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Sammanfattning 

Projektet har berört att ta fram en designlösning för att integrera chatt i 

kommunikationssystemet Briteback. Detta genom att undersöka vilka funktioner för chatt som 

är vanligast i befintliga chattsystem. En kravspecifikation för designlösningen har tagits fram 

genom en konkurrensgenomgång och resulterade efter revidering i fem kategorier med 

funktioner; direkta meddelanden, privata grupper, kanaler, filer och allmänt. Skisser gjordes för 

desktopversion och mobilversion, sedan renskrevs designförslagen i programmet PowerPoint. 

Designförslaget berörde huvudkoncepten direkta meddelanden, privata grupper, kanaler och 

extern chatt. Desktopversionen av designförslaget utvärderades med heuristisk analys och 

resulterade i sju problem; ingen visuell representation av vald chatt i kombinerad inkorg, 

inkonsekvens i knappar, ingen skillnad på namn och gruppnamn, inkonsekvens i 

vänsterspaltens toppmeny, ”Shares” är inte lättbegripligt och kopplas inte tydligt till 

gemsymbol, finns ingen genväg att ta sig längst upp i inkorgen och namn i chatt gör det svårt 

att skilja användarens och kontakters meddelanden. 
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1 Inledning 

Mail beskrivs som ett kommunikationsverktyg som stödjer interaktion mellan människor 

genom att underlätta åtkomst och spridning utav information (Ducheneaut & Watts, 2005; 

Mano & Mesch, 2010). Mano och Mesch beskrev även att mail i arbetsmiljö kan förbättra 

lagarbete, spara tid och göra det lättare för medarbetare att följa med i arbetsrelaterade 

händelser.  Chatt är i liknelse ett kommunikationsverktyg som kan ske parallellt med andra 

kommunikationstyper och kan därför komplettera mail (Nardi, Whittaker, & Bradner, 2000). 

Till skillnad från mail är chatt ett snabbare sätt att kommunicera och sker med mer intimitet på 

grund av att grammatiken ofta inte är lika strikt som i mail. Chatt och mail kan med fördel 

integreras för att användare lättare ska få tillgång till information som annars är spridd över 

olika kommunikationssystem (Yuan, Zhao, Liao, & Chi, 2013). I en studie gjord av Muller, 

Raven, Kogan, Millen och Carey (2003) beskrevs det även att chatt på en arbetsplats användes 

främst till arbetsrelaterade aktiviteter, vilket påvisar fördelen med att ha ett chattverktyg som 

ytterligare kommunikationskanal på företag.  

Briteback är ett kommunikationssystem som har som vision att integrera många typer av 

kommunikation på ett och samma ställe. Det Briteback vill uppnå är att minska stressen som 

finns kring kommunikation genom att introducera fasta tider där mail och andra 

kommunikationstyper kommer in i en kombinerad inkorg. Detta genom 

notifikationsinställningen ”Ritethru”. Dessa tider ska kunna specificeras efter egna preferenser 

och undantag ska kunna göras för prioriterade kommunikationstrådar.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Detta projekt ämnar att undersöka hur funktioner för chatt kan integreras i 

kommunikationssystemet Briteback. För att undersöka detta kommer en funktionsöversikt 

göras som kommer stå i grund för det designförslag som kommer vara projektets produkt.  

Frågeställningarna för projektet är följande: 

 Vilka funktioner för chatt är vanligast förekommande i befintliga chattsystem? 

 Hur skulle dessa funktioner kunna integreras i kommunikationssystemet Briteback? 

 Vad blir konsekvenserna av integrationen avseende användbarhetsproblem? 

1.2 Avgränsningar 

Projektets syfte var att arbeta fram ett designförslag för integration av chatt i 

kommunikationssystemet Briteback. Systemen som inkluderades i konkurrensgenomgången 
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avgränsades till kostnadsfria system. Designförslaget grundades i den funktionella 

kravspecifikationen som funktionsöversikten resulterade i. Designförslaget var i form av 

digitala skisser, dels som desktopversion och mobilversion. En mindre utvärdering av 

desktopskisserna i form av en heuristiks analys ingick också i projektet. Ingen implementation 

gjordes. 
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2 Teori 

Detta kapitel behandlar teoribakgrund och metodbakgrund för projektet. Teoribakgrunden 

beskriver mail och chatt och deras relation till varandra. Syftet med teoribakgrunden är att öka 

domänkunskapen för att bättre grunda beslut som tas i designprocessen. Metodbakgrunden 

bemöter teorier kring projektets metoder.  

2.1 Teoribakgrund 

Mail är idag ett vardagligt fenomen både vad gäller arbetsliv och privatliv och kan beskrivas 

som kommunikationsteknik som stödjer interaktion mellan människor (Ducheneaut & Watts, 

2005). Inom företag är mail en väsentlig informationskanal eftersom att mail, bland annan 

elektronisk kommunikation, underlättar för både åtkomst, mängd och kvalitet av information 

(Mano & Mesch, 2010).  

2.1.1 Mail och stress 

Mano och Mesch (2010) beskrev i deras artikel att med mailens fördelar följde också nackdelar 

i form av att för mycket information (för mycket mail) kunde skapa en överbelastning som 

påverkade användarens välmående negativt exempelvis i form av stress. Mano och Mesch 

påvisade också att mail inom arbetet förbättrade lagarbete, sparade tid och gjorde det lättare att 

följa händelser som skedde på arbetsplatsen. Det finns alltså många fördelar med att inom 

arbetet använda mail, som både behandlar effektivitet och pengar, eftersom att mail är ett 

kostnadseffektivt sätt att kommunicera med flera personer på olika platser.  

Många mail kan stressa användare, en annan stressfaktor som beskrevs av Hanrahan, Perez-

Quinones och Martin (2014, December) uppstod när personer inte kollade sin mail under en 

längre period. Detta eftersom att det skapade en oro om att det kunde ha mottagits mail som 

personen inte hade räknat med och borde ha gett respons på. Artikeln redogjorde också för de 

olika anledningarna till att deltagarna kollade sin mail. Bland dessa var det vanligt att deltagare 

kollade sin mail för att de fick notifikation om personliga meddelanden och då främst viktiga 

meddelanden, från viktiga medarbetare eller från en närstående person, som krävde någon sorts 

respons. När deltagarna fick notifikation om sådana mail så svarade de till mailet lika direkt 

som ett telefonsamtal. Av detta diskuterade Hanrahan et al. att deltagarnas respons på mail i 

stor utsträckning berodde på hur viktig de ansåg personen var som skickat mailet. En annan 

anledning till att deltagarna kollade sin mail var att det var en rutinerad handling. De flesta 

deltagarna kollade mailen det första de gjorde när de kom till arbetet (Hanrahan, Perez-

Quinones, & Martin, 2014, December).  
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2.1.2 Chatt 

Chatt möjliggör informell kommunikation så som snabba frågor, organisering av improviserade 

möten, schemaläggning, kontakt med vänner och familj och så vidare (Nardi et al., 2000). I en 

undersökning kring hur chattfunktioner användes i arbetet så redogjorde Muller et al. (2003) 

för att anledningarna för användning av chatt till stor del var att få en snabb respons på en fråga, 

att undvika användning av telefon, att veta vilka som var tillgängliga och för att klargöra en 

fråga. I artikeln användes klienten Sametime Chat, som listade de användare som använde sig 

av direkt meddelandehantering (Instant Messaging) och vilka av dessa som var tillgängliga, 

alltså inloggade på tjänsten. Ett intressant resultat från den artikeln var det som indikerade att 

personer i stor utsträckning använde tjänsten främst för arbetsrelaterade aktiviteter och därför 

kunde det argumenteras för att detta verktyg var fördelaktigt att ha i arbetsförhållanden (Muller, 

Raven, Kogan, Millen, & Carey, 2003).  

Den huvudsakliga användningen av direkt meddelandehantering, vidare kallat chatt, i 

arbetsmiljö påstods av Isaacs, Walendowski, Whittaker, Schiano och Kamm (2002) att vara för 

komplexa arbetsdiskussioner. De diskuterade vidare att chatt användes för att arbeta 

tillsammans genom att diskutera olika ämnen och för att koordinera, alltså schemalägga (Isaacs, 

Walendowski, Whittaker, Schiano, & Kamm, 2002). Nardi et al. (2000) diskuterade även de 

hur chatt används för att schemalägga och förklarade då att chatt var ett bra 

kommunikationsverktyg angående detta eftersom att informationen kunde ges och fås snabbt. 

Om en person ville boka in något var det större chans att få en tid som kanske annars hade blivit 

upptagen om ett chattmeddelande skickats istället för ett mail. Detta eftersom att mail inte var 

lika snabbt och synligt som chattmeddelanden, inte lika direkt, och därför löpte risk för att inte 

läsas i tid (Nardi et al., 2000).  

2.1.3 Chatt i samband med annan kommunikation 

Det har gjorts poänger (Nardi et al., 2000) kring hur chatt kan användas samtidigt som andra 

kommunikationstyper äger rum. Chatt möjliggjorde en prioritering av kommunikation som 

skedde parallellt och gjorde att en person kunde hålla uppmärksamhet på händelser som 

beskrevs i chatt samtidigt som de utförde andra uppgifter. Artikeln behandlade även 

resonemang kring varför personer bytte kommunikationstyp. Studien visade att deltagare valde 

att byta från chatt till annan kommunikation när de ansåg att interaktion krävdes eller 

samtalsämnet var komplicerat. Detta gällde främst byte från chatt till telefonsamtal eller samtal 

ansikte mot ansikte. I kort beskrev deltagare att om det tog längre tid att skriva än det hade gjort 

att säga det ringde de hellre upp istället.  
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Det finns stora skillnader mellan mail och chatt, chatt är inte bara ett snabbare sätt att 

kommunicera utan har också en typ av intimitet som uppstår på grund av att grammatiken och 

språket är avslappnat (Nardi et al., 2000). Intimiteten diskuterades också av Nardi et al. att bero 

på att den kommunikation som skedde med chatt främst var mellan personer som kände 

varandra väl. Artikeln diskuterade även fördelarna med chatt jämfört med samtal ansikte mot 

ansikte eller i telefon. Flera deltagare i studien uttryckte att chatt i många fall var fördelaktigt 

eftersom att det inte krävdes ett längre samtal, poängen kunde nås direkt på ett annat sätt än när 

ett samtal sker. Samtal i telefon eller ansikte mot ansikte innebär ofta att deltagarna i samtalet 

först ska gå igenom en hälsningsfras eller liknande som inte är nödvändig i en 

chattkonversation. Deltagare ansåg också att chatt var bra eftersom att det gav en delad miljö 

och kontext i större utsträckning än vad mail gjorde.  

