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Gränssnittsdesign för kundnöjdhet och administration

Marcus Andersson
maran864@student.liu.se

SAMMANFATTNING
Kundnöjdhet är en stor inkomstkälla för företag. Det finns
många sätt att mäta kundnöjdhet och ett av de nyaste
sätten är genom en digital monter placerad i fysisk bu-
tik. Denna studie ämnar undersöka hur gränssnitt till en
undersökningsapplikation skall utformas för att tilltala en
bred målgrupp att lämna omdömen och hur ett användbart
gränssnitt till den administrativa sidan för denna applika-
tion kan utformas. Resultaten från utvärderingen av un-
dersökningsgränssnittet visar att det finns designelement som
tilltalar vissa användare mer än andra. Detta ger en finger-
visning om hur design kan utformas för att vara tilltalande
för användarna att lämna omdömen via teknisk plattform.
Utvärderingen av administrationsgränssnittet visade att ge-
nom att följa teorin kan ett lättanvändbart administrations-
gränssnitt skapas.

INLEDNING

Motivering
Kundnöjdhet har visat sig vara en viktig uppgift i ett företags
ekonomiska avkastning, där kundnöjdhet förstärker relatio-
nen mellan kund och företag och leder till större lönsamhet
[1]. Således finner kunder som bara är någorlunda nöjda det
enkelt att byta leverantör så fort ett bättre erbjudande uppen-
baras [11].

Att mäta kundnöjdhet har därför blivit en vital del hos företag,
för att snabbt få feedback och snabbt kvalitetssäkra delar in-
om sin organisation och behålla kunder. Med ny teknik har
snabb feedback blivit en möjlighet och med hjälp av mobiler,
läsplattor och datorer har idag webbundersökningar blivit ett
vanligt använt verktyg.

En ny plattform för kundnöjdhetsundersökningar baseras
dock på att förmå besökare att lämna omdömen direkt i butik
i samband med sitt besök, där en monter med en fast mon-
terad läsplatta placeras ut på strategisk plats i butiken och
där besökare kan lämna ett omdöme. Detta har som tanke
att få med relevanta deltagare för undersökningen, inkluderat
ett bättre uppfång av målgrupper. Denna plattform har stor
potential, då besökare kan ge omdömen direkt i butiken, när
minnet och upplevelserna fortfarande är aktuella, och där bu-
tiken kan få snabb respons på dess förbättringsaktioner.

Då detta är en ny plattform finns ännu inga studier in-
om denna plattform, vilket gör att webbundersökningar är
den närmsta tekniska undersökningsplattformen i vilken stu-
dier har utförts. Där är ett stort problem svarsfrekven-
sen, då den genomsnittliga svarsfrekvensen för webbun-
dersökningar är 11% lägre än andra undersökningsmetoder

[12]. Det som mest skiljer webbundersökningar från and-
ra undersökningsmetoder såsom telefon-, enkät- och mailun-
dersökningar är möjligheten att inkludera visuella element
och därmed introduceras fler designmöjligheter. Dessutom
kan webbundersökningar även innehålla media såsom bil-
der och videor. Dessa extra designmöjligheter har visat sig
påverka deltagarnas uppfattning av frågor och därmed kunnat
påverka undersökningens resultat negativt [16].

En viktig del av webbundersökningar är att kunna admini-
strera och tyda resultaten från undersökningar. Med den nya
plattformen har en administrationssida mycket att vinna, då
administrationsanvändare inte behöver bege sig till de fysiska
butikerna för att ändra undersökningarna och se resultat, ut-
an kan övervaka och administrera på distans vilket förenklar
uppgiften markant.

Att utveckla administrationsgränssnitt till en sådan plattform
är dock inte helt oproblematiskt. Användargränssnitt är en av
huvudkomponenterna i ett interaktivt system och den del av
applikationen som binder samman användaren med funktio-
naliteten hos systemet, där upp till 80-90% av systemets kod
kan komma att kretsa runt gränssnittets delar [14]. Det är
därför vitalt att få denna del korrekt utförd. Ju fler faktorer
som är kända kring förutsättningarna, desto lättare blir denna
utmaning. Detta innebär att designen noggrannt måste pla-
neras utifrån tänkt målgrupp, användningsmiljö samt tilltänkt
funktionalitet för att kunna erbjuda ett lätthanterligt och ef-
fektivt användargränssnitt [15].

Bakgrund
GreatRate1 är en tjänst skapad av företaget Order On De-
mand Sweden AB, som bygger på att låta kunder i sam-
band med sina besök i butiker lämna omdömen om butiken.
Dessa omdömen är kopplade till faktorer som företag ämnar
undersöka för att kunna kvalitetssäkra delar i sina butiker.
Med snabb återkoppling från besökare får butikerna direkt
feedback på vilka faktorer som behöver förbättras och kan
genom detta erbjuda en bättre service som genererar större
kundnöjdhet.

GreatRate är idag en fungerande tjänst, där applikationen
först erbjuder kunden en snabb undersökning där fyra oli-
ka smileys betecknar hur nöjd kunden är med en viss faktor
hos butiken. Därefter erbjuds kunden en möjlighet att göra
en fortsättningsdel för att ge feedback på specifika faktorer
hos butiken, till exempel tillgänglighet och bemötande av per-
sonal. Administrationssidan av denna tjänst ger administra-
tionsanvändare möjlighet att gå in på sina butiker och se re-
sultat från undersökningar i graf.
1www.greatrate.se
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GreatRates administrationsgränssnitt har idag inte något stöd
för företagshierarkier, vilket innebär att enskilda butiker läggs
in och listas i en lång lista. Det finns därför ett behov
av att förnya deras administrationssida och erbjuda företag
möjlighet att organisera och strukturera upp butikshierarkier
utifrån regioner. Till detta nya administrationsgränssnitt finns
även ett behov av att skapa ett nytt användargränssnitt för ap-
plikationen, där undersökningen mer skall fokusera på de fak-
torer som företag väljer att undersöka i sina butiker.

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skapa ett lättanvänt
administrationsgränssnitt som låter företag strukturera upp
en företagshierarki och bättre kunna följa upp resultat
för butiker. I detta gränssnitt skall även möjlighet fin-
nas att skapa frågor, som sedan kommer användas i un-
dersökningsformuläret.

Ett applikationsgränssnitt skall även utvecklas till un-
dersökningens iPad, där fokus kommer att ligga på att göra
applikationen visuellt tilltalande och rolig att använda för att
främja hög svarsfrekvens och inbjuda butikskunder att lämna
sina omdömen. Detta gränssnitt kommer använda sig av de
faktorer som väljs ut i administrationsgränssnittet för att ska-
pa undersökningarna.

Krav
Undersökningsgränssnittet
De krav som finns på gränssnittet för kundnöjdhets-
undersökningen är att den med sin lättillgänglighet i bu-
tik skall kunna användas av alla. Därmed gäller det att
gränssnittets design utformas på ett sätt som kan användas
av en bred målgrupp utifrån åldersgrupper, där den tänkta
målgruppen består av individer som kan läsa, förstå och kun-
na besvara frågorna som ställs. Dessutom skall ingen tidigare
erfarenhet krävas av deltagarna, vare sig av undersökningar
eller av mobila plattformar, då gränssnittet kommer utvecklas
för en iPad 10 tum.

Då undersökningen sker på plats i en fysisk miljö, så ställs
krav på att undersökningen får hög svarsfrekvens genom att
deltagarna dels tilltalas av gränssnittets design och väljer att
delta i undersökningen och dels inte avbryter en påbörjad un-
dersökning. Uppdragsgivarna bakom examensarbetet vill att
detta skall uppnås med hjälp av visuella effekter som gör
gränssnittet underhållande och tilltalande att använda.

Administrationsgränssnittet
De krav som finns på administrationsgränssnittet är att det
skall vara lätt att använda för att få en direkt överblick över
undersökningarnas resultat och ha möjlighet att göra större
djupdykningar inom resultatet. Detta medför krav som att
data skall vara lätt att hitta, väl representerat på ett visu-
ellt sätt samt erbjuda den funktionalitet som krävs utan att
vara alltför komplicerat för användaren. Här förväntas en
målgrupp bestående av användare mellan 25-65 år med viss
tidigare erfarenhet av administrationssidor.

Dessutom finns det krav att företagen skall kunna administre-
ra sina butiker utifrån ett hierarkisk perspektiv som efter re-
gion och ort.

Frågeställning
Hur bör den mobila applikationens gränssnitt utformas för
att:

FS1: Erbjuda en design med visuella element som
tilltalar deltagaren att delta i undersökningen och
lämna sina omdömen?

Frågeställningar gällande administrationsgränssnittet lyder
som följande:

FS2: Hur kan administrationsgränssnittets design utfor-
mas för att vara lättanvänt?

Avgränsningar
En avgränsning har gjorts mot en responsiv design av admi-
nistationsgränssnittet, som endast kommer att utvecklas för
ändamålet att användas på datorer och inte mobila plattfor-
mar.

Vidare implementeras undersökningsgränssnittet endast på
förutbestämda iPads av storlek 10 tum, vilket ytterligare av-
gränsar studien till att inte gå in djupare på design för olika
skärmstorlekar.

Som en naturlig avgränsning har dessutom avstånd tagits
från särskilda utvecklingsverktyg samt ramverk som finns
till för att underlätta utvecklingen av väl interaktionsbara ap-
plikationer då Order on Demand har ett existerande system
som studien utgår ifrån och därigenom är verktygen redan
förutbestämda. Dessa verktyg kommer presenteras i metod-
kapitlet.

Denna studie har valt att avse en bred målgrupp utifrån ålders-
grupper och har på grund av tidsbrist fått göra avgränsningar
mot designlösningar som tar hänsyn till funktionsnedsatta.
Vidare har inga designlösningar tagits fram som fungerar oav-
sett kulturell bakgrund.

TEORI
I detta kapitel kommer en definition av användbarhet att pre-
senteras och därefter kommer problem med implementation
kring gränssnitt att studeras för frågeställningarna.

Definition av användbarhet
”Usability is the capability [of the system] in human

function terms to be used easily and effectively by the
specified range of users, given specified training and
user support, to fulfill the specified range of tasks, within
the specified range of environmental scenarios.” [15]

”Den grad i vilken specifika användare kan använda
en produkt för att uppnå ett specifikt mål på ett
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfreds-
ställande sätt i ett givet sammanhang.” 2

Utifrån dessa definitioner har en egen definition för de givna
problemen gjorts:

Utifrån specificerad målgrupp, förväntad tidigare erfaren-
het, mål med applikationen samt tänkt användningsmiljö, så

2ISO 9241-11
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förväntas applikationens användargränssnitt upplevas som
både effektivt och lätthanterligt för användaren att använda.

Effektivitet betyder i det här fallet att gränssnittet skall till-
handahålla och utföra den funktionalitet som krävs för att nå
upp till målet. Målen är de krav som ställts på implementa-
tionen. Lätthanterlighet innebär att ingen tidigare erfarenhet
förutsätts för att använda gränssnittet.

Problem med undersökningsgränssnitt
Låg svarsfrekvens
Låg svarsfrekvens har alltid varit ett stort bekymmer för
enkätforskare inom webbundersökningar [6]. En studie har
visat att den uppfattade längden på undersökningen samt
ordvalen på undersökningens förstasida påverkar antal av-
brytningar av undersökningen. För att motverka denna ef-
fekt är det därför rekommenderat att på första sidan av
undersökningen ge deltagaren ett mått på hur lång un-
dersökningen är samt skriva frågorna på ett sätt som för del-
tagaren är lättläst och lättförståeligt [7].

Visuella effekter
Animationer kan användas för att göra applikationen mer till-
talande för användaren samt göra så att tiden uppfattas gå
snabbare [9]. Detta kan bidra med en positiv effekt gällande
den låga svarsfrekvensen i och med avbrytna undersökningar,
då användaren kanske inte är lika villig att avbryta en un-
dersökning om undersökningen upplevs gå snabbare att ge-
nomföra än vad den egentligen gör.

Inriktning mot en bred målgrupp
En stor del av problemen med att utveckla gränssnitt för en
bred målgrupp ligger i att användningen och behovet av tek-
nologi tenderar att skilja sig enormt mellan åldersgrupper,
och där en vanlig metod för att motverka förvirring brukar
vara att skapa igenkänning hos användare av gränssnitten ge-
nom att härma vanligt använda ikoner och sidlayouter för att
användaren skall känna igen sig [3].

Speciellt problematiskt är det att designa ett gränssnitt som
passar äldre människor, då dessa kan välja att inte använda
en teknisk plattform om gränssnittet inte är välanpassat för
dem. Metoder för att göra tekniken mer användarvänlig för
dessa är att använda större touchskärmar med märkta ikoner
och större teckensnitt, där de märkta ikonerna motverkar den
extra kognitiva förmåga som behövs för att koppla bild till
funktionalitet [17].

Problem med administrationsgränssnitt
Huvudmenyn är den del som tillhandahåller ett systems funk-
tionalitet och erbjuder sätt att navigera i systemet. Menyer är
viktiga då de erbjuder en startpunkt för att användaren skall
undvika att känna sig vilse i systemet [5]. Beroende på hur
menydesignen utformas, vilket färgschema, vilka etiketter
och vilket innehåll som väljs, så påverkas dess användbarhet,
som är direkt kopplat till användarens effektivitet och nöjdhet
[14, 19].

Menytyper
Det finns olika sätt att utforma menyns design på, såsom:

Fish eye menu [8]
En lång lista med alla menyalternativ visas för användaren,
där det valda menyalternativet är förstorat och alla andra
föremål har förminskats för att behålla det valda alterna-
tivet i fokus. Detta gör användaren hemtam med systemet
då den alltid vet att den är på det förstorade alternativet i
hierarkin och där den använder hand-öga-koordination för
att till sist hitta det eftersökta föremålet.

Expandable index menu [20]
En lista med alla menyalternativ visas för användaren, där
alternativen expanderas vid klickning och visar underme-
nyer relaterade till menyalternativet. Fördelen med detta
alternativ är att användaren hela tiden ser det hierarkiska
trädet och vart den befinner sig i det, samt att den med
lätthet kan hoppa mellan huvudmenyer och undermenyer.

Cascade menu [18]
En lång lista med menyalternativen visas för användaren,
där markering eller klick öppnar undermenyn i ett nytt
fönster. Denna menytyp fungerar bra när användaren vet
vad den har för mål och inte vill navigera förbi det, vilket
har som effekt att laddningstiden för webbsidor och antal
användarhandlingar reduceras med en direkt och flexibel
sökvägsmekanism. Dock kan en cascade menu komma att
skapa förvirring vid stort antal länkar.

Dashboard menu [10]
Tanken bakom dashboards är att fokusera på ett mål och vi-
suellt visa relevant information utifrån detta mål [4]. Det-
ta görs bland annat med hjälp av knappar, grafer, färger
och positionerande av information på skärmen. Om dash-
boards är utvecklade på rätt sätt så kan de få användarna
att direkt bli insatta i den nuvarande situationen och enkla-
re finna mönster i utvecklingen och hinna rätta till problem
i tid. Dock är det svårt att utveckla dashboards, då des-
sa måste vara skapade utifrån användarnas behov och inte
visa för mycket information så att användarna istället blir
överväldigade och förvirrade av datan. Datan måste även
visas i ett korrekt format så att inte användarna missupp-
fattar informationen och därigenom tar bristfälliga beslut.

Val av menytyp
För denna studie har en dashboard menu valts och implemen-
terats, då en direkt visuell övervakning av resultat från kun-
dundersökningarna är att föredra. Med dashboards blir det
dessutom enklare för användarna att ta sig vidare på sidan,
då visuella element kan kopplas till beskrivande etiketter och
erbjuda ett navigeringssystem som är mer lättanvänt för äldre
användare.

En av de svåraste delarna med dashboards är att välja rätt data
att visa för användarna, men då den tänkta tjänsten redan har
den data som krävs, resultatet från undersökningarna, så har
ett av dashboardens största potentiella problem eliminerats.

Utformning av meny
Ett av dashboardens viktigaste uppdrag är att visualisera data
och att välja rätt visualisering är därför vitalt. Det finns två
användningsscenarion för dashboards [10]:
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Pull - Användaren vill ha specifik information och
använder dashboarden för att inhämta den. Därigenom blir
det viktigt att dashboarden hjälper användaren att förstå
kontexten av datan, det vill säga varför den har blivit in-
samlad och hur den bör tolkas. En dashboard som använder
pull bör även göra det möjligt att utforska datan, att filtrera
och söka samt undersöka bakomliggande orsaker till datan.

Push - Dashboarden skickar viktig information till
användaren och måste därigenom fånga användarens
uppmärksamhet. Fördelen med push är att användaren kan
bli informerad direkt när konstig data uppmärksammas.
Några riktlinjer för denna typ av dashboard är följande:

– Användaren skall se dashboarden utan någon extra an-
strängning, då notifikationer kan uppkomma när som
helst.

– Användaren skall inte behöva interagera med visuali-
seringen för att förstå datan. Användaren skall endast
behöva interagera med visualiseringen när denna vill
undersöka datan närmare och byter till ett pull läge.

– Data skall organiseras för att minimera tiden som
behövs för att konsultera dashboarden. Placera alltid
informationen på samma ställe och tillåt användaren
att skapa vanor såsom att titta på ett visst ställe i hörnet
efter notifikationer eller ny information.

– Fånga användarens uppmärksamhet mot viktig infor-
mation. Det finns många sätt att göra detta på men det
gäller att inte överanvända då användaren kan kom-
ma att ignorera det. Ett exempel på detta är om allting
blinkar.

– Då målet är att användaren skall använda dashboar-
den med vilje, så finns det även estetiska val att ha i
åtanke. Att visa dashboardens element på ett visuellt
tilltalande sätt kommer öka användarens intresse för
att titta på dashboarden.

Menyhierarki
När menyer innehåller många nivåer eller hierarkier, så kan
ordningen av dessa hierarkier i en struktur som antingen
är bredare eller djupare komma att påverka användarens
sökprestanda och nöjdhet, samt den upplevda komplexitet hos
sidan [14]. Menyer med större bredd än djup genererar större
nöjdhet och prestanda hos användare och har att göra med att
användaren känner sig mer familjär med färre meny-skärmar
[13].

Menylänkar
Länkar kan delas upp i kategorier: strukturella länkar och na-
vigeringslänkar [18]. De strukturella länkarna är de länkar
som är bestämda av organisationen av den informella struk-
turen, medans navigeringslänkar är extra länkar som finns där
för att förbättra navigeringsprestandan. Om en meny tillhan-
dahåller en flexibel sökvägsmekanism som tillåter användare
att hoppa direkt till information utan att passera sidor som
inte är nödvändiga för att få information, så kan användare
hitta informationen snabbare. Dock gäller det att inte göra
denna sökvägsmekanism för komplex, då användaren kan bli
förvirrad.

METOD
I detta kapitel kommer först implementationen att beskri-
vas, där även verktyg kommer tas upp, och därefter beskrivs
utvärderingsmetoden.

Implementation
Implementation av undersökningsgränssnitt
Basdesignen för undersökningsgränssnittet har tagits fram
av Order On Demand och visas i figur 1. Då tanken med
undersökningsgränssnittet är att det skall användas för att
utvärdera visuella element i applikationen, så är en verklig
implementation av undersökningsgränssnittet nödvändig. Då
designen redan fanns togs beslutet att en prototyp inte är
nödvändig utan istället har designen valts att implementeras
direkt. Implementationen skapas för iPad 10 tum och kodas i
Objective-C med XCode.

Figur 1. Design av undersökningsgränssnitt. Endast en fråga
är i fokus och de andra visas i gråskala. Visuell effekt skall
appliceras på svarsmätaren, bortfallet av fråga samt fokuse-
ring på ny fråga.

Implementationen av undersökningsgränssnittet består av två
versioner, för att bättre kunna utröna vilka designelement
i implementationen som föredras av användare. I grun-
dimplementationen skapas en tidnedräknare längst upp, en
ångraknapp som ångrar den senast besvarade frågan, en tex-
truta för frågan, en skala med mittknapp som används för att
besvara frågan och slutligen andra gråmarkerade frågor.

Då användare med stor sannolikhet kommer vara otåliga att
lämna butiken efter sitt genomförda besök, så finns en stor
risk för hög avbrottsfrekvens. Implementationen tar hänsyn
till detta genom att den oavslutade undersökningen avslutas
och en ny undersökning påbörjas på den fråga som senast var
i fokus. På detta sätt elimineras problemet med svarsfrekven-
sen, då alla frågor kommer bli jämt besvarade oavsett var i
undersökningen som deltagaren väljer att avbryta.

Implementation av administrationsgränssnitt
Utifrån tidigare forskning som presenterats i teorikapitlet, de-
finitionen av användbarhet samt de krav som tidigare beskri-
vits för det tänka gränssnittet, skapas en prototyp med pro-
grammet Justinmind3. Justinmind är ett program för att ska-
pa webb- och applikationsprototyper med hjälp av drag-n-
3www.justinmind.com
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drop-element som funktioner och logik kan kopplas mot. Jus-
tinminds prototyper blir som färdiga system och kan dess-
utom portas som HTML-sidor, vilket är en av de starka egen-
skaperna med programmet. Justinmind stödjer dock inte al-
la de HTML-element som krävdes för just administrations-
gränssnittet, vilket medför att en riktig implementation är
tvungen att skapas för att kunna besvara frågeställningen.

Prototypen utvecklas under en och en halv vecka. Under den-
na period demonstreras prototypen var tredje arbetsdag för de
två projektledarna, där prototypen diskuteras utifrån funktio-
nalitet, design och kraven på gränssnittet. Prototypen används
som mall för att utveckla den rikiga sidan med HTML5, CSS3
med ramverket Twitter Bootstrap4, jQuery samt PHP med
ramverket CodeIgniter5. Dessa verktyg har valts då den ti-
digare sidan utvecklades med dessa och därmed blir det ett
naturligt val att fortsätta med det då företaget är bekant med
verktygen och får lättare att underhålla koden.

Utvärdering
Undersökningsgränssnitt
För att utvärdera de visuella effekterna och designelementen
skapas två versioner av grunddesignen med olika form på de-
signelementen, som skapar förutsättningar för att kartlägga
vilken av versionerna som föredras av undersökningens del-
tagare. Vid utvärderingen kommer versionerna att ställas ut
i ett verkligt scenario på den tänkta användningsplatsen, det
vill säga en butik, med åtta realistiska frågor. Dessa ställs se-
dan ut i butik i en vecka vardera och antal svar från varde-
ra version jämförs för att utröna vilken av versionerna som
verkar tilltala användarna mer. Dessutom används observa-
tionsstudier samt mindre intervjuer av användare för att bättre
utröna vilken målgrupp som verkar tilltalas mest av respekti-
ve version, samt få en bättre inblick i vad de anser om de olika
designelementen som skiljer sig åt mellan versionerna.

Observationsstudier genomförs under tiden som versioner-
na är ute i butiker. Under en och en halv timme stude-
ras användarna på avstånd, där hänsyn tas till hur många
som på den tiden använder applikationen, i vilken ungefärlig
ålder de anses vara, om de svarar på alla frågor eller av-
bryter undersökningen i förväg och om problem med ap-
plikationen uppkommer under användning. Dessa observa-
tionsstudier bygger på att observatören inte skall synas och
kunna påverka användarnas naturliga sätt att interagera med
gränssnittet. Därför sitter observatören på en sådan distans
att den har full uppsikt över applikationen men inte ses av
användaren.

Efter observationsstudien genomförs enkätstudier, där
frågorna är fokuserade på att besvara dels hur tydlig och
lättanvänd applikationen är och dels hur dess utseende och
design uppskattas av deltagarna. Enkäten finns bifogad som
bilaga 1.

Administrationsgränssnitt
Administrationsgränssnittet utvärderas med kognitiv ge-
nomgång för webb [2] som är anpassad för utvärdering av na-
vigation på webbplatser. Denna genomgång valdes på grund
4http://getbootstrap.com
5www.codeigniter.com

av dess inriktning på navigation och att den även kan applice-
ras redan under utvecklingen av gränssnittet och ger ett mått
på användbarhet utan att kräva en stor testgrupp. I denna ge-
nomgång är frågorna följande:

Q1: Kommer den korrekta handlingen att bli tillräckligt
uppenbar för användaren?

Q2: Kommer användaren att koppla den korrekta under-
kategorin till målet genom att använda dess rubri-
kinformation och sin förståelse för sidolayouten?

Q3: Kommer användaren att koppla målet med korrekt
visuellt verktyg i den tänkta underkategorin av si-
dan genom att använda länkar, etiketter och andra
sorters beskrivande information?

Q4: Kommer användaren att tolka systemets svar till
den valda handlingen korrekt?

Dessa frågor används under själva implementeringen för att
behålla fokus på användbarhet i utvecklingen av gränssnittet,
men även som underlag när implementationen skall testas
mot tänkta användare, där de två projektledarna kommer få
bedöma hur väl gränssnittet ter sig utifrån dessa frågor. Sva-
ren från testerna syftar till att besvara FS2, där frågorna
används för att besvara hur tydligt och väl gränssnittet når
upp till kraven, utifrån den egna definitionen av användbarhet,
som finns på gränssnittet. Svaren har valts att graderas i en
skala med fem nivåer: Ja, antagligen, kanske, antagligen inte,
nej. Formuläret och dess resultat finns bifogat som bilaga 2.

Projektledarna har valts ut som testpersoner då dessa är de
mest kvalificerade att bedöma om administrationsgränssnittet
når upp till de krav som deras kunder kräver och då de förstår
vilken funktionalitet som sidan bör besitta för att även fun-
gera mot framtida kunder. Deras bakgrund inom mediadesign
ter sig också väl för att utvärdera om sidans funktionalitet är
välrepresenterad utifrån ett visuellt och pedagogiskt perspek-
tiv.

RESULTAT

Undersökningsgränssnitt
De två versionerna av undersökningsgränssnittet som skapats
presenteras här var för sig, där först implementationen och
resultat av version 1 kommer att presenteras och därefter pre-
senteras version 2 med samma upplägg. Målgrupperna för un-
dersökningen har valts att kategoriseras i åldersgrupper, det
vill säga 10-19, 20-29, 30-39 och så vidare, upp till 60+.

Implementation - Version 1
Resultatet av denna implementation visas i figur 2.
Utvärderingen för faktorerna utgår ifrån att endast en fråga
finns i fokus och användaren kan gradera sitt svar på frågan
efter en tiogradig skala. Detta har betonats visuellt där rött
innebär det lägsta betyget (1) och grönt innebär det högsta
betyget (10). Användaren graderar sitt svar genom att dra
mittknappen, den runda cirkeln med en smiley, åt höger el-
ler vänster, där mittknappen ändrar ansiktsuttryck beroende
på det betyg knappen för närvarande befinner sig ovan.

Mittknappen har i början ett neutralt ansiktsuttryck för att inte
påverka deltagarnas resultat.
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De frågor som inte är i fokus är gråmarkerade och något trans-
parenta för att utgöra en klar kontrast mot frågan i fokus. Det
bör även nämnas att dessa återstående frågor inte går att svara
på förrän de är i fokus.

Vid ett tillstånd där användaren inte svarar på frågor så
används en animation där mittknappen rör sig snabbt åt höger
och vänster för att fånga användarens uppmärksamhet och
bjuda in användaren till att använda gränssnittet.

En användare svarar på en fråga genom att dra mittknap-
pen till önskat betyg och sedan släppa mittknappen. När en
användare har svarat på en fråga kommer frågan direkt att tas
ur fokus med en animeringseffekt som i en båge för frågan
uppåt ur bild samtidigt som frågan minskas till hälften av sin
ursprungliga storlek. Därefter flyttas resterande frågor uppåt i
en linjär animation och den översta frågan förstoras och sätts i
färg för att beteckna att den är i fokus och aktuell. När frågan
är besvarad visas även en ångerknapp, där användaren har
möjlighet att ångra och ändra sitt senaste svar.

Användaren har tolv sekunder på sig att besvara en fråga. Tolv
sekunder har valts som en lämplig tid för att hinna läsa och
svara på frågan. Kortare än så och risken för stress är stor.
Högre än så och en omstart av en avbruten undersökning kan
komma att ta för lång tid och därmed inte lyckas fånga upp
nya deltagare lika effektivt. Denna tid har dock valts utifrån
egen tidsuppfattning och har inget stöd av tidigare gjorda stu-
dier.

Denna tid observeras genom en list längst upp i gränssnittet
som rör sig mot vänster och blir rödare ju närmare vänster
den kommer, för att symbolisera att tiden håller på att gå
ut för frågan i fokus. Om användaren håller fingret på mitt-
knappen nollställs tiden och räknas inte ner. När tolv sekun-
der är slut utgår applikationen från att användaren har lämnat
undersökningen och en ny undersökning startas från den
fråga som senast var i fokus, där de tidigare frågorna läggs
till på slutet av undersökningen. Tanken bakom detta är att
frågorna i undersökningen skall bli jämlikt utvärderade och
motverka ett möjligt scenario där frågornas ordning påverkar
dess svarsfrekvens och resultatsutfall. Tidnedräknaren samt
ångerknappen slutas även visas vid en ny undersökning och
börjar åter gälla när användare graderar svaret på den fråga
som då är i fokus.

När alla frågor har besvarats dyker ”Tack för din medverkan”
upp på skärmen med en fade-in-fade-out-animation. Dessa
animationer har tillsammans ett spann på fyra sekunder och
längden har valts för att användaren skall hinna inse att un-
dersökningen är över samt hinna lämna platsen innan un-
dersökningen startas om på nytt, men där ingen användare
skall behöva vänta en längre stund på att en undersökning
skall börja på nytt.

Animationerna som skapats i applikationen har valts utifrån
teorin bakom Huhtala et al [9] som gör gällande att anima-
tioner kan göra applikationer mer tilltalande för användaren
och göra så att tiden uppfattas gå snabbare. Utifrån detta har
animationerna med hög fart skapats med målet att få tiden
att verka snabbare samt försöka motverka avhopp under un-
dersökningens gång.

Utvärdering - Version 1
Utvärderingen av version 1 utfördes på Hemköp Kungsgatan
i Norrköping, där gränssnittet installerades i en iPad i en mon-
ter och placerades ut i anslutning till utgången, med skärmen
vinklad mot kassan för att fånga besökarnas uppmärksamhet
efter deras genomförda besök. Denna utvärdering pågick i en
vecka och genererade 2198 svar. Utöver detta genomfördes
observationsstudier och en enkätstudie på plats i butiken.
Dock märkes det under denna process att butiksbesökarna in-
te ansåg sig ha tid att ta några minuter och fylla i enkäten.
Därför togs ett beslut att göra om just denna del till en in-
tervju istället, där frågorna från enkäten istället framfördes
muntligt för deltagarna. Under denna intervju deltog åtta bu-
tiksbesökare.

Under observationsstudierna studerades tretton användare av
undersökningsgränssnittet. Under studien upptäcktes att de-
signlayouten för undersökningen tilltalade framförallt den
yngre generationen mellan 5-25 år. Dessutom framkom att
de flesta av användarna som avbröt undersökningen en-
dast besvarade mellan en till tre frågor och sedan gick ut
från butiken, då undersökningen ansågs lång i avseende till
användningsmiljön.

Implementation - Version 2
Resultatet av implementationen visas i figur 3. Denna version
har utgått från den tidigare versionen och lagt till tänkbara
förbättrande designval.

Då observationsstudien för version 1 visade att designen av
gränssnittet framförallt föredrogs av barn så var designfoku-
set för version 2 att få ett mer professionellt intryck av de-
signen. Därför slopades den färgglada gradienten från skalan
och ersattes av en grå gradient med flera gradientstopp i sig.
Dessutