mycket	  beror	  på	  användarens	  förståelse	  för	  hur	  en	  produkt	  byggs	  
och	  hur	  de	  själva	  ska	  använda	  den.	  

High Fidelity Prototyping 
När	  du	  visar	  upp	  en	  “high	  fidelity	  prototyp”	  är	  den	  i	  ett	  mycket	  avancerat	  läge.	  
Den	  är	  lik	  den	  slutgiltiga	  produkten	  på	  så	  många	  sätt	  som	  möjligt.	  För	  att	  bättre	  
förklara	  detta	  så	  gör	  vi	  det	  mot	  vår	  applikation.	  En	  visning	  av	  vår	  applikation	  
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som	  en	  “high	  fidelity	  prototyp”	  skulle	  låta	  användaren	  testa	  den	  på	  datorn.	  De	  får	  
navigera	  runt	  fritt	  och	  ge	  kritik	  under	  tiden.	  Fördelen	  med	  detta	  sätt	  är	  att	  
användaren	  får	  själv	  testa	  det	  och	  om	  de	  har	  mycket	  erfarenhet	  och	  förståelse	  
inom	  området	  för	  applikationen	  kan	  de	  ge	  mycket	  bra	  kritik.	  Så	  länge	  
användaren	  ger	  förslag	  och	  kritik	  är	  denna	  typ	  av	  visning	  mycket	  bra	  då	  
användaren	  får	  se	  hur	  applikationen	  fungerar.	  Däremot,	  om	  de	  inte	  är	  så	  insatta	  
kan	  de	  lätt	  nöja	  sig	  med	  hur	  den	  ser	  ut	  då	  de	  kan	  tro	  att	  det	  är	  mycket	  jobb	  för	  att	  
ändra	  saker.	  Det	  är	  här	  “low	  fidelity	  prototyping”	  kommer	  in.	  
	  
Low Fidelity Prototyping	  

En	  “low	  fidelity	  prototyp”	  är	  ett	  mer	  grundligt	  sätt	  att	  visa	  en	  prototyp.	  Här	  gör	  
du	  en	  ritning	  över	  hur	  produkten	  ska	  se	  ut.	  När	  du	  skapar	  en	  prototyp	  för	  att	  visa	  
av	  typen	  “low	  fidelity”	  så	  får	  användaren	  du	  visar	  den	  för	  ett	  nytt	  tankesätt.	  Har	  
du	  en	  webbsida	  till	  exempel	  uppmålad	  på	  ett	  A4	  och	  ger	  användaren	  några	  
pennor	  för	  att	  markera	  ändringar	  som	  behövs	  göras	  så	  ger	  det	  dem	  tanken	  att	  
det	  är	  lätt	  att	  ändra	  på.	  Däremot	  så	  får	  de	  inte	  hela	  upplevelsen.	  (Nielsen,	  1993)	  
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2.4 Teknikstudie 
Hur	  denna	  typ	  av	  applikation	  byggs	  beror	  helt	  på	  var	  och	  hur	  den	  ska	  användas.	  
Ska	  man	  bygga	  en	  som	  ska	  fungera	  mot	  deras	  jobb-‐PC	  och	  då	  låsa	  applikationen	  
till	  just	  PC?	  Detta	  skulle	  skapa	  problem	  om	  de	  bestämmer	  sig	  för	  att	  byta	  PC	  mot	  
Mac	  eller	  att	  endast	  jobba	  med	  mobila	  enheter	  t.ex.	  surfplatta.	  Att	  utveckla	  
native-‐appar	  skapar	  problemet	  att	  det	  finns	  för	  många	  enheter	  och	  
operativsystem	  att	  stödja.	  Det	  som	  skiljer	  native	  och	  web	  applikationer	  är	  att	  
med	  native	  applikationer	  får	  du	  tillgång	  till	  enhetens	  fysiska	  enheter	  som	  t.ex.	  
kamera.	  Då	  vi	  vet	  att	  tekniken	  aldrig	  slutar	  att	  utvecklas	  krävs	  det	  att	  vår	  typ	  av	  
applikation	  måste	  vara	  förberedd	  för	  alla	  olika	  slags	  enheter	  och	  operativsystem.	  

2.4.1 Webb-applikation 
En	  webb-‐applikation	  använder	  webb-‐läsaren	  som	  klient.	  Det	  medför	  att	  det	  enda	  
kravet	  är	  en	  uppkoppling	  mot	  internet.	  En	  webb-‐applikation	  består	  av	  två	  delar;	  
front-‐end	  och	  back-‐end.	  

Front-end 
Det	  är	  applikationens	  synliga	  del	  och	  den	  skrivs	  med	  vanligt	  webb	  språk,	  HTML,	  
CSS	  och	  javascript.	  (W3Schools,	  CSS	  Intro,	  HTML	  Intro	  &	  Javascript	  Intro)	  

Back-end 
Det	  är	  det	  som	  användaren	  inte	  ser,	  allt	  som	  händer	  i	  bakgrunden.	  Back-‐end,	  
skrivs	  med	  hjälp	  av	  webb-‐applikation	  frameworks,	  WAF.	  Dessa	  finns	  i	  många	  
olika	  varianter	  och	  alla	  har	  både	  för-‐	  och	  nackdelar.	  (W3Schools,	  ASP.NET	  Intro)	  

2.4.2 Native applikation 
En	  native-‐applikation	  skrivs	  för	  att	  fungera	  för	  en	  viss	  enhet/operativsystem.	  
När	  du	  utvecklar	  mot	  en	  enhet	  får	  du	  tillgång	  till	  dess	  egna	  funktioner	  så	  som	  
kameran,	  GPS	  osv.	  Du	  kan	  även	  lagra	  större	  mängder	  med	  data.	  

2.4.3 Programmeringsspråk 
Vid	  valet	  av	  programmeringsspråk	  var	  det	  tre	  stycken	  olika	  språk	  vi	  tittade	  
närmare	  på;	  Java,	  C#	  samt	  PHP.	  Det	  handlade	  om	  att	  bygga	  en	  server	  som	  
klienterna	  skulle	  jobba	  emot.	  Vi	  gjorde	  en	  snabb	  men	  övergripande	  
undersökning	  på	  de	  olika	  alternativen	  och	  ställde	  för-‐	  och	  nackdelar	  mot	  
varandra.	  	  
	  
Java,	  C#	  och	  PHP	  är	  alla	  tre	  objektorienterade	  och	  välkända,	  det	  handlar	  om	  olika	  
utvecklingverktyg	  som	  i	  slutändan	  åstadkommer	  samma	  sak.	  Hänsyn	  har	  tagits	  
till	  de	  olika	  utvecklingsverktyg	  som	  kommer	  att	  användas,	  beroende	  på	  vilket	  
språk	  användaren	  väljer.	  Detta	  möjliggör	  att	  du	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  ska	  kunna	  
jobba	  samtidigt	  med	  ett	  projekt	  eller	  kunna	  använda	  programmet	  till	  flera	  olika	  
saker,	  som	  till	  exempel	  ett	  grafiskt	  gränssnitt	  över	  databaserna.	  
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Vi	  hade	  tre	  grundkrav	  på	  back-‐end	  sidan:	  
● Sköta	  inloggningen	  genom	  en	  Active	  directory	  koppling.	  
● Söka	  och	  hämta	  information	  i	  databaserna.	  
● Skapa	  rapporter	  i	  PDF	  för	  utskrift.	  

	  
Något	  som	  vi	  tog	  med	  i	  beräkningen	  var	  möjligheten	  att	  kunna	  bygga	  upp	  en	  
testmiljö	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  kunna	  testa	  hur	  systemet	  skulle	  fungera	  i	  
verkligheten	  genom	  en	  prototyp.	  
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2.4.4 Resultat utifrån teknikstudien 
Våra	  slutgiltiga	  val	  utifrån	  teknikstudien,	  vilken	  lade	  grunden	  för	  vår	  prototyp,	  
baseras	  till	  största	  del	  av	  möjligheten	  att	  kunna	  bygga	  upp	  en	  testmiljö	  som	  
efterliknar	  situationen	  som	  KUI	  använder.	  Eftersom	  vi	  har	  begränsad	  erfarenhet	  
av	  att	  bygga	  upp	  en	  server-‐miljö,	  hjälpte	  handledare	  på	  företaget	  oss	  med	  att	  
bygga	  upp	  ett	  system	  som	  vi	  kunde	  arbeta	  emot.	  Här	  ställdes	  vi	  inför	  valet	  av	  
programmeringsspråk	  och	  utvecklingsverktyg	  och	  då	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  
bygga	  vidare	  i	  Microsoft	  miljö.	  Deras	  nuvarande	  lösning	  med	  en	  Microsoft	  Access	  
applikation	  gjorde	  valet	  att	  arbeta	  i	  C#	  och	  Visual	  Studio	  naturligt.	  Ett	  av	  våra	  
grundkrav	  var	  att	  kopplingen	  mot	  ett	  Active	  directory	  ska	  vara	  möjlig	  för	  oss,	  
vilket	  uppfylldes	  då	  Microsoft	  är	  bra	  på	  att	  integrera	  sina	  olika	  funktioner	  med	  
varandra.	  
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3. Metod 
Rapporten	  beskriver	  vad	  våra	  studier	  har	  resulterat	  i	  gällande	  användbarhet.	  
Hur	  vi	  har	  jobbat	  kommer	  vi	  presentera	  över	  fem	  steg,	  se	  Figur	  1.	  De	  stegen	  
kommer	  att	  ge	  en	  god	  och	  uppdelad	  överblick	  över	  vad	  som	  kommer	  förklara	  
våra	  val	  av	  arbetssätt.	  

	  
Figur	  1.	  Projektets	  planerade	  process	  

3.1 Första mötet 
Efter	  att	  ha	  gått	  igenom	  beskrivningen	  till	  jobbet	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  ha	  ett	  
möte	  med	  KUI.	  På	  mötet	  ville	  vi	  få	  en	  bättre	  bild	  över	  hur	  de	  använde	  deras	  
nuvarande	  applikation	  och	  hur	  vi	  skulle	  kunna	  göra	  ett	  bra	  komplement	  till	  den.	  
Det	  första	  kriteriet	  de	  tog	  upp	  var	  inloggningen.	  Den	  består	  av	  två	  steg.	  Det	  första	  
är	  att	  ansluta	  via	  fjärrskrivbord	  och	  det	  andra	  är	  inloggning	  på	  själva	  Assist	  
applikationen.	  De	  önskar	  en	  bättre	  och	  framför	  allt	  säker	  inloggning.	  När	  de	  väl	  
var	  inloggade	  så	  fanns	  det	  många	  olika	  val	  om	  vad	  användaren	  ville	  göra.	  De	  
önskade	  att	  applikationen	  som	  vi	  skulle	  göra	  skulle	  bli	  till	  ett	  komplement	  till	  
deras	  nuvarande.	  Vår	  applikation	  ska	  endast	  innehålla	  de	  mest	  vanliga	  
funktionerna.	  Den	  ska	  vara	  förberedd	  att	  bygga	  vidare	  på	  för	  att	  nya	  funktioner	  
ska	  kunna	  läggas	  till	  senare.	  Då	  KUI	  har	  sina	  verksamheter	  utspritt	  över	  sju	  olika	  
orter	  i	  Sverige	  och	  även	  har	  en	  del	  arbete	  ute	  hos	  kund	  är	  det	  önskvärt	  med	  en	  
lösning	  som	  tillåter	  denna	  mobilitet.	  En	  lösning	  som	  tillåter	  detta	  är	  en	  
webbaserad	  sådan.	  För	  att	  sammanfatta	  första	  mötet	  gav	  det	  oss	  KUIs	  krav	  på	  
applikationen.	  Utöver	  kraven	  fick	  vi	  relativt	  fria	  händer.	  Detta	  för	  att	  vi	  senare	  
skulle	  skicka	  ut	  prototypen	  till	  ett	  test.	  Svaren	  från	  testet	  skulle	  ge	  oss	  mer	  
information	  inför	  hur	  den	  slutgiltiga	  versionen	  av	  applikationen	  skulle	  bli.	  

3.2 Prototyp 
Utifrån	  en	  kravspecifikation	  blev	  det	  lättare	  att	  bygga	  en	  prototyp	  som	  sedan	  
skulle	  skickas	  ut	  för	  test.	  I	  prototypen	  gällde	  det	  att	  implementera	  de	  krav	  som	  
ställts.	  Det	  ger	  kunden	  chansen	  att	  testa	  allting	  och	  utifrån	  det	  ge	  sina	  
reflektioner.	  Uppbyggnaden	  av	  prototypen	  skulle	  också	  bli	  grunden	  till	  vår	  
applikation.	  Vi	  såg	  över	  deras	  dåvarande	  applikation	  för	  att	  kunna	  bestämma	  
utseendet	  för	  vår	  applikation.	  	  
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3.3 Användartest 
Målet	  med	  vårt	  test	  att	  det	  skulle	  efterlikna	  KUIs	  användningssätt	  samt	  ge	  oss	  
den	  feedback	  vi	  behövde	  för	  att	  kunna	  slutföra	  jobbet.	  Det	  gick	  självklart	  inte	  att	  
bara	  använda	  sig	  av	  oss	  redan	  kända	  användartest	  utan	  vi	  undersökte	  även	  efter	  
andra	  sätt	  att	  skriva	  användartest	  på.	  	  

3.4 Färdigställa applikationen 
Stadiet	  där	  vi	  färdigställde	  applikationen	  blev	  uppdelad	  då	  vi	  valt	  att	  färdigställa	  
några	  av	  funktionerna	  när	  prototypen	  var	  ute	  på	  test	  och	  att	  sedan	  ta	  feedbacken	  
från	  testet	  för	  att	  kunna	  implementera	  det	  sista.	  Vi	  behövde	  bedöma	  feedbacken	  
gentemot	  de	  krav	  vi	  hade	  från	  KUI.	  Detta	  för	  att	  då	  bestämma	  vilka	  förslag	  på	  
förändringar	  vi	  skulle	  implementera	  och	  vilka	  vi	  inte	  kunde	  använda	  oss	  av.	  
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4. Utveckling av prototyp 
Vi	  bestämde	  oss	  för	  att	  bygga	  en	  prototyp	  för	  KUI	  att	  testa	  och	  ge	  synpunkter	  på.	  
Det	  som	  tog	  tid	  var	  hur	  vi	  skulle	  hantera	  inloggningarna	  på	  ett	  säkert	  sätt	  och	  
samtidigt	  göra	  applikationen	  enkel	  och	  snabb	  att	  få	  åtkomst	  till.	  	  

4.1 Kravspecifikation 
För	  att	  strukturera	  upp	  vår	  applikation	  skrev	  vi	  en	  kravspecifikation.	  Den	  hjälpte	  
oss	  att	  dela	  upp	  olika	  sektioner	  av	  jobbet	  för	  att	  få	  de	  klara	  i	  rätt	  ordning.	  På	  så	  
sätt	  kunde	  vi	  snabbt	  få	  ut	  en	  prototyp	  för	  KUI	  att	  testa.	  Kraven	  vi	  satt	  upp	  består	  
av	  all	  information	  KUI	  bidrog	  med.	  När	  användartestet	  kom	  tillbaka	  fick	  vi	  bra	  
svar	  på	  vad	  det	  var	  som	  behövdes	  ändra	  på.	  
Information:	  

● Startsida	  med	  länkar	  till	  funktioner	  
● Elevinformation	  (personuppgifter,	  kursinformation)	  
● Kurser	  (kursinformation,	  deltagande	  elever)	  
● Personal	  (personalinformation)	  
● Mentorsgrupper	  och	  klasser	  (deltagande	  elever	  och	  personal)	  

	  
Övergripande:	  
Visa	  elevinformation	  och	  tillhörande	  studieplan	  

● Visa	  kursinformation	  med	  tillhörande	  elev	  och	  personal	  
● Historik	  
● Rapporter	  -‐	  få	  fram	  rapporter	  för	  vald	  information(kurs,	  elev,	  studieplan)	  

genom	  att	  skapa	  PDF	  rapport.	  
○ Studieplan	  
○ Kontaktuppgifter	  
○ Närvarolistor	  
○ Kursdeltagare	  
○ Betyg	  
○ Kursinformation	  
○ Information	  vid	  utbildningscenter	  eller	  annan	  vald	  parameter	  

	  
Funktioner:	  
Mål:	  

● Sökning	  på	  namn/personnummer	  -‐>	  visa	  enkel	  lista	  med	  matchningar	  
● Visa	  vald	  elevinformation	  på	  ny	  sida	  -‐>	  sökning	  -‐>	  hämta	  data	  -‐>	  visa	  data	  

○ Skriva	  ut	  studieplan	  	  
● Visa	  enkel	  lista	  med	  kurser	  som	  vald	  person	  läser/läst	  
● Visa	  vald	  kursinformation	  (kurskod,	  lärare,	  poäng)	  och	  på	  samma	  sätt	  

som	  i	  informationen	  för	  eleven	  kunna	  visa	  vilka	  elever	  som	  läser	  den	  
kursen	  i	  en	  enkel	  lista	  

○ Skriva	  ut	  enkel	  lista(närvaro)	  eller	  avancerad(namn,	  
personnummer,	  adresser)	  
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4.2 Bygga prototyp 
När	  vi	  började	  med	  projektet	  bestämde	  vi	  att	  prototypen	  skulle	  vara	  grunden	  till	  
vår	  slutgiltiga	  produkt.	  Vi	  hade	  från	  KUI	  fått	  krav	  som	  var	  tvungna	  att	  vara	  med	  
men	  också	  några	  de	  var	  osäkra	  på.	  Vår	  prototyp	  byggdes	  upp	  utifrån	  båda	  
grundtyperna	  av	  hur	  en	  prototyp	  byggs.	  Efter	  att	  ha	  skrivit	  kravspecifikationen	  
hade	  vi	  en	  bra	  grund	  för	  vilka	  funktioner	  som	  skulle	  vara	  med	  och	  det	  hjälpte	  oss	  
att	  skriva	  grunden	  för	  applikationen.	  Användargränssnittet	  hade	  vi	  inte	  fått	  
några	  krav	  på	  utan	  det	  skulle	  vara	  enkelt	  och	  självförklarande	  att	  använda.	  Det	  vi	  
gjorde	  för	  att	  snabbt	  få	  fram	  ett	  gränssnitt	  som	  vi	  ansåg	  vara	  bäst	  var	  att	  skapa	  
flera	  gränssnitt	  med	  hjälp	  av	  “low	  fidelity	  prototyping”,	  även	  kallat	  pappers-‐
prototyp.	  Det	  är	  ett	  bra	  sätt	  att	  få	  en	  någorlunda	  bild	  på	  utseendet.	  Pappers-‐
prototyp	  gör	  det	  enkelt	  att	  göra	  ändringar	  då	  man	  bara	  ändrar	  på	  målningen	  
istället	  för	  att	  sitta	  länge	  och	  koda.	  Med	  ett	  valt	  användargränssnitt	  kunde	  vi	  
sätta	  ihop	  allt	  till	  en	  fungerande	  applikation	  och	  prototyp.	  

4.3 Användarstudie 
För	  kunden	  som	  inte	  är	  insatt	  i	  hur	  en	  lösning	  som	  denna	  skapas	  är	  det	  svårt	  att	  
förklara	  hur	  de	  vill	  ha	  applikationen.	  För	  att	  då	  kunna	  få	  en	  slutgiltig	  applikation	  
som	  kunden	  är	  nöjd	  med	  är	  ett	  test	  av	  en	  prototyp	  viktig	  att	  utföra.	  Detta	  ger	  
kunden	  mer	  insyn	  i	  hur	  deras	  applikation	  byggs.	  När	  sedan	  testet	  skickas	  ut	  är	  
det	  viktigt	  att	  alla	  som	  ska	  använda	  applikationen	  får	  möjlighet	  att	  testa	  den	  och	  
ge	  sina	  synpunkter.	  När	  vi	  skrev	  enkäten	  (Bilaga)	  ville	  vi	  göra	  en	  bra	  
sammanställning	  av	  alla	  svar	  för	  att	  kunna	  se	  att	  vi	  gjort	  vårt	  jobb	  och	  att	  KUI	  var	  
nöjda.	  Det	  gjorde	  vi	  genom	  att	  göra	  en	  enkät	  med	  frågor	  som	  besvarades	  med	  
hjälp	  av	  likert	  skalan.	  Likert	  skalen	  ställer	  frågor	  som	  påståenden,	  till	  exempel	  
"Inloggningen	  gick	  smidigt"	  och	  har	  olika	  svarsalternativ;	  "instämmer	  helt,	  
instämmer,	  tveksam,	  delvis	  och	  inte	  alls".	  Med	  frågor	  och	  svar	  på	  detta	  sätt	  blir	  
det	  lättare	  att	  sammanställa	  testen.	  Detta	  låter	  oss	  ställa	  upp	  svaren	  för	  att	  se	  
vad	  som	  är	  viktigast	  att	  åtgärda.	  Till	  varje	  fråga	  fanns	  även	  en	  ruta	  för	  övriga	  
synpunkter.	  Det	  gav	  användaren	  möjlighet	  att	  ge	  mer	  specifika	  synpunkter.	  
Resultaten	  av	  de	  20	  enkätsvaren	  gav	  oss	  det	  vi	  behövde	  veta	  för	  att	  slutföra	  
jobbet	  på	  applikationen,	  	  
	  

4.3.1 Kraftfullhet 
De vanligaste funktionerna som används ska finnas med. 
Då	  KUI	  ställde	  relativt	  få	  krav	  hade	  vi	  fria	  händer	  med	  hur	  vi	  började	  bygga	  
applikationen.	  Det	  vi	  gjorde	  var	  att	  utgå	  från	  deras	  nuvarande	  applikation	  när	  vi	  
gjorde	  prototypen.	  Prototypen	  vi	  skapade	  gjorde	  det	  KUI	  ville.	  Den	  skrev	  ut	  
rapporter	  och	  hämtade	  informationen	  från	  deras	  nuvarande	  databas.	  
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4.3.2 Effektivitet 
Det ska gå snabbt att få fram information, snabb inloggning, enkel 
navigering. 
Kravet	  effektivitet	  är	  det	  KUI	  bad	  om.	  För	  stunden	  krävs	  det	  två	  inloggningar	  för	  
att	  komma	  åt	  applikationen	  och	  det	  är	  inte	  effektivt.	  Utöver	  just	  inloggningen	  så	  
ska	  det	  vara	  enkelt	  att	  navigera	  och	  hitta.	  Det	  ska	  även	  gå	  snabbt	  att	  få	  fram	  
informationen.	  
En	  webbaserad	  lösning	  gör	  sig	  bra	  för	  effektivitetskravet	  då	  webbläsaren	  nästan	  
alltid	  är	  igång.	  Det	  går	  då	  mycket	  snabbt	  för	  användaren	  att	  ladda	  fram	  
applikationen.	  Vi	  löste	  inloggningen	  som	  sagt	  mot	  ett	  Active	  Directory,	  där	  
användaren	  anger	  sitt	  användarnamn	  samt	  lösenord	  för	  att	  logga	  in.	  

4.3.3 Tillfredsställande 
Den ska vara enhetsoberoende och även användbar oberoende av 
upplösning 
Då	  KUI	  bad	  om	  ett	  effektivare	  sätt	  att	  hantera	  rapporter	  på	  är	  det	  effektiviteten	  i	  
vår	  applikation	  som	  kommer	  att	  vara	  mest	  avgörande	  för	  huruvida	  de	  tycker	  att	  
applikationen	  är	  användbar.	  	  Effektiviteten	  i	  applikationen	  beror	  självklart	  på	  
flera	  olika	  saker	  som	  vi	  nämnde	  i	  2.1.2	  Effektivitet	  (eng.	  efficiency).	  Det	  vi	  har	  
jobbat	  på	  för	  att	  göra	  applikationen	  tillfredsställande	  att	  använda	  är	  att	  göra	  den	  
användbar	  på	  vilken	  enhet	  som	  helst	  så	  länge	  den	  är	  uppkopplad	  mot	  internet.	  	  

4.4 Sammanställning av användbarhetstestet 
Vårt	  användbarhetstest	  gav	  oss	  20	  svar	  vilket	  var	  mycket	  bra	  för	  vår	  
sammanställning.	  Hur	  vi	  bedömde	  vad	  som	  var	  viktigt	  att	  åtgärda	  utgick	  mycket	  
ifrån	  de	  krav	  som	  vi	  fick	  då	  vi	  började	  med	  applikationen.	  

-‐ Inloggning	  
-‐ Effektivitet	  

Vi	  fick	  bra	  svar	  på	  andra	  frågor	  också	  men	  då	  dessa	  var	  enstaka	  och	  inte	  några	  
direkta	  synpunkter	  från	  början	  valde	  vi	  att	  fokusera	  på	  de	  mest	  frekvent	  
återkommande	  svaren.	  Genom	  att	  vi	  valde	  att	  göra	  testet	  med	  hjälp	  av	  likert	  
skalan	  kan	  vi	  sammanställa	  svaren	  på	  ett	  enkelt	  statistiskt	  sätt.	  Vi	  utförde	  inte	  
något	  användbarhets	  test	  på	  den	  gamla	  applikationen	  utan	  bad	  dem	  att	  ha	  i	  
åtanke	  hur	  vår	  applikation	  fungerar	  jämfört	  med	  den	  gamla,	  på	  de	  punkter	  vi	  
skulle	  förbättra.	  
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Användning 
För	  att	  ge	  en	  syn	  på	  hur	  applikationen	  används	  frågade	  vi	  hur	  ofta	  de	  använde	  
deras	  nuvarande	  applikation	  och	  om	  de	  efter	  testet	  skulle	  kunna	  tänka	  sig	  att	  
använda	  vår	  version.	  I	  cirkeldiagram	  till	  vänster	  ser	  vi	  att	  17	  av	  20	  använder	  den	  
flera	  gånger	  om	  dagen.	  Efter	  testet	  är	  det	  95%	  som	  säger	  att	  de	  tänker	  använda	  

applikationen.	  

	  
	  

Inloggning 
Kollar	  vi	  på	  krav	  nummer	  ett,	  inloggning,	  ser	  vi	  direkt	  att	  på	  det	  sätt	  som	  vi	  
hanterar	  inloggning	  är	  det	  enligt	  deras	  svar	  ett	  smidigt	  sätt	  att	  logga	  in	  på	  
applikationen.	  

● Exempel	  på	  ett	  av	  svaren:	  Tydlig	  och	  enkelt	  presenterad!	  
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Elevsökning 
Här	  fick	  vi	  bra	  med	  feedback	  på	  vad	  de	  tyckte	  behövde	  ändras.	  Många	  av	  svaren	  
var	  av	  liknande	  karaktär	  vilket	  då	  blev	  en	  prioritet	  att	  ändra	  på.	  

● En	  av	  synpunkterna	  på	  sökningen:	  Viktigt	  att	  kunna	  söka	  elev	  på	  
personnummer,	  mail-‐adress	  eller	  namn,	  gärna	  med	  mellanslag,	  
vilket	  inte	  har	  varit	  möjligt	  tidigare.	  

● En	  av	  de	  återkommande	  förslagen	  på	  studieplanen	  var	  att	  de	  ville	  
se	  vem	  som	  har	  lagt	  beställningen	  på	  en	  persons	  utbildning	  t.ex	  en	  
kommun.	  

● Angående	  studieplanen	  var	  det	  återkommande	  små	  ändringar	  
såsom	  datum.	  Ett	  annat	  viktigt	  krav	  som	  behövde	  åtgärdas	  var	  att	  
betygen	  inte	  fick	  skrivas	  ut	  på	  varje	  studieplan	  utan	  att	  det	  istället	  
behövde	  finnas	  som	  alternativ.	  	  

	  
Informationen som sökningen resulterade i var tillräcklig 

	  
Informationen i studieplanen var tillräcklig 

 
Informationen om eleven var tillräcklig 
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Det tog för lång tid att ta fram studieplanen 

 
Som	  man	  ser	  här	  så	  var	  det	  en	  del	  ändringar	  som	  behövdes	  göra	  när	  det	  gällde	  
informationen	  vi	  visade.	  De	  var	  positiva	  till	  den	  korta	  tidsåtgången	  som	  krävdes,	  
även	  grad	  av	  svårighet.	  
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Sökning på kurs 
Vi	  lät	  dem	  också	  söka	  på	  en	  kurs	  med	  hjälp	  av	  antingen	  kurskod,	  kursnamn	  eller	  
genom	  att	  välja	  studieort.	  Här	  fick	  vi	  inte	  in	  många	  synpunkter	  om	  själva	  
sökningen,	  de	  tyckte	  den	  var	  bra.	  
	  
Resultatet av sökningen var tillräcklig: 
Välj studieort samt kurs i en meny lista 

	  
 
Ange kurskod eller kursnamn 

	  
Som	  staplarna	  visar	  gav	  sökningen	  den	  informationen	  som	  behövdes	  för	  att	  
kunna	  hitta	  den	  kurs	  de	  sökt	  på.	  När	  de	  sökt	  och	  valt	  sin	  kurs	  fick	  de	  mer	  
information	  om	  kursen.	  Här	  var	  de	  fortfarande	  nöjda	  med	  vårt	  sätt	  att	  visa	  datan.	  
	  
All viktig information om kursen visades 
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Närvarolista 
Närvarolistor	  är	  en	  viktig	  del	  av	  applikationen.	  Det	  ska	  gå	  snabbt	  och	  enkelt	  att	  
få	  fram	  en	  närvarolista	  och	  ska	  även	  innehålla	  olika	  utskriftsalternativ,	  till	  
exempel	  med	  eller	  utan	  betyg.	  
	  
Närvarolistan visade rätt information

	  
 
Det tog för lång tid att ta fram närvarolistan 

	  
	  
Som	  första	  grafen	  visar	  ansåg	  fler	  än	  60%	  att	  närvarolistan	  visade	  rätt	  
information.	  Detta	  är	  förstås	  inte	  tillräckligt.	  Här	  gav	  de	  oss	  värdefull	  feedback.	  
De	  förslag	  som	  förekom	  var	  flera	  alternativ	  på	  hur	  närvarolistan	  såg	  ut	  såsom	  att	  
den	  skulle	  innehålla	  adress	  och	  telefonnummer	  för	  eleverna.	  De	  visade	  även	  på	  
vissa	  skönhetsfel.	  Användarna	  tyckte	  att	  det	  gick	  smidigt	  att	  ta	  fram	  
närvarolistan.	  Ändringar	  för	  att	  förbättra	  den	  delen	  fanns	  det	  inga	  
återkommande	  svar	  på.	  



	  
	  

	  	  20	  

4.5 Färdigställande av applikationen 
För	  att	  färdigställa	  vårt	  jobb	  på	  applikationen	  gick	  vi	  igenom	  all	  kritik	  från	  
prototyptestet.	  När	  vi	  skrev	  användbarhetstestet	  var	  vi	  noga	  med	  att	  dela	  upp	  
testen	  för	  varje	  del	  av	  applikationen.	  Genom	  att	  vi	  lät	  användarna	  skriva	  egna	  
kommentarer	  om	  testerna	  fick	  vi	  bra	  förslag	  på	  ändringar.	  Förslagen	  på	  
ändringar	  blev	  i	  olika	  storlekar	  i	  sammanhanget	  för	  oss	  att	  kunna	  utveckla.	  Vi	  
beslöt	  då	  att	  de	  mindre	  ändringarna	  som	  användarna	  utmärkte	  var	  viktigast	  att	  
ändra	  till	  vår	  slutgiltiga	  version.	  För	  att	  sedan	  passa	  vidare	  större	  ändringar	  till	  
framtida	  uppdateringar	  på	  applikationen.	  	  
	  
I	  en	  sammanställning	  av	  svaren	  del	  för	  del	  så	  kom	  vi	  fram	  till	  följande:	  

Elev 
Detta	  test	  lät	  användaren	  göra	  en	  sökning	  på	  en	  elev	  och	  även	  skriva	  ut	  dess	  
studieplan.	  Då	  vi	  byggde	  applikationen	  så	  tog	  vi	  med	  den	  information	  vi	  såg	  
väsentlig	  med	  en	  förväntan	  på	  att	  vi	  skulle	  få	  förslag	  på	  ändring.	  	  
-‐	  Sökning	  
● Utöka	  nyckelord	  att	  söka	  på	  till	  exempel	  person	  nummer	  och	  e-‐mail	  
● Att	  kunna	  söka	  elever	  utan	  att	  specificera	  “status”	  
● Söka	  elever	  per	  utbildningscenter	  
● (sortering)	  

-‐	  Elevinformation	  
● Vem	  som	  lagt	  beställningen	  på	  utbildningen	  
● Datum	  för	  elevens	  studieperiod	  
● Typ	  av	  studieform	  

-‐	  Studieplanen	  
● Rubriker	  för	  informationskolumnerna	  
● Datum	  för	  elevens	  studieperiod	  
● Välja	  om	  studieplanen	  ska	  innehålla	  betyg	  eller	  inte	  

Kurs 
Vi	  gjorde	  även	  ett	  test	  där	  användaren	  fick	  söka	  på	  en	  kurs.	  De	  fick	  då	  söka	  med	  
hjälp	  av	  olika	  nyckelord,	  kurskod	  och	  kursnamn	  men	  även	  beroende	  på	  
studieort.	  De	  fick	  även	  för	  kursen	  skriva	  ut	  en	  närvarolista.	  
-‐	  Kursinformation	  
● Visa	  antal	  poäng	  för	  kursen	  

-‐	  Närvarolistan	  
● Extra	  utrymme	  för	  att	  kunna	  skriva	  i	  datum	  
● Lägg	  till	  adress	  och	  telefonnummer	  för	  varje	  elev	  

Design 
Vi	  har	  designat	  applikationen	  utifrån	  det	  nuvarande	  utseendet	  och	  från	  deras	  
hemsida,	  gällande	  färger	  och	  text,	  i	  syfte	  att	  de	  ska	  känna	  sig	  mer	  hemma	  i	  
applikationen	  från	  start.	  
● För	  mycket	  av	  en	  och	  samma	  färg,	  tungt	  för	  ögonen.	  

För	  liten	  textstorlek	  i	  menyraden	  
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5. Avslutande diskussion 
För	  att	  sammanfatta	  rapporten	  och	  vårt	  arbete	  kommer	  vi	  dela	  upp	  vår	  
avslutande	  diskussion	  i	  tre	  delar.	  Den	  första	  tar	  upp	  hur	  vi	  har	  gjort	  jobbet	  mot	  
kunden,	  KUI.	  I	  den	  andra	  delen	  behandlar	  vi	  hur	  vi	  har	  valt	  att	  utveckla	  
applikationen	  mot	  användbarhetskraven.	  	  

5.1 Jobbet för KUI 
Vid	  ett	  möte	  med	  KUI	  förklarade	  de	  att	  de	  ville	  ha	  ett	  smidigare	  alternativ	  till	  
deras	  befintliga	  systemlösning.	  KUI	  gav	  oss	  redan	  från	  början	  relativt	  fria	  
händer.	  Vi	  ansåg	  dock	  att	  deras	  befintliga	  applikation	  gav	  oss	  en	  god	  riktning	  
gällande	  utseende	  och	  funktioner,	  men	  att	  den	  skulle	  skalas	  ner	  i	  antalet	  
funktioner.	  Efter	  att	  vi	  kom	  överens	  med	  KUI	  om	  att	  applikationen	  skulle	  vara	  en	  
nerskalad	  version	  av	  deras	  befintliga	  applikation	  bedömde	  vi	  att	  en	  liknande	  
design	  skulle	  göra	  användandet	  lättare	  och	  mer	  välkänt.	  Samarbetet	  med	  KUI	  har	  
fungerat	  väl	  och	  vi	  har	  kunnat	  arbeta	  självständigt	  och	  haft	  KUIs	  förtroende.	  KUI	  
försåg	  oss	  inledningsvis	  med	  den	  information	  vi	  behövde.	  När	  tiden	  kom	  för	  
användbarhetstestet	  fick	  vi	  en	  mycket	  god	  respons.	  Vi	  skrev	  vårt	  test	  som	  
mailade	  ut	  det	  och	  erhöll	  inom	  ett	  par	  veckor	  en	  god	  mängd	  svar.	  Efter	  detta	  test	  
hade	  genomförts	  kunde	  vi	  skriva	  klart	  applikationen.	  Tack	  vare	  återkopplingen	  
från	  användartestet	  blev	  det	  en	  smidig	  process.	  	  

5.2 Användbarhet 
Att	  göra	  en	  användbar	  produkt	  är	  mycket	  individuellt	  och	  beror	  på	  vilken	  
målgrupp	  man	  har.	  Användbarhet	  är	  en	  viktig	  del	  i	  utvecklingen	  av	  en	  produkt.	  
Användbarhet	  består	  av	  tre	  delar,	  kraftfullhet,	  effektivitet	  och	  tillfredsställelse.	  
Utöver	  dessa	  tillkommer	  det	  flera	  andra	  sätt	  att	  uppnå	  en	  hög	  nivå	  av	  
användbarhet	  och	  uppfylla	  de	  tre	  del-‐kraven.	  
	  
Vi	  har	  i	  den	  här	  rapporten	  beskrivit	  hur	  vi	  har	  nått	  en	  hög	  nivå	  av	  användbarhet	  
vid	  utvecklandet	  av	  en	  applikation.	  Ett	  projekt	  som	  vårt,	  med	  användbarhet	  som	  
riktlinje,	  är	  det	  önskvärt	  att	  tre	  användbarhetstest	  göras.	  I	  vårt	  fall	  fanns	  det	  
dock	  en	  redan	  befintlig	  produkt	  som	  vi	  kunde	  få	  återkoppling	  på.	  Den	  fick	  
fungera	  som	  en	  tidig	  prototyp.	  Åsikterna	  och	  förslagen	  på	  hur	  de	  ville	  att	  vår	  
applikation	  skulle	  fungera	  speglade	  frågan	  om	  vad	  de	  tyckte	  skulle	  behöva	  göras	  
på	  deras	  befintliga	  applikation.	  Informationen	  som	  gavs	  vid	  första	  mötet	  med	  
KUI	  bestod	  blev	  en	  form	  av	  användartest	  enligt	  vår	  bedömning.	  Vi	  använde	  all	  
denna	  information	  för	  att	  bygga	  vår	  första	  prototyp.	  Vi	  byggde	  vår	  prototyp	  i	  
enlighet	  med	  hur	  en	  prototyp	  ska	  byggas,	  en	  lättviktsvariant	  av	  den	  slutgiltiga	  
produkten.	  Detta	  besparade	  oss	  tid	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  kunde,	  när	  applikationen	  
var	  ute	  på	  test,	  ha	  tid	  för	  att	  koda	  klart	  de	  funktioner	  som	  behövdes	  för	  att	  
uppfylla	  alla	  krav.	  Detta	  var	  funktioner	  som	  fanns	  i	  applikationen	  men	  som	  inte	  
helt	  färdigbyggda,	  det	  vill	  säga	  något	  reducerade	  men	  tillräckliga	  för	  att	  kunna	  
användas	  i	  test.	  
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När	  vi	  hade	  gjort	  vår	  prototypapplikation	  och	  fått	  den	  testad	  kom	  
återkopplingen	  där	  vi	  fick	  reda	  på	  vad	  som	  enligt	  användarna	  saknades.	  Ingen	  av	  
användarna	  påstod	  att	  applikationen	  var	  till	  största	  del	  felaktig,	  utan	  de	  flesta	  
nämnde	  endast	  småsaker	  som	  saknades.	  Det	  mesta	  var	  sådant	  som	  vi	  redan	  
under	  tiden	  som	  applikationen	  var	  ute	  för	  test	  hade	  hittat	  och	  åtgärdat.	  Tack	  
vare	  att	  vi	  tidigare	  hade	  valt	  att	  bygga	  upp	  användbarhetstestet	  med	  hjälp	  av	  
likert-‐skalan	  var	  det	  mycket	  smidigt	  och	  snabbt	  ordnat	  att	  sammanställa	  svaren	  
vi	  fick	  in.	  Vi	  fick	  därigenom	  en	  god	  överblick	  över	  vad	  de	  tyckt	  när	  de	  testat	  
applikationen.	  Att	  vi	  gav	  dem	  möjligheten	  att	  ge	  sina	  egna	  synpunkter	  på	  
användartestet	  gav	  oss	  också	  många	  goda	  svar	  .	  
	  
Vi	  ansåg	  slutgiltigen	  att	  applikationen	  var	  färdigutvecklad.	  Det	  går	  alltid	  att	  testa	  
applikationen	  en	  extra	  gång	  men	  det	  kan	  också	  göra	  att	  användarna	  blir	  trötta	  på	  
den	  och	  ger	  dålig	  återkoppling.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  känna	  av	  läget	  för	  att	  
hitta	  en	  bra	  balans.	  Vi	  gjorde	  bedömningen	  att	  det	  var	  bäst	  att	  inte	  skicka	  ut	  den	  
för	  en	  andra	  test.	  
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6. Avslutning 
Att	  arbeta	  mot	  användbarhet	  är	  inget	  som	  vi	  tänkt	  på	  att	  göra	  tidigare.	  Så	  det	  här	  
jobbet	  har	  varit	  väldigt	  givande	  inför	  arbetslivet	  då	  användbarhet	  är	  en	  del	  i	  
produktutveckling	  som	  alltid	  kommer	  finnas	  med.	  Användbarhet	  är	  något	  som	  
skiljer	  sig	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  för	  produkt	  och	  vem	  som	  ska	  använda	  den	  men	  
de	  tre	  huvudpunkterna	  skiljer	  sig	  inte.	  Målet	  att	  bygga	  en	  nerskalad	  och	  enkel	  
applikation	  för	  KUIs	  anställda	  att	  använda	  känner	  vi	  är	  nått.	  Applikationen	  har	  
de	  grundfunktioner	  som	  de	  bad	  oss	  implementera	  samt	  en	  bättre	  hantering	  av	  
inloggningen.	  
	  
Utöver	  att	  ha	  haft	  användbarhet	  som	  inriktning	  så	  har	  själva	  jobbet	  gett	  mycket	  
bra	  erfarenhet	  inom	  programmering	  och	  olika	  verktyg.	  Valet	  av	  de	  verktyg	  vi	  
använde	  gjordes	  utifrån	  att	  de	  skulle	  fungera	  bra	  ihop.	  Just	  microsofts	  produkter	  
är	  väl	  använda	  vilket	  gjorde	  det	  enkelt	  att	  hitta	  hjälp	  när	  vi	  stötte	  på	  problem.	  
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Bilaga: 
Användartest:	  
Namn:	  	  
	  
Ålder:	  	  

• 20-‐30	  
• 30-‐40	  
• 40-‐50	  
• 50-‐60	  
• 60-‐70	  

	  
Jag	  änvänder	  nuvarande	  applikationen	  (Access	  Assist)	  

• Flera	  gånger	  om	  dagen	  
• 1	  gång	  per	  dag	  
• 3-‐5	  gånger	  i	  veckan	  
• 1-‐2	  gånger	  i	  veckan	  

	  
Test:	  Sök	  elev	  
Surfa	  in	  på	  hemsidan	  http://kui.xoservice.se	  och	  logga	  in	  med:	  
Användarnamn:	  erik	  
Lösenord:	  Assist13	  
	  
Tryck	  nu	  på	  “Sök	  elev”.	  Sök	  nu	  på	  “ann	  karlsson”	  med	  statusen	  “aktiv”.	  
Gå	  in	  på	  profilen	  för	  “ann	  karlsson”	  och	  där	  tryck	  fram	  en	  studieplan	  över	  hennes	  
pågående	  kurser	  genom	  att	  trycka	  på	  “Studieplan	  pågående”.	  
Inloggningen	  gick	  smidigt	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  inloggninen	  
	  
Informationen	  som	  sökningen	  resulterade	  i	  var	  tillräcklig	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  sökningen	  
	  
Informationen	  i	  studieplanen	  var	  tillräcklig	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
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• Delvis	  
• Inte	  alls	  

	  
	  
Informationen	  om	  eleven	  var	  tillräcklig	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  elevinformationen	  
	  
Synpunkter	  om	  studieplanen	  
	  
Det	  tog	  för	  lång	  tid	  att	  ta	  fram	  studieplanen	  

• Inte	  alls	  
• Delvis	  
• Tveksam	  
• Instämmer	  
• Instämmer	  helt	  

Synpunkter	  om	  tidsåtgången	  för	  denna	  uppgift	  
	  
Test:	  Sök	  kurs	  (Dropdownlista)	  
Tryck	  nu	  på	  “Sök	  kurs”	  
Välj	  “Linköping	  som	  utbildningscenter	  och	  “Idrott	  och	  hälsa	  A”	  som	  kurs	  från	  
dropdownmenyerna.	  
Välj	  den	  översta	  “Idrott	  och	  hälsa”	  kursen	  
Ta	  nu	  fram	  en	  närvarolista	  genom	  att	  trycka	  på	  knappen	  “närvarolista”	  
	  
Resultatet	  av	  sökningen	  var	  tillräcklig	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  sökningen	  
	  
Test:	  Sök	  kurs	  (Nyckelord)	  
Tryck	  nu	  på	  “Sök	  kurs”	  
Sök	  nu	  på	  “idh1203-‐f”	  
Välj	  den	  översta	  ergonomi	  kursen	  
Ta	  nu	  fram	  en	  närvarolista	  genom	  att	  trycka	  på	  knappen	  “närvarolista”	  
Resultatet	  av	  sökningen	  var	  tillräcklig	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  sökningen	  
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All	  viktig	  information	  om	  kursen	  visades	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Övriga	  synpunkter	  om	  kursinformationen	  
	  
Närvarolistan	  visade	  rätt	  information	  

• Mycket	  
• Ja	  
• Ok	  
• Nej	  
• Inte	  alls	  
• Övrigt:	  	  

Övriga	  synpunkter	  om	  närvarolistan	  
	  
Det	  tog	  för	  lång	  tid	  att	  ta	  fram	  närvarolistan	  

• Inte	  alls	  
• Delvis	  
• Tveksam	  
• Instämmer	  
• Instämmer	  helt	  

	  
Övriga	  synpunkter	  om	  tidsåtgången	  för	  denna	  uppgift	  
	  
Test:	  Övriga	  synpunkter	  
Titta	  gärna	  runt	  på	  sidan	  innan	  du	  fortsätter	  med	  resterande	  frågor.	  
	  
Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  använda	  denna	  applikation	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Varför	  /	  Varför	  inte	  
	  
Sidan	  var	  lätt	  att	  navigera	  runt	  på	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Varför	  /	  Varför	  inte	  
	  
Sökningen	  gav	  rätt	  resultat	  

• Instämmer	  helt	  
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• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

	  
Saknade	  du	  någon	  information?	  
Var	  det	  några	  fält	  du	  saknade	  på	  t.ex.	  elevinformationen?	  Eller	  var	  det	  någon	  
information	  som	  inte	  ska	  vara	  med?	  
	  
Texten	  var	  lätt	  att	  läsa	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  

Synpunkter	  om	  texten	  (font,	  storlek)	  
	  
Sidan	  har	  en	  bra	  färgkombination	  

• Instämmer	  helt	  
• Instämmer	  
• Tveksam	  
• Delvis	  
• Inte	  alls	  	  

	  
Synpunkter	  om	  designen	  
	  
Övriga	  kommentarer	  
Om	  det	  är	  något	  du	  tycker	  vi	  missat	  skriv	  det	  här	  
	  
Tack	  för	  din	  medverkan!	  