En annan stor fördel med chatt som framkom av studien av Nardi et al.(2000) var tillgänglighet. 

På grund av att flertalet av de chattverktyg som finns visar om en person är inloggad eller inte 

är det lätt att besluta om när ett meddelade är bäst lämpat att skickas, alltså när personer kan 

nås. De kom även fram till att kostnaderna för att inte svara på ett chattmeddelande inte var lika 

stora som vid andra kommunikationstyper. Detta eftersom att en person inte hade fullständig 

kunskap om att den person de skickat meddelandet till var tillgänglig. Chatt möjliggjorde 

genom detta en större kontroll över respons på meddelanden jämfört med telefonsamtal eller 

samtal ansikte mot ansikte.  

Yuan, Zhao, Liao och Chi (2013) beskrev i deras artikel att integration av olika 

informationstekniker och kommunikationstekniker var centralt för att dela information på ett 

effektivt sätt. Det diskuterades i texten att om olika kommunikationstyper användes så blev ett 

senare problem att lokalisera vart den information som önskades fanns. Studien beskrev att de 

kommunikationsverktyg som användes mest var mail, chatt, telefon och videokonferens och att 

dessa kompletterade varandra. Yuan et al. redogjorde för att de inte hade en enda deltagare som 

endast använde sig av en typ av kommunikationsverktyg och att det därför behövdes ta till 

hänsyn att personer använde en kombination av olika verktyg. De diskuterade sedan vidare för 

att ta integrationen mellan olika typer av kommunikationsverktyg längre så att det blir lättare 

att få tillgång till information som är spridd över olika verktyg och eventuellt olika system.  

2.2 Metodbakgrund 

Williams beskrev i sin artikel User-Centered Design, Activity-Centered Design and Goal-

Directed Design: A Review of Three Methods for Designing Web Applications (2009) som titeln 
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lyder att de nämnda designprocesserna var de primära som användes när det gällde design för 

webbapplikationer. User-Centered Design (UCD) är en designprocess som sätter användarna i 

fokus vad gäller designbeslut och utförs i tre steg: efterforskning, design och utvärdering. 

Activity-Centered Design (ACD) fokuserar istället på de aktiviteter eller uppgifter som ska 

möjliggöras av applikationen. Goal-Directed Design (GDD) är lik UCD till utförandet men har 

fokus på användarnas mål. GDD beskriver specifikt hur de tre stegen ska utföras och de 

innefattar bland annat utformning av personor och scenarion. Efterforskning, design och 

utvärdering är delar som återkommer hos samtliga designprocesser.  

2.2.1 Efterforskning 

Efterforskningen innefattar olika moment och kan se olika ut beroende på vilken designprocess 

som används. Konkurrensgenomgång är ett moment som ingår i efterforskningen hos de olika 

designprocesserna beskrivna ovan (Cooper, Reimann, & Cronin, 2007; Williams, 2009). Vidare 

beskrev Cooper et al. att en konkurrensgenomgång kan göras för att utforska hur nuvarande 

versioner av produkten ser ut och vilka som är konkurrenterna. Konkurrensgenomgången visar 

fördelar och nackdelar med vad som finns i nuläget och ger en funktionell översikt över hur den 

existerande produkten ser ut. Denna kan sedan jämföras med de designprinciper för interaktion 

och visuell design som designprojektet har.   

2.2.2 Design 

Att skissa är ett verktyg för att uttrycka, utveckla och kommunicera designidéer (Greenberg, 

Carpendale, Marquardt, & Buxton, 2012). Det handlar om att utveckla idéer för att hitta den 

designlösning som är den bästa. Greenberg et al. beskriver tekniker för att skissa, dessa skiljs 

åt i noggrannhet och angreppssätt. De flesta skisser kompletteras med annotationer som 

beskriver vad som är bra och dåligt (+ respektive -), funderingar (?), vilket alternativ skissen 

representerar och om den väljs för vidare skissning (!). Exempel på skisstekniker som 

Greenberg et al. tog upp var Vanilla sketch, Scribble sketch och Sequential storyboards. Vanilla 

sketch är en teknik för att skissa som använder annotationer och beskriver en skiss där den 

väsentliga informationen finns med för att visa designen. En annan teknik som också kan 

använda sig av annotationer är Scribble sketch, till skillnad från Vanilla sketch är detta en 

väldigt enkel skiss som oftast görs väldigt snabbt och utan detaljer. Dessa tekniker kan 

kombineras med andra tekniker så som Sequential storyboards som är en sekvens med skisser 

som beskriver olika tillstånd som gränssnittet är i. Detta kan användas för att beskriva vad som 

händer när en användare tryckt på en knapp exempelvis.    
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Att skissa utefter mönster kan göra att användbarheten hos ett gränssnitt ökar (Tidwell, 2011). 

Detta för att mönster ger lösningar på vanliga designproblem. Tidwell beskrev mönster som 

konkreta, giltiga över olika plattformar och som relationer mellan element. Med det sagt är 

mönster inte regler eller heuristiker, utan förslag på hur ett problem kan lösas.  

Tidwell (2011) delade in mönstren i olika teman så som organisation av innehåll, navigation, 

organisation av sida, listor av saker, göra saker, få input från användare och gå mobilt. Nedan 

illustreras mönster från dessa olika teman utifrån Tidwells bok Designing interfaces (2011).   

Organisation av innehåll  

Mönstren som tillhör organisation av innehåll berör hur objekt visas för användaren och hur de 

kategoriseras och organiseras. Feature, Search, and Browse är ett av dessa mönster och 

beskriver en översiktlig layout på en sida som ska innehålla tre element; ett utvalt objekt, en 

sökruta och en lista med objekt som går bläddra emellan. Sökrutan ska vara placerad på ett 

framträdande sätt, som exempel är den placerad i det övre hörnet i figur 1 som är en 

övergripande bild på hur de olika elementen i Feature, Search, and Browse kan vara placerade 

på en sida. Centrumet för sidan ska vara avsedd för det utvalda objektet och en lista med objekt 

som går att bläddra mellan ska vara placerad i nära anknytning till det utvalda objektet.  

Feature, Search, and Browse är ett mönster som hittas på många olika sidor och används för 

att sökning och bläddring av objekt är nära relaterade till att hitta ett objekt.  

Figur 1. Exempel på elementplacering för Feature, Search, and Browse 
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Ett annat mönster från organisation av innehåll är News-Stream som ordnar objekt i omvänd 

kronologisk ordning, alltså med det senaste objektet först. Mönstret kan användas när en sida 

använder en eller flera kommunikationskanaler som uppdateras och skickar innehåll till en 

användare. Den informationen som visas från objektet kan vara vad, vem och när, alltså 

exempelvis den första delen av ett meddelande, vem det är ifrån och när det mottogs. Figur 2 

demonstrerar hur layouten för News-Stream kan se ut. Där med fyra objekt och ett alternativ att 

lista fler objekt.  

 

Navigation 

Mönstren som faller under temat navigation behandlar problemet med just navigation. 

Mönstren ska svara på frågar som hur användaren vet vart den är och vart den ska gå härnäst. 

Modal Panel är ett mönster som tillhör temat navigation och behandlar strategin att använda en 

enda sida utan navigationsalternativ. Detta gör att användaren måste utföra handlingarna som 

finns på sidan för att kunna gå vidare. Mönstret är fördelaktigt att använda när systemet visar 

en sida som kräver input för att kunna gå vidare eftersom att det möjliggör vidare användning 

först när användaren gett systemet denna input. Ett exempel på Modal Panel är när en användare 

måste logga in på tjänsten för att kunna använda den.  

Ytterligare ett mönster som hanterar navigation är Escape Hatch som ger användaren en knapp 

eller länk som skickar tillbaka användaren till huvudsidan. Att använda Escape Hatch är 

fördelaktigt när en sida har en sekventiell process för att användaren enkelt ska kunna avbryta 

och gå tillbaka. Breadcrumbs är ett annat mönster som istället beskriver hur en sida som har en 

Figur 2. Exempel på layout för News-Stream. 
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hierarkisk struktur med två eller fler nivåer bör visa en lista med den nuvarande sidans föräldrar, 

alltså de sidor som användaren gått igenom för att nå den nuvarande. Detta gör att användaren 

får en överblick över hur den kommit till den nuvarande sidan och vart den kommer om den 

går bakåt. Exempelvis kan sidan markera vilken mapp användaren är inne i vid sidan av objektet 

den har öppet i den mappen. Breadcrumbs tillåter även användaren att hoppa mellan olika 

nivåer på ett effektivt sätt.  

Organisering av sida 

Organisering av sida är ett tema som berör att styra användarens uppmärksamhet på en sida så 

att användaren förstår innehållet. Titled Sections tillhör temat organisering av sida och 

behandlar att separera innehåll visuellt i olika sektioner. Mönstret används när en sida har 

mycket information att visa men fortfarande vill hållas enkel att avsökas och förstå. Mönstret 

går ut på att definiera och strukturera innehållet så att det är i sektioner som är enkla och snabba 

att läsa av och få en bild av dess innehåll.  

Figur 3 visar ett exempel på hur en indelning av olika sektioner kan se ut på en sida. I de olika 

sektionerna ska det även tydligt visas vad dess innehåll handlar om.  

Ett annat mönster som tillhör organisering av sida är Accordion. Accordion är ett mönster som 

placerar innehåll under paneler som kan stängas och öppnas individuellt från varandra. 

Mönstret används när en sida har för mycket innehåll att visa på en sida så att det inte får plats. 

En illustration av hur en Accordion kan se ut syns i figur 4 nedan.  

Figur 3. Exempel på layout för Titled Sections. 
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Listor av saker 

Temat listor av saker beskriver mönster som behandlar hur saker ska listas i en interaktiv miljö. 

Ett av dessa mönster är Two-Panel Selector. Detta mönster beskriver en sida med två paneler 

där den första visar en lista av objekt som användaren kan välja emellan och den andra visar 

innehållet hos det valda objektet. Mönstret används när en lista av objekt ska visas och objekten 

har väsentligt innehåll, till exempel innehållet i ett mail. I figur 5 nedan visas ett exempel på en 

layout för mönstret.  

 

Temat behandlar även mönstret One-Window Drilldown som beskriver ett gränssnitt där 

användaren först får en meny som en sida där denne kan välja ett alternativ och gå vidare. När 

användaren går vidare kommer det nya objektet att ersätta menyn och ta upp hela sidan. 

Figur 4. Exempel på layout för 

Accordion. 

Figur 5. Exempel på layout för Two-Panel Selector. 
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Mönstret används när det finns en lista av objekt som visas och dessa objekt har ett intressant 

innehåll. Ofta används mönstret för att det finns lite plats att visa objekten och innehållet på.  

Ytterligare ett mönster från listor av saker är New-Item Row som använder den sista raden i en 

lista till att låta en användare skapa ett nytt objekt i listan. Mönstret används när någon slags 

vertikal presentation av objekt visas, så som en lista eller en tabell. Mönstret ger ett enkelt sätt 

för användaren att lägga till objekt och sparar plats på sidan.  

Göra saker 

Temat som beskriver att göra saker fokuserar på gränssnittets knappar och menyer. Ett mönster 

för knappar är Button Groups som beskriver att relaterade knappar ska vara grupperade med 

grafiskt liknande egenskaper. Mönstret används för att göra det synligare för användare vilka 

handlingar som är relaterade till varandra. Hover Tools är ett annat mönster som behandlar hur 

handlingar göms och endast visas när användaren för muspekaren över ett objekt som 

handlingarna är kopplade till. Genom att använda detta mönster hålls gränssnittet rent. 

Handlingarna syns bara när användaren ber om dem och svarar därför på användarens handling.  

Ett annat mönster är Prominent ”Done” Button som redogör för att knappen som avslutar en 

handling ska vara visuellt tydlig, exempelvis genom att göra den stor och väl märkt. Det är 

fördelaktigt att använda detta mönster eftersom ett uppenbart sista steg av en handling ger en 

känsla av avslut. Cancelability ingår också i temat och beskriver att det ska finnas ett sätt att 

avbryta en åtgärd utan några konsekvenser. Mönstret kan användas när användaren gör en 

handling som utesluter annan integration med gränssnittet, exempelvis en handling som görs 

via en dialogruta. Enklaste sättet att använda mönstret är att ha med en knapp som avbryter 

handlingen och tar tillbaka användaren till förgående sida.  

Få input från användare 

Nästa tema behandlar situationer där systemet ska ställa en fråga till användaren. Frågor som 

kan handla om vilka objekt användaren vill välja, vad den vill söka efter och så vidare. Det 

finns olika mönster för att representera val av objekt. Ett av dessa är Checkbox som låter 

användaren välja eller välja bort ett alternativ. Checkbox används när det bara finns ett alternativ 

och låter användaren kryssa i eller ur en ruta.  Ett annat sätt är Single-Selection List or Table 

som ger användaren en lista med objekt där endast ett är valbart. Mönstret möjliggör för att visa 

fler alternativ samtidigt och för att spara plats kan en rullningslist finnas i listan. Om användaren 
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ska ha möjlighet att välja flera objekt kan mönstret Array of N Checkboxes användas där flera 

rutor kan kryssas i eller ur för att välja objekt.  

Vidare finns mönstret Autocompletion som föreslår möjliga svar i en lista när en användare 

skriver i ett textfält. Detta mönster används när en användare ska skriva något som är 

förutsägbart, så som ett namn eller en adress. Autocompletion sparar kognitiv belastning och tid 

för användaren. Dropdown Chooser är ytterligare ett mönster från temat få input från användare 

och handlar om att utvidga en meny som en rullgardinsmeny för att visa fler och mer komplexa 

val ur den. På samma sätt som Hover Tools håller detta mönster gränssnittet rent och fritt från 

kluster.  

Gå mobilt 

Temat angående att gå mobilt beskriver att en design måste anpassas så att den passar för mobil 

användning. Detta genom att exempelvis använda mönstret Vertical Stack. Mönstret beskriver 

att innehållet på en sida ordnas i en vertikal kolumn och därmed undviker att lägga element 

bredvid varandra. Ett exempel på en layout för Vertical Stack visas i figur 6 nedan.  

 

2.2.3 Utvärdering 

En heuristiks utvärdering är en metod för analysera användbarheten hos ett gränssnitt genom 

att använda heuristiker (Molich & Nielsen, 1990). De nio originella heuristikerna skrevs av 

Figur 6. Exempel på layout för 

Vertical Stack. 
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Nielsen och Molich 1990 och har sedan omdefinierats av Nielsen till de nio som är kort 

beskrivna nedan (Nielsen, 1994). 

1. Synlig systemstatus – systemet bör ge lämplig feedback på hur användares handling 

påverkarar systemet.  

2. Matcha systemet med verklighet – systemet bör tala användarens språk. 

3. Användarkontroll och frihet – systemet bör ge användaren möjlighet att enkelt gå 

tillbaka vid felaktig handling.  

4. Konsekvens och standarder – systemet bör vara konsekvent och följa en standard. 

5. Förebygg mot fel – systemet bör förebygga så att fel inte kan ske.  

6. Känna igen är bättre än att återkalla – systemet bör inte belasta användarens minne utan 

synliggöra information. 

7. Flexibel och verkningsfull användning – systemet bör förse användaren med genvägar 

för att effektivisera interaktionen.  

8. Estetisk och minimalistisk design – systemet bör inte innehålla irrelevant information. 

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel – systemet bör 

ge felmeddelanden som är lättare för användaren att förstå.  

För att göra en heuristiks utvärdering av ett gränssnitt rekommenderade Molich och Nielsen att 

använda tre till fem utvärderare med expertis. Samtliga utvärderare går då igenom gränssnittet 

och sammanfattar sedan gemensamt med de andra utvärderarna vilka problem de hittat (Molich 

& Nielsen, 1990). Molich och Nielsen beskrev vidare i deras artikel att det finns många fördelar 

med en heuristik utvärdering, bland annat att det är billigt och att den kan användas tidigt i 

designprocessen för att upptäcka uppenbara användbarhetsproblem.  

En heuristik analys kan utvärderas utefter designregler för att förklara användbarhetsproblemets 

natur. Johnson (2010) beskrev åtta designregler som behandlade att (1) indikera systemstatus, 

(2) att guida användare mot deras mål, (3) berätta för användare exakt vad de behöver veta, (4) 

inte tvinga användare att diagnostisera systemproblem, (5) minska antalet och komplexiteten 

av inställningar, (6) låta användare använda perception istället för uträkning, (7) göra systemet 

familjärt och (8) låta datorn göra uträkningarna. Johnson förklarade vidare att den första 

designregeln handlar om att systemet bör indikera dess status genom att berätta vad effekten 
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blir av en användares handling. Den andra designregeln behandlar i sin tur att göra det 

uppenbart för användaren hur den ska göra för att nå sitt mål. Angående den tredje regeln menar 

Johnson att systemet med fördel utvecklas så att det underlättar för användarens minne eftersom 

att det är begränsat. Fjärde regeln beskriver att använder inte bör behöva göra diagnoser som 

kräver teknisk träning, eftersom användaren med stor sannolikhet inte har det. Att minska 

antalet och komplexiteten av inställningar handlar om att användare inte ska behöva optimera 

ett system genom kombinationer av en mängd olika inställning och parametrar. Den sjätte 

designregeln beskriver i sin tur att problem inte ska kräva uträkning utan att de istället kan 

representeras grafiskt för att underlätta för användaren. Designregel nummer sju menar Johnson 

beskriver att ett system ska använda användarnas koncept och terminologi likt heuristik 

nummer två. Sista designregeln handlar helt enkelt om att en användare inte ska behöva räkna 

ut saker som datorn kan räkna ut istället. 
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3 Metod 

Projektet utfördes i tre steg; en efterforskning, en design och en utvärdering. Detta eftersom att 

dessa steg är återkommande i User-Centered Design, Activity-Centered Design and Goal-

Directed Design (Williams, 2009). Första steget berörde efterforskning och ämnade att beskriva 

vilka funktioner som idag är vanligast hos befintliga system och lämpade för att integreras i 

Briteback. Andra steget var en designprocess där ett designförslag arbetades fram som ämnade 

att visa hur dessa funktioner kunde integreras i Briteback i enlighet med systemets designspråk 

och koncept. Det sista steget utgjordes av en utvärdering av de slutgiltiga skisserna för att 

undersöka för användbarhetsproblem. Detta för att de problem som uppstod skulle kunna 

undvikas i den färdiga produkten.  

3.1 Efterforskning 

I efterforskningen gjordes en funktionsöversikt genom en konkurrensgenomgång för att få fram 

en funktionell kravlista på vilka funktioner som designen borde ta hänsyn till. 

Funktionsöversikten gjordes på tre existerande system som var kostnadsfria och som 

intressenten ansåg var stora konkurrenter till Briteback. Systemen gicks igenom för att ta fram 

samtliga funktioner som berörde chatt. Detta gjordes genom att skapa och bjuda in användare 

på de olika systemen och utforska systemens olika funktioner. Samtliga funktioner i systemen 

testades och antecknades. Listor av dessa funktioner gjordes därefter individuellt och 

funktionerna delades in i olika kategorier som beskrev hur de var relaterade till varandra, 

exempelvis ”privata grupper” som listade alla funktioner som kunde utföras i samband med 

privata chattgrupper. Listorna för de olika systemen lades sedan ihop för att dela upp 

funktionerna efter prioritetsnivå; låg, medel eller hög. Indelningen gjordes utefter hur många 

av systemen som använde funktionen; de funktioner som endast ett system använde blev 

lågprioriterade, de som två system använde medelprioriterade och de som samtliga system 

använde högprioriterade. Funktionerna reviderades senare både utifrån teoribakgrunden och av 

intressenten. Intressenten reviderade först listan utifrån syftet på projektet och nyttan för 

företaget. Därefter konsulterades teoribakgrunden för att undersöka om de funktioner som togs 

bort respektive var kvar var motiverade utifrån studier och forskning inom området. De 

slutgiltiga funktionerna med medel och hög prioritering utgjorde sedan kravlistan för 

skissningen.  
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3.2 Design 

Designen skedde genom en skissningsprocess som följde struktur och mönster från Sketching 

User Experiences: The Workbook (Greenberg et al., 2012) och Designing Interfaces (Tidwell, 

2011). Designprocessen utgick från kravlistan och flertal alternativ skissades för varje funktion. 

Skisserna gjordes i Vanilla sketch, Scribble sketch och Sequential storyboards vilket innebar 

att samtliga skisser annoterades med listor som förklarade skissens fördelar och nackdelar, 

frågor kring skissen och vilken skiss som valdes att skissas vidare på. Eftersom många 

funktioner sker i en eller flera handlingar som ändrar gränssnittets tillstånd användes Sequential 

storyboards för att visa hur en handling ändrar ett tillstånd. I skisserna indikerade pilar med text 

vad som var tänkt att användaren klickade på för att komma till nästa tillstånd. Beroende på i 

vilket stadie skisserna var i gjordes de antingen med tekniken Vanilla sketch eller Scribble 

sketch. De initiala skisserna och koncepten kring en funktion gjordes med Scribble sketch för 

att snabbt få ner tankar kring hur funktionen skulle se ut och fungera i gränssnittet. De skisser 

som valdes för vidare skissning skissades med Vanilla sketch för en mer detaljerad skiss över 

designen. Bilagan visar ett utdrag ur skisserna och visar skisser som använder en kombination 

av teknikerna Vanilla sketch och Sequential storyboards.  

Skissningsprocessen började med att utforska olika designlösningar för de olika funktionerna. 

Detta genom att för varje funktion skissa för minst tre radikalt olika sätt att designa funktionen. 

Därefter valdes ett av dessa för att skissas vidare på. På den valda designen skissades olika 

variationer och därefter valdes den skiss som var mest fördelaktig utifrån de listor av fördelar 

och nackdelar som annoterats till samtliga skisser. När alla funktioner vad skissade för 

renskrevs de valda skisserna i PowerPoint för att göra designförslaget tydligt. Fokus låg på 

desktopversionen av gränssnittet och därför skissades detta för först, därefter kompletterades 

designen med mobilversion av gränssnittet med utgångspunkt från desktopversionen.  

Designen tog hänsyn till den existerande versionen av kommunikationssystemet Briteback och 

dess designspråk och vision. Detta genom att kolla på den existerande versionen av 

kommunikationssystemet vid skissningen för att hålla de nya skisserna konsekventa med det 

nuvarande designspråket.  

3.3 Utvärdering 

Det designförslag som designen resulterade i utvärderades genom en heuristisk analys för att få 

fram eventuella uppenbara användbarhetsproblem med designförslaget. En heuristik analys 

valdes för att det kan användas tidigt i en designprocess och då passade eftersom utvärderingen 
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gjordes på skisser (Molich & Nielsen, 1990). Utvärderingen genomfördes tillsammans med två 

andra utvärderare som hade projekt hos Briteback och följaktligen var medvetna om Britebacks 

vision och designspråk. Utvärderingen genomfördes med flera utvärderare eftersom en 

heuristisk analys kan resultera i olika problem beroende på vem som utvärderar systemet. Det 

är därför rekommenderat att vara flera för att upptäcka så många av problemen som möjligt. 

Utvärderingen följde de omdefinierade heuristikerna gjorda av Nielsen (1994). I analysen gicks 

skisserna för desktopversion av gränssnittet igenom av samtliga utvärderare vid samma tillfälle 

och varje skiss analyserades efter heuristikerna. Fokus låg på att utvärdera kring hur 

funktionerna var integrerade i systemet. Under utvärderingen skedde en diskussion hos 

utvärderarna och problem som uppstod antecknades. Diskussionen följde en mall som tog upp 

vilka heuristiker som orsakade problemet, vad problemet kunde ge upphov till, vart problemet 

uppstod och möjliga lösningar till problemet. När den heuristiska analysen genomförts 

utvärderades den av författaren med utgångspunkt från designreglerna i boken Designing with 

the Mind in Mind: Simple Guide to Understanding User Interface Design Rules (Johnson, 2010) 

för att synliggöra orsaken till problemet.  

3.4 Etik 

Skisserna innehåller namn som är tagna eller inspirerade från verkliga personer, men samtliga 

konversationer i skisserna är fiktiva. Utöver namn för att illustrera chattfunktioner har ingen 

ytterligare information tagits och därför riskeras inte integriteten hos de personer vars namn har 

använts i skisserna.   
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4 Resultat 

Detta kapitel kommer beskriva projektets resultat. Kapitlet följer samma struktur som 

föregående kapitel och kommer därför redovisa resultaten för efterforskning, design respektive 

utvärdering.  

4.1 Efterforskning 

Tre system valdes för konkurrensgenomgången, det ena var Slack som intressenten angett var 

den för närvarande största konkurrenten och två andra system som gav liknande 

kommunikationslösningar och som var kostnadsfria; HipChat och Kato. På dessa tre system 

utfördes en konkurrensgenomgång med tillhörande funktionsgenomgång och de resulterade i 

en lista med över 100 funktioner indelade i nio kategorier; filer, text/kodavsnitt, inlägg, direkta 

meddelanden, privata grupper, kanaler, arbetslagssidor, allmänt och konto. Denna lista 

prioriterades utefter hur många av de tre systemen som använde funktionen.  

Listan reviderades först av intressenten och senare utefter teoribakgrunden. Det resulterade i att 

det tillkom och togs bort funktioner från listan. Efter revideringen återstod fem av kategorierna; 

direkta meddelanden, privata grupper, kanaler, filer och allmänt. Dessa valdes av intressenten 

med motivering att de var högst prioriterade för företaget att ingå i den resulterande designen. 

Intressentens revidering resulterade även i att funktionen ”dela mail” tillkom till kategorin 

direkta meddelanden. Utefter teoribakgrunden berättigades bortfallet av funktionerna 

”videochatt” och ”röstsamtal” från direkta meddelandens medelprioriterade funktioner då Yuan 

et al. (2013) menar att även om det är fördelaktigt att kombinera olika typer av 

kommunikationstyper, så är dessa andra typer av kommunikationsverktyg än chatt. Därför 

fanns det inte något skäl att ha kvar funktionerna som medelprioriterade när det gäller 

kommunikationsverktyget chatt och de fick istället låg prioritering. De prioriterade 

funktionerna finns i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1. Prioritetsindelade funktioner 

Prio/funktioner Direkta 

meddelanden 

Privata 

grupper 

Kanaler Filer Allmänt 

Hög - Skapa 

- Status 

- Dela filer 

- Dela länkar 

- Dela mail 

- Nämn användare 

- Notifikations-

inställning 

- Skicka 

meddelande 

- Editera namn 

- Bjud in 

användare 

- Skapa 

integration 

- Skapa 

-Skicka 

meddelande 

- Ställ in ämne 

- Bjud in 

användare 

- Skapa 

integration 

- Skapa 

- Editera namn 

- Dela, främst 

genom 

integration  

- Öppna original 

-Notifikations-

inställning 

- Sökfunktion 

- Autoavslutning 

- Intern & extern 

delning 

Medel - Smileys 

- Editera 

- Ta bort 

- Sortera lista på 

användare 

- Öppna 

meddelande arkiv 

- Skapa integration 

- Nämn grupp/kanal 

- Lämna 

- Editera ämne 

- Arkivera 

- Ta bort 

- Ändra till 

offentlig/privat 

 

- Lämna 

- Ta bort 

- Arkivera 

- Ändra till 

offentlig/privat 

- Ladda upp 

- Lista alla  

- Ladda ner 

- Lista över senaste 

aktiviteter 

- Lista filer 

- Lista länkar 

Låg - Stjärnmarkera 

meddelande 

- Dela 

text/kodavsnitt 

- Videochatt 

- Röstsamtal 

- ”Pin” för att hålla 

öppen 

- Stjärnmarkera 

konversation 

- Kolla 

användarprofil 

- Dela inlägg 

- Kollapsa 

- Ladda ner 

meddelandearkiv 

- ”Off the record” 

- Notifikations-

inställning 

- Stjärnmarkera 

grupp 

- Beskrivning 

- Ta bort 

användare 

- Notifikations-

inställning 

- Stjärnmarkera 

kanal 

- Beskrivning 

- Beskrivning 

- Kommentera 

- Ta bort 

- Stjärnmarkera 

- Editera titel 

- Skapa 

offentlig länk 

- Sortera 

- Lista dina 

- Kollapsa 

- Konvertera 

format 

- Lista 

stjärnmarkerade 

objekt 

 

Kravlistan utgjordes av de funktioner som var medel- och högprioriterade och var totalt 46 

funktioner.  

4.2 Design 

Skisser för desktopversion av systemet gjordes först och följdes sedan av mobilversion. Efter 

varje designförslag hade skissats med olika alternativ valdes de designförslag som ansågs mest 

fördelaktiga och som passade in bäst i Britebacks designspråk. När designskisser valts 

renskissades de i PowerPoint. Skisserna resulterade i fyra huvudkoncept; direkta meddelanden, 

privata grupper, kanaler och extern chatt. Huvudkoncepten berörde kategorierna från 
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funktionsöversikten med undantag för filer och allmänt vars funktioner ingick i samtliga 

koncept.  

4.2.1 Direkta meddelanden 

Direkta meddelanden var det största konceptet med designen, detta eftersom att skisserna som 

gjordes kring direkta meddelanden användes vidare i de andra koncepten. De stora 

designbesluten som togs kring direkta meddelandena var hur chatten skulle representeras i 

menyn för gränssnittet och sedan hur de skapades och öppnades. Flertalet funktioner angående 

chattmeddelanden gjordes även här, så som delning av objekt och redigering. Nedan följer 

utdrag ur skisserna med beskrivning av vilka mönster som använts, till vissa skisser följer även 

listor med fördelar och nackdelar med skissen som presenterats i skissningsprocessen.  

Överblicken på systemet, som finns i samtliga skisser och således visas i figur 7 följer mönstret 

Feature, Search, and Browse som nämnt i teorikapitlet beskriver att ett system ska ha tre 

element; ett utvalt objekt som i detta fall är en chatt, en sökruta som i figuren syns längst upp i 

den kombinerade inkorgen och en lista med objekt som går bläddra emellan som här är objekten 

i den kombinerade inkorgen. Detta gör att användare enkelt kan navigera sig och hitta de 

chattkonversationer och mail de söker efter. Mittenmenyn, eller den kombinerade inkorgen 

Figur 7. Layout av systemet när en chatt är öppen med en enskild kontakt 
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följer News Stream som följs av ett flertal system och gör att användaren enkelt kan se när 

objekt kommit in i inkorgen i förhållande till varandra.  

Till vänster i huvudmenyn är ”Email & Messages” och den aktuella chatten markerade enligt 

mönstret Breadcrumbs. Detta för att enkelt kunna navigera sig i de olika kategorierna i 

systemet. Bredvid ”Email” och ”Chat” finns pilar som ger användaren möjlighet att stänga och 

öppna de olika kategorierna för att bläddra i dess innehåll. Detta följer mönstret Accordion och 

är fördelaktigt i detta fall när det finns många objekt att bläddra emellan. På det hela är systemet 

indelade i tre sektioner, huvudmenyn längst till vänster, den kombinerade inboxen i mitten och 

den öppnade konversationen till höger, detta följs efter mönstret Titled Sections.  

Under kanalerna och de privata grupperna i huvudmenyn i vänsterspalten finns alternativet att 

skapa en ny kanal respektive grupp. Motivationen för detta var mönstret New-Item Row. 

Mönstret gör det enkelt för användaren att skapa en ny grupp och sparar dessutom plats i 

gränssnittet. Ett annat mönster som användes under samtliga skisser var Button Groups vilket 

syns vid knapparna ”Sync” och ”New” i figur 7.  

Figur 7 är en skiss som synligt bemöter kraven skapa, status, dela filer och smileys. För att 

skapa ett direkt meddelande väljer användaren en kontakt från listan av användare som syns i 

huvudmenyn och skriver sedan ett meddelande i textrutan under konversationen. I figur 7 syns 

det att användaren har skrivit med kontakten innan, hade användaren inte gjort det hade 

konversationen varit tom. Status är något som syns i kontaktlistan genom att @-symbolen före 

kontakten är grön. I rutan för att skriva ett nytt meddelande representerar smileyn en meny med 

olika smileys som är möjliga att skicka och gemsymbolen en meny för att dela ett objekt. Även 

dessa knappar följer mönstret Button Groups.  

Skissen som visas i figur 7 valdes med hänsyn till att dess fördelar vägde upp mot dess 

nackdelar, nedan visas en lista över några fördelar och nackdelar som presenterades i 

skissningsprocessen. 

Fördelar  Nackdelar 

Snabbt att skapa ett direkt meddelande med 

prioriterade kontakter 

Enskilda chattar är inte konsekvent med hur 

privat grupper och kanaler skapas 

Representation av status tar inte ytterligare plats i 

gränssnittet 

Status representeras på ett sätt som användarna 

kanske inte är vana vid 

Användaren kan välja vilken information som är 

relevant och ska synas 
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Smileymenyn som visas i figur 8 är försedd med en rullningslist som möjliggör bläddring bland 

de olika smileys som finns tillgängliga. Båda menyerna som visas i figur 8 och figur 9 är Single-

Selection Lists vilket betyder att valen representeras av listor där endast ett val är möjligt, de 

följer även båda mönstret Dropdown Chooser där en meny kommer fram med mer komplexa 

val när användaren trycker på menyernas knappar.  

Att dela mail går dels göra genom att välja ”Email” i menyn för delning av objekt som figur 9 

visar men går också att göra direkt från den kombinerade inkorgen. Figur 10 visar en meny som 

syns på objekt i inkorgen när användaren för muspekaren över dem. 

Figur 8. Utseende på meny för smileys. 

Figur 9. Utseende på meny för att dela objekt. 

Figur 10. Meny för objekt i inkorgen synlig när 

muspekaren är över 
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Att visa menyn när en användare håller muspekaren över ett objekt i inkorgen följer mönstret 

Hover Tools som beskriver fördelarna med att gömma vissa alternativ och menyer för att hålla 

gränssnittet rent. Rutan i menyn i figur 10 representerar att markera objektet, ”Ritethru” 

representerar notifikationsinställning för objektet, ”Share” är handlingen som representerar att 

dela objektet, i detta fall ett mail. ”Move”, ”Done” och ”Delete” flyttar respektive raderar 

objektet från den kombinerade inkorgen.  

När en användare väljer ”Share” visas vyn i figur 11. Där väljs sedan vem eller vilka som 

objektet ska delas med.  

 

Att dela ett mail möjliggör för mottagarna att läsa, svara och vidarebefordra mailet. Vyn för val 

av mottagare innehåller mönster som Cancelability för att avbryta åtgärden, detta genom 

knappen ”Cancel”. Den använder även Array of N Checkboxes för att möjliggöra flera val, där 

flertalet val är synliga. New-Item Row används återigen genom att användare kan välja att lägga 

till fler mottagare än de som syns i menyn.  

Listan nedan visar olika fördelar och nackdelar angående skisserna som visas i figur 10 och 

figur 11 som presenterades i skissningsprocessen.  

 

 

Figur 11. Val av mottagare för delning av objekt 
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Fördelar Nackdelar 

Blir inte plottrigt med hover Alla möjliga mottagare visas inte  

Mailet går delas direkt från den kombinerade 

inkorgen 

Extra steg krävs för att lägga till fler än de 

mottagarna som visas 

Senaste kontakter och grupper visas för att lätt 

hitta de relevanta mottagarna 

 

Kan välja flera olika mottagare, både enskilda 

kontakter och grupper 

 

 

En annan funktion som var högprioriterad för direkta meddelanden var att kunna nämna 

användare och kanaler. Detta görs genom att använda symbolerna för dessa; @ och # följt av 

den kontakt respektive kanal som ska nämnas. Figur 12 nedan visar en skiss på hur detta ser ut 

i gränssnittet. Gränssnittet är likadant vid nämning av kanal. Ett mönster som används i skissen 

är Autocompletion som underlättar för användaren att hitta kontakten eller kanalen denne vill 

nämna.  

Bland de funktioner som var medelprioriterade fanns ”öppna meddelandearkiv” och ”lista alla 

delade objekt”, se tabell 1. Dessa funktioner ligger i inställningarna för de enskilda chattarna 

och den tas fram genom att trycka på pilen bredvid kontaktens namn högst upp i konversationen 

som syns i figur 7. Detta tar fram en meny som visas i figur 13 nedan.  

Här listas fyra handlingar, ”Shares” som ger en lista på samtliga delade objekt med den valda 

kontakten, ”Message archives” som visar meddelandearkivet, ”Ritethru” och ”Delete 

conversation”. Att ta fram menyn för de enskilda chattarnas inställningar följer mönstret 

Accordion.  

Figur 12. Nämn användare 

Figur 13. Meny för enskilda chattar 
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Figur 14 visar hur meddelandearkivet ser ut. I meddelandearkivet kan användaren välja att 

bläddra mellan datum för konversationer och att ladda ner dem. Meddelandearkivet visas som 

en dialogruta och har därför en ”Cancel”-knapp som följer mönstret Cancelability. Listan för 

alla delade objekt är uppbyggd på samma sätt som meddelandearkivet och ger en lista på alla 

delade objekt som delats i konversationen och dessa delas också in efter datum.  

 

En annan av funktionerna som skissades för i direkta meddelanden är den som berör att redigera 

skickade meddelanden. Figur 15 visar den meny som visas när en användare för muspekaren 

över ett skrivet meddelande.  

Figur 14. Meddelandearkiv. 

Figur 15. Meny för meddelanden synlig när muspekaren är över. 
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Alternativen är liknande för de som finns för de objekten som ligger i den kombinerade 

inkorgen som visas på figur 10. ”Edit” låter användaren att ändra ett tidigare skickat 

meddelande och ”Delete” låter användaren att radera det.  

4.2.2 Privata grupper och kanaler 

Det andra konceptet som skissades fram var det angående privata grupper. Privata grupper 

beskriver en chatt med flera personer som är privat och därmed inte kan delas med användare 

utanför gruppen. För att skapa en ny privat grupp klickar användaren på ”Create new group” 

under ”Private groups” (se figur 7) och då kommer en meny upp som visas i figur 16.  

Menyn kommer upp som dialogruta och användaren kan här ställa in gruppens namn, 

medlemmar, notifikationsinställningar och ämne. Användaren kan också välja att skicka ett 

meddelande direkt när gruppen skapas genom att skriva detta i textrutan i det högra fältet av 

menyn.  

”Create” är grön för att sticka ut från övriga knappar och det följer mönstret Prominent ”Done” 

Button som menar att det bör finnas en tydlig knapp som avslutar en handling, i detta fall skapar 

gruppen. Som många andra skisser följer även denna Cancelability. För att ställa in 

notifikationsinställningen används en Checkbox. Detta används när det finns ett alternativ som 

användaren kan välja eller välja bort. Några fördelar och nackdelar som upptäcktes med skissen 

i figur 16 visas nedan.  

Figur 16. Skapa privat grupp 
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Fördelar Nackdelar 

Konsekvent med hur mail skapas i nuvarande 

kommunikationssystemet Briteback 

Otydligt att det är frivilligt att skriva meddelande 

vid skapande 

Låter användaren att skriva i gruppen på en gång 

utan extra steg 

”Create” hamnar inte längst ner till höger som 

användare kan vara vana vid 

 

När en grupp är skapad ser konversationen ut som den vid chattar med enskilda kontakter. 

Däremot är inställningarna annorlunda. De nås på samma sätt som vi enskilda chattar, via pilen 

uppe vid, i detta fall, gruppens namn. Menyalternativen visas i figur 17 nedan. 

I grupper ser alternativen för inställning ut som de i figur 17, ”Shares”, ”Message archives” och 

”Edit” är de alternativen användaren kan välja emellan. ”Edit” öppnar en ny dialogruta där det 

finns fler inställningsalternativ. Att ta fram menyn för inställningar visar också vilka som är 

medlemmar i gruppen. ”Shares” och ”Message archives” fungerar likadant som vid direkta 

meddelanden. Dialogrutan med inställningar för privata grupper visas i figur 18.  

Figur 17. Meny för inställningar i privata grupper 

Figur 18. Inställningar för privat grupp 
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I inställningar för privata grupper kan användaren byta namn, ämne, medlemmar och 

notifikationsinställning för gruppen. De kan också skapa integrationer i gruppen med olika 

tjänster och ta bort gruppen. Om användaren inte själv har skapat gruppen kommer ”Delete”-

knappen att vara utbytt mot en ”Leave”-knapp som låter användaren att lämna gruppen.  

Att skapa en kanal fungerar likadant som att skapa en privat grupp, skillnaden mellan de olika 

typerna av chattar är att kanaler är mer öppna och kan nämnas mellan kontakter.  

4.2.3 Extern chatt 

Ett annat koncept som framgick viktigt för design av chattverktyg var det angående extern chatt, 

alltså möjligheten att starta en chatt med en kontakt som inte använder samma verktyg, i detta 

fall Briteback. De olika systemen i konkurrensgenomgången hanterade extern chatt på olika 

sätt. Det fanns främst två sätt att hantera användare utanför systemet, antingen använde 

systemet gästanvändare eller användes öppna länkar till chatten. Gästanvändare är något 

användarna kan bjuda in som får en begränsad åtkomst till de olika chattarna i systemet och de 

öppna länkarna gör att samtliga med länken kunde logga in i chatten och skriva. I designen 

användes gästanvändare för att hantera personer som inte var användare av systemet. Som 

gästanvändare kommer användaren åt konversationen i den grupp där användaren blivit 

inbjuden. Användaren kan också starta enskilda chattar med medlemmarna i den gruppen. 

Figur 19. Skicka inbjudan 
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Att bjuda in gästanvändare går att göra på olika sätt i designen, dels genom att bjuda in 

gästanvändare direkt från en grupp, eller bjuda in en gästanvändare genom de generella 

inställningarna. Under ”Email & Messaging” och ”Calender” finns ”Settings” (se figur 7). För 

att bjuda in en ny användare kan användaren öppna denna meny och välja ”Send invitation”. 

Figur 19 visar detta.  

När användaren ska skicka en inbjudan får denne själv välja vilka kanaler eller grupper som 

den nya användaren ska få tillgång till. Användaren kan välja att antingen bjuda in en 

gästanvändare eller en ny användare som får tillgång till samtliga grupper och kontakter i 

nätverket. Om användaren väljer att bjuda in en ny gästanvändare till kanalen info, som figur 

19 visar kommer mottagaren att få ett mail där det informeras om att denne blivit inbjuden att 

använda Briteback. Den nya användaren skickas till en sida där den får ställa in användarnamn 

och lösenord enligt figur 20 nedan.  

Skissen som visas i figur 20 över hur den nya användaren ställer in sitt användarnamn och 

lösenord följer mönstret Modal Panel som beskriver att gränssnittet endast visar en sida utan 

navigationsalternativ så att användaren måste utföra handlingarna på sidan för att komma 

vidare. Knappen ”Create account” följer som tidigare knappar för ”skapa” Prominent ”Done” 

Button.  

 

Figur 20. Ställa in användarnamn och lösenord för ny användare. 
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När användaren ställt in användarnamn och lösenord till sitt gästkonto kan denne logga in. En 

vy för en användare inbjuden till kanalen info visas ovan i figur 21. Upplägget i gränssnittet är 

annorlunda än för en vanlig användare. Vyn för gästanvändare följer till skillnad från vanliga 

användare mönstret Two-Panel Selector och har alltså bara två paneler, en där kontakterna och 

grupperna användaren är inbjuden till visas och en där konversationerna visas. De övriga 

alternativen som finns för gästanvändare än ”Upgrade to full account” som skickar vidare 

användaren till en sida där denne kan ansöka om ett fullt konto och ”Log out” som loggar ut 

användaren från systemet.  

4.2.4 Skisser i mobilversion 

Att göra skisser för en desktopversion skiljer sig väsentligt från att skissa för en mobilversion 

av ett gränssnitt. Detta eftersom att platsen för de olika handlingarna blir betydligt mindre. Vid 

skiss av mobilversion används med fördel mönstret One-window Drilldown. One-window 

Drilldown användes vid skisserna för mobilversionen av gränssnittet. Nedan visas hur en chatt 

med en enskild användare skapas i figur 22. 

Figur 21. Gästanvändare i kanalen info. 
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Den första menyn som visas är den som finns som huvudmeny i vänsterspalten i 

desktopversionen (se figur 7). Där ifrån väljer användaren ”Chat” och kommer vidare till listan 

av de olika chattarna som användaren har. Att välja en kontakt ur listan visar sedan 

konversationen med den kontakten. När användaren har valt ett alternativ från första menyn i 

figur 22 finns en hamburgaremeny som representerar att komma tillbaka till huvudmenyn. I 

andra bilden finns den till vänster framför ”Chat” och i bilden till höger finns den i höger hörn. 

Detta följer mönstret Escape Hatch och ger alltid användaren möjlighet att gå tillbaka till 

huvudsidan. Samtliga bilder i figur 22 använder Vertical Stack, ett mönster som beskriver att 

information visas vertikalt.  

I så stor utsträckning som möjligt har mobilversionerna hållits konsekventa med 

desktopversionen av gränssnittet, men vissa ändringar i upplägg har gjorts. Ett exempel på detta 

är att öppna inställningarna från en chatt, detta visas i figur 23.  

Figur 22. Mobilversion, skapa enskild chatt 

Figur 23. Mobilversion, inställningar 

för chatt 
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På samma sätt som vid desktopversion används Accoridion för att öppna och stänga 

inställningsmenyn i chattarna. I mobilversion ser inställningsmenyn ut som i figur 23 när den 

har öppnats. ”Shares” finns precis som i desktopversion, även meddelandearkivet som här 

kallas ”Archives” för att spara plats. För inställningar i gruppchattar är alternativen istället 

”Shares”, ”Archives”, ”Members” och ”Edit”. Samtliga alternativ leder till en ny sida där 

informationen om alternativen visas enligt One-window Drilldown.  

4.3 Utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen genomfördes på skisserna som gjorts till desktopversionen av 

gränssnittet och resulterade i sju problem; ingen visuell representation av vald chatt i 

kombinerad inkorg, inkonsekvens i knappar, ingen skillnad på namn och gruppnamn, 

inkonsekvens i vänsterspaltens toppmeny, ”Shares” är inte lättbegripligt och kopplas inte 

tydligt till gemsymbol, finns ingen genväg att ta sig längst upp i inkorgen och namn i chatt gör 

det svårt att skilja användarens och kontakters meddelanden. De heuristiker som skisserna 

uppfyllt kommer inte att tas upp.  

4.3.1 Ingen visuell representation av vald chatt i kombinerad inkorg 

Det första problemet som påträffades under den heuristiska utvärderingen var angående 

representationen av öppnade chattar eller mail i den kombinerade inkorgen. Problemet finns 

när användaren väljer att exempelvis öppna en chatt som inte nyligen varit aktiv och därför inte 

syns i listan av mail och chattmeddelanden i den kombinerade inkorgen. Därför finns ingen 

visuell representation av den öppna chatten synlig där. Detta är ett problem i och med att 

användaren inte får någon representation av när chatten var aktiv senast i förhållande till andra 

meddelanden i den kombinerade inkorgen.  

Möjliga lösningar på detta problem skulle vara att markera den öppna chatten i den 

kombinerade inkorgen genom att skrolla ner inkorgen till när chatten senast var aktiv och 

markera den eller flytta upp chatten längst upp i den kombinerade inkorgen.  

Den heuristiska grunden för problemet är heuristik 1: synlig systemstatus för att det saknas 

feedback i inkorgen om att användaren valt en chatt och heuristik 6: känna igen är bättre än att 

återkalla eftersom att det inte visas vart i inkorgen chatten befinner sig och alltså inte när chatten 

senast var aktiv. Enligt designregler beskrivna av Johnson ska ett system indikera dess status 

och berätta vad effekten blir av en användares handling (Johnson, 2010). Problemet förklarar 

designens oförmåga att uppfylla denna designregel. Angående heuristik 6 nämner Johnson att 

ett system med fördel utvecklas så att de underlättar för användarens minne. Vidare förklarade 
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Johnson att ett system med fördel använder visuella ledtrådar så att användare kan se var dem 

är i gränssnittet.  

4.3.2 Inkonsekvens i knappar 

Det andra problemet som upptäcktes var inkonsekvens i knappar. Vad problemet handlade om 

var att de knappar som används för att byta mellan datum i meddelandearkivet och i listan av 

delade objekt har likadana knappar som de som finns för att öppna och stänga menyer i 

meddelanden, vilket visas i figur 24. Detta är ett problem eftersom att det är en inkonsekvens i 

designen och att knapparna kan misstolkas att representera samma sak.  

 Möjliga lösningar på problemet är att byta ut knapparna så att det är tydligt annorlunda från de 

som finns för att öppna menyer i meddelanden, så att det också blir påtagligt att funktionen är 

en annan.  

Den heuristiska grunden för detta problem är heuristik 4: konsekvens av standarder, för att det 

är inkonsekvens av designen av knappar. Att knapparna är likadana gör att användaren måste 

lära sig att de betyder olika saker. Detta i sin tur innebär en extra problemlösning som kan 

belasta användarens minne, vilket bör undvikas (Johnson, 2010). 

4.3.3 Ingen skillnad på namn och gruppnamn 

Det tredje problemet behandlar att det inte finns någon skillnad på namn och gruppnamn när en 

grupp skapas, både som kanal och privat grupp. Alltså att när en grupp skapas frågas det efter 

ett namn till gruppen genom ”name”. Detta kan skapa förvirring kring om vad för namn det är 

som ska skrivas, eftersom att det också skulle kunna vara användarnamn.  

En lösning på problemet skulle kunna vara att använda termer som ”channel name” eller 

liknande för att förtydliga vad för namn som menas.  

Heuristik 2: matcha system med verklighet är grunden för detta problem för att enligt 

användarens språk är det möjligt att ”name” inte är tydligt nog för att beskriva namnet på 

gruppen. När en design tas fram ska det tas till hänsyn att användares erfarenheter och mål 

påverkar den informationen som registreras, att användaren ser ”name” som namnet på en 

person kan göra att användaren gör fel i gränssnittet (Johnson, 2010).  

Figur 24. Inkonsekvens i knappar. 
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4.3.4 Inkonsekvens i vänsterspaltens toppmeny 

Nästa problem hittades i toppmenyn i vänsterspalten eftersom att toppmenyn innehåller ”Email 

& Messaging”, ”Calender” och ”Settings” och att tanken är att Email & Messaging och 

Calender ska ändra layouten på högerspalterna av sidan och Settings ger en ny dialogruta. Därav 

är det inkonsekvens i hur menyalternativen fungerade.  

Detta problem skulle kunna lösas genom att flytta på ”Settings” eller skilja alternativen så att 

det blir tydligt att de kommer påverka systemet olika.  

Heuristik 4: Konsekvens av standarder för att menyns alternativ inte beter sig likadant och 

därför är inkonsekventa.  

4.3.5 ”Shares” är inte lättbegripligt och kopplas inte tydligt till gemsymbol 

Ett annat problem som upptäcktes var i chattens meny. Nämligen begreppet ”Shares”. Tanken 

med ”Shares” och dess relaterade knapp ”Share” är att dela olika typer av objekt; filer, mail och 

länkar och att enkelt lista dessa. För att dela något i en chatt är ”Share” utbytt mot en gemsymbol 

som inte enkelt kopplas till ”Shares” eftersom att den vanligtvis kopplas till termen ”bifoga”. 

Problemet ligger i att det kan vara svårt för användaren att koppla vad det är ”Shares” betyder 

och inte se dess koppling till gemsymbolen.  

Möjliga lösningar skulle behandla att antingen byta ut begreppet ”Shares” till något annat, eller 

byta symbol till en som bättre kopplar till ”Shares”.  

Heuristik 2: Matcha system med verklighet för att användarna inte är vana med termen 

”Shares”, speciellt inte kopplat till en gemsymbol. 

Heuristik 4: Konsekvens av standarder för att användaren inte ska behöva fråga sig vad ”shares” 

betyder och kopplingen till symbolen ska inte vara svår. 

4.3.6 Namn i chatt gör det svårt att skilja användarens och kontakters meddelanden 

Det nästsista problemet hittades i chatten och behandlade att användarens egna skrivna 

meddelanden representeras av användarens namn som rubrik likadant som andra kontakters 

namn när de skriver ett meddelande. Detta kan göra det svårt att se när användaren själv har 

skrivit ett meddelande. Problemet illustreras i figur 25. 
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En lösning på problemet skulle vara att använda termen ”Me” istället för det fulla namnet för 

att tydligare visa att det är användaren själv som har skrivit. Det skulle också vara möjligt att 

flytta textens utgångspunkt till motsatt sida för att ge visuell skillnad på användarens respektive 

andra kontakters meddelanden.  

Heuristik 2: Matcha systemet med verklighet för att användare inte är vana att se sitt eget fulla 

namn när de själva har skickat ett meddelande. En designregel är att göra ett system familjärt, 

alltså använda användarens terminologi och koncept (Johnson, 2010).  

Heuristik 6: Känna igen är bättre än att återkalla för att synliggöra skillnad mellan användarens 

egna och andras meddelande underlättar för användarens minne. Johnson beskrev att det är 

fördelaktigt att utveckla en design som underlättar för människans begränsade minne med 

extern hjälp (Johnson, 2010).  

4.3.7 Finns ingen genväg att ta sig längst upp i inkorgen 

Det sista problemet som den heuristiska analysen visade var kring att det inte finns en genväg 

att ta sig längst upp i inkorgen. Alltså att systemet inte tillåter användarna att på ett snabbt sätt 

ta sig tillbaka till de senaste chattarna och mailen. Detta kan upplevas som ett störmoment och 

ta onödig tid från användarna.  

Ett förslag på lösning är att lägga in en knapp som låter användaren återvända direkt till de 

senaste chattarna och mailen i den kombinerade inkorgen.  

Heuristik 3: användarkontroll och frihet eftersom att användaren inte får ett enkelt sätt att 

komma tillbaka till de senaste meddelandena. 

Heuristik 7: flexibel och verkningsfull användning för att funktionen saknas som genväg.  

Figur 25. Namn i chatt gör det svårt att skilja 

användarens och kontakters meddelanden. 
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5 Diskussion 

Det här kapitlet kommer att bemöta diskussioner kring resultatet och metoden. Projektet i ett 

vidare sammanhang kommer också att diskuteras.  

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att behandla diskussioner kring resultatet för efterforskningen 

och designen.   

5.1.1 Efterforskning 

Den initiala konkurrensgenomgången resulterade i en lista med över 100 funktioner som fanns 

tillgängliga i chattsystemen Slack, HipChat och Kato. Många av dessa funktioner var inte 

relevanta till syftet för projektet, som fokuserade på integration av de vanligast befintliga 

funktionerna av chatt. Däribland var funktioner för att dela kodavsnitt och inlägg i chatten. 

Dessa funktioner fanns främst i systemet Slack och blev därigenom lågt prioriterade. Nardi et 

al. (2000) förklarade i deras artikel, som nämns i teorikapitlet, att chatt möjliggör för snabb 

kommunikation angående frågor, möten och schemaläggning och att detta var det primära 

användningsområdet för chatt. I och med att kodavsnitt endast fanns i ett av systemen och inte 

kunde styrkas med teoribakgrunden blev funktionen inte en del av kravlistan liksom fler andra 

av funktionerna som var lågt prioriterade.  

Andra funktioner togs också bort från den första listan av funktioner även om de var av hög 

prioritet eftersom att de rörde administrativa funktioner som inte var direkt kopplade till chatt. 

Syftet för projektet var att integrera funktioner för chatt i kommunikationssystemet Briteback 

och därför berör de administrativa delarna såväl mail som chatt och går därför utanför ramarna 

för projektet. Dessa funktioner behandlade exempelvis att hantera arbetslagssidor.  

Som nämnt i resultatet tillkom funktionen dela mail till kravlistan efter revidering av 

intressenten. Detta är i enlighet med en diskussion i teorikapitlet angående Yuan et als. artikel 

(2013) där det skrevs att integration av olika informationstekniker och kommunikationstekniker 

är centralt för att dela information på ett effektivt sätt.  Vidare förklarade de att det är viktigt att 

ta hänsyn till att personer använder sig av olika typer av verktyg när ett system utvecklas. Att 

ha med en funktion för att dela mail tillåter användaren att dela sin kontext och information på 

effektivt sätt och föra information vidare. Istället för att vidarebefordra ett mail kan användaren 

enkelt dela det i en chatt och därigenom låta användaren läsa och svara på mailet. Nardi et al. 

(2000) beskrev att deltagarna i deras studie ansåg att chatt var bra eftersom att det gav en delad 

miljö och kontext. Att kunna dela mail i chatt är ett sätt att utvidga denna delade miljö.  
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5.1.2 Design 

Designen resulterade i fyra koncept; direkta meddelanden, privata grupper, kanaler och extern 

chatt. Direkta meddelanden behandlade främst att skapa och skriva i chattar med enskilda 

användare, vilket är något alla chattsystem som ingick i konkurrensgenomgången gav 

användaren möjlighet till. Att kunna skapa privata grupper och kanaler var funktioner som togs 

med i designen eftersom att alla system som var med i konkurrensgenomgången hade dessa. 

Teoribakgrunden stödjer även dessa funktioner genom Isaacs et als. artikel (2002) som beskrev 

att chatt användes för att arbeta tillsammans genom att diskutera olika ämnen. Detta styrker 

även funktionen för att kunna ställa in ett ämne i gruppchattarna. Att använda chatt inom företag 

är något som beskrevs vara fördelaktigt av Muller et al. (2003) eftersom att deras studie tydde 

på att användare på arbetsplatsen främst använde chatten till att utföra arbetsrelaterade 

aktiviteter. Detta antyder att chatt är ett verktyg som kan komplettera chatt för att öka 

effektiviteten i kommunikation på företag. Att introducera ytterligare ett 

kommunikationsverktyg kan diskuteras att bidra till att användare till större del måste dela deras 

uppmärksamhet eftersom att de exponeras för mer information. Däremot är chatt beskrivet att 

vara ett enkelt verktyg att använda samtidigt som annan kommunikation (Nardi et al. 2000). 

Detta för att det möjliggör för en prioritering, vad för information som måste hanteras direkt 

och vilken som kan vänta. 

Ett flertal olika skisser gjordes kring hur gränssnittet skulle representera att en användare var 

inloggad på tjänsten. Att visa status på användare är något som framgick som fördelaktigt då 

Nardi et al. (2000) talade om nyttorna med att kunna avgöra när ett meddelande var bäst lämpat 

att skickas. Detta var även en högprioriterad funktion och fanns alltså i samtliga systemen som 

ingick i konkurrensgenomgången. Nardi et al. talade även om att chatt var fördelaktigt eftersom 

kostnaderna för att svara på ett meddelande inte var lika stora som vid andra 

kommunikationstyper. Detta hänger i sin tur ihop med notifikationsställningarna som 

inkluderades i designförslaget. Notifikationsinställningarna för chatt representeras genom 

”Ritethru” vilket är konsekvent med den nuvarande versionen av kommunikationssystemet 

Briteback. Inledningen beskrev att notifikationsinställningarna i Briteback gav användaren 

möjlighet att introducera fasta tider där mail kom in i inkorgen och att kontakter kunde 

prioriteras så att mail från dessa kom in i inkorgen direkt. I Mano och Meschs artikel (2010) 

samt i Hanrahan et als. artikel (2014, December) framgick det att för mycket mail orsakade 

stress likväl som ovetskapen om mail hade kommit in som var av vikt. Att ha 

notifikationsinställning på chatt ingår i designlösningen eftersom att användaren får möjlighet 
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att avgöra vilka konversationer som är prioriterade att hela tiden få notifikationer ifrån och vilka 

som kan vänta till bestämda tider. Hanrahan et al. beskrev att deltagarnas respons i deras studie 

främst berodde på hur viktig deltagarna ansåg att personen var som skickat meddelandet och 

även att kolla mailen var en rutinerad handling. Detta stödjer att prioritera chatt efter personer 

och att ha fasta tider då mindre väsentliga chattars aktiviteter visas i inkorgen eftersom att 

kostnaderna för att inte svara på chatt inte är så stora som vid annan kommunikation (Nardi et 

al., 2000). Med  hjälp av detta kan stress minskas hos användaren då denne kan vara säker på 

att prioriterade kontakter och konversationer alltid kan upptäckas samtidigt som mindre 

prioriterade konversationer kan vänta och därmed inte orsaka stress på grund av för mycket 

information.  

Funktionen att kunna skicka smileys i chattarna understryks av teorierna kring chattars 

informella språk och intimitet. Nardi et al. (2000) beskrev att chatt möjliggör för informell 

kommunikation såväl inom arbetet som för kontakt med vänner och familj. De förklarade vidare 

att intimiteten berodde på att grammatiken och språket är avslappnat. Chattsystem ger möjlighet 

till att skicka smileys vilket påverkar språket att bli mer avslappnat vilket också visades i två av 

de systemen som ingick i konkurrensgenomgången.  

Extern chatt var även det en funktion som samtliga system i konkurrensgenomgången hade. Det 

nämns även i teorikapitlet angående Yuan et als. artikel (2013) att system i större utsträckning 

bör ta integrationen mellan olika typer av kommunikationsverktyg längre så att det går att nå 

information spridd över olika verktyg och system. Intressenten understrykte också vikten i att 

gränssnittet tog hänsyn till kommunikation med personer som inte använde samma system. I 

resultatet nämns det att extern chatt kan lösas på olika sätt. Dels genom gästanvändare och dels 

genom att dela en länk till den valda chatten. Beslutet togs att använda gästanvändare i designen, 

detta för att om en länk används för att dela en chatt får alla med länken tillgång till chatten. 

Om en användare vill dela en chatt med en person utanför och låta den ta del av den gamla 

konversationen och delade objekt är det ofördelaktigt att använda en länk som är öppen för alla 

som kommer åt länken. Detta gäller i synnerhet vid privata grupper som har som syfte att vara 

låsta och inte kommas åt av användare utanför gruppen. Nackdelarna med att använda 

gästanvändare blir istället att de användarna som inte använder Briteback tvingas att göra det, 

däremot kan detta fungera som ett sätt att rekrytera fler användare för företaget då det kan 

fungera som en inbjudan till att skapa ett vanligt (fullständigt) konto. Det finns säkert andra sätt 

att lösa problemet med extern chatt, däremot användes endast dessa lösningar av de system som 

ingick i konkurrensgenomgången och därför övervägdes inte andra alternativ.  
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Designen för vyn gästanvändare har är också annorlunda från den som vanliga användare har. 

Gästanvändaren har ingen kombinerad inkorg utan får bara tillgång till den eller de valda 

grupper som den blivit inbjuden att delta i. Detta ger gästanvändaren möjlighet att skriva 

meddelanden i grupperna och enskilda meddelanden till de som är medlemmar i grupperna. På 

grund av detta försvinner meningen med att ha en inkorg i och med att chattarna är begränsade 

och kan representeras i huvudmenyn. Beslutet att ta bort inkorgen för gästanvändaren baserades 

även på att anledningen till att en användare vill bjuda in en gästanvändare främst kommer vara 

för att dela en chatt, detta eftersom att mail kan skickas oberoende av system. Som nämnt innan 

skulle gästanvändare kunna fungera som ett sätt att marknadsföra företaget och genom att 

begränsa funktionerna för gästanvändning locka användaren att skapa ett fullständigt konto och 

få tillgång till samtliga funktioner.  

5.2 Metoddiskussion 

I projektet användes efterforskning, design och utvärdering. Dessa steg var som nämnt 

närvarande i de flesta designprocesserna och kunde därför motiveras. Däremot kan det finnas 

nackdelar med att inte följa en specifik designprocess eftersom att det inte går att följa riktlinjer 

till samma grad och därmed kompromissas projektets validitet. Med tanke på projektets syfte 

var dock den generella designprocess som gjordes lämplig eftersom att den svarade på 

projektets frågeställningar och syfte.  

Val av system att använda i konkurrensgenomgången skedde främst utifrån projektets intressent 

och författare vilket gör genomgången mindre objektiv. Resultatet hade kunnat se annorlunda 

ut om andra system hade valts för konkurrensgenomgången. Val av system begränsades också 

till de system som var kostnadsfria vilket också kan ha påverkat resultatet. System som en 

användare måste betala för kan innehålla fler funktioner som inte ingår i de kostnadsfria 

alternativen. För en mer djupgående och detaljrikare konkurrensgenomgång kunde fler system 

ha ingått i analysen. Eftersom att funktioner hos andra system inte finns hos de testade systemen 

går det dock argumentera för att de enligt syftet kanske inte är de vanligast förekommande 

funktionerna för chattsystem.  

Funktionerna som utgav kravspecifikationen grundades dels i konkurrensgenomgången och 

teoribakgrunden och reviderades även av intressenten. Trots att intressentens revidering 

resulterade i att många funktioner föll bort styrktes detta med teoribakgrunden för att hålla 

revideringen så objektiv som möjligt. Funktionerna kopplades även tillbaka till syftet för 
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projektet och bortfall av funktioner som i konkurrensgenomgången satts som högprioriterade 

kunde därigenom motiveras.  

De framtagna designförslagen är resultat av skisser som med utgångspunkt från 

konkurrensgenomgången och teoribakgrunden valts ut. Trots det underlaget riskerar 

designbesluten att bli subjektiva eftersom valen har genomförts av en individ.   

Den heuristiska utvärderingen genomfördes med totalt tre utvärderare för att öka objektiviteten 

och för att upptäcka så många fel som möjligt. Molich och Nielsen (1990) rekommenderade att 

en heuristisk analys görs med tre till fem utvärderare. Därför är sannolikheten att många av de 

användbarhetsproblem som fanns hittades, men projektet hade även kunnat använda ytterligare 

två utvärderare för att säkerhetsställa att så många problem som möjligt uppkom under 

analysen. Molich och Nielsen beskrev även hur dessa utvärderare med fördel var experter inom 

området och eftersom att utvärderarna i detta projekt inte har expertis inom området i den 

benämningen är det också möjligt att problem missades. I utvärderingen valdes även att ha en 

gemensam diskussion och inte som beskrivet av Molich och Nielsen först utföra individuella 

genomgångar och därefter slå ihop utvärderingarna. Detta kan ha påverkat vilka problem som 

upptäcktes men underlättade även i detta fall i och med att skisserna i vissa fall var i ett skede 

där de krävde förtydliganden.  

5.3 Arbete i vidare sammanhang 

Det blir allt vanligare idag med kommunikationslösningar som tar hänsyn till flera olika typer 

av kommunikation. Ett verktyg som Briteback som använder en kombination av 

kommunikationstyper kan underlätta kommunikation och samla information på ett och samma 

ställe. Yuan et al. (2013) pratade om integration av olika kommunikationstyper är centralt för 

att effektivisera informationsdelning och därför finns det stöd för kommunikationssystem som 

Briteback. Med kommunikationssystemets notifikationsinställningar följer även fördelar med 

att användarnas stress kan minska angående mängd av information.   
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6 Slutsats 

Syftet för detta projekt var att undersöka vilka funktioner för chatt som var vanligast 

förekommande i chattsystem idag, hur de kunde integreras i kommunikationssystemet 

Briteback och vad konsekvenserna blev avseende användbarhetsproblem. 

Konkurrensgenomgången resulterade i en lista med över 100 funktioner varav 46 ansågs 

lämpade att integreras i Briteback. Dessa funktioner var indelade i fem kategorier; direkta 

meddelanden, privata grupper, kanaler, filer och allmänt där de vanligaste funktionerna berörde 

att bland annat skapa direkta meddelanden både i enskilda chattar och gruppchattar, dela filer, 

länkar och mail och att ställa in notifikationer. Skisser utifrån kravspecifikationen resulterade i 

ett designförslag för desktopversion och mobilversion för systemet som tagits fram med hjälp 

av teoribakgrunden och Britebacks designspråk och vision. Den heuristiska analysen på 

desktopversionen resulterade i sju användbarhetsproblem; ingen visuell representation av vald 

chatt i kombinerad inkorg, inkonsekvens i knappar, ingen skillnad på namn och gruppnamn, 

inkonsekvens i vänsterspaltens toppmeny, ”Shares” är inte lättbegripligt och kopplas inte 

tydligt till gemsymbol, finns ingen genväg att ta sig längst upp i inkorgen och namn i chatt gör 

det svårt att skilja användarens och kontakters meddelanden. 
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Bilaga – utdrag ur skisser 

 

Skissen är gjord kring hur en chattkonversation startas. Första bilden visar hur användaren tar 

ner samtliga menyalternativ för chatt, bild två åskådliggör hur användaren väljer en av 

kontakterna under ”Direct messages”. I bild tre har konversationen dykt upp i högerfältet och 

användaren väljer att skriva ett meddelande i rutan och trycker sedan retur, bild fyra 

demonstrerar sedan hur meddelandet har skickats och syns i konversationen med den valda 

kontakten.  
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Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 
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undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 

tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 

garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning 

som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att 

dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 
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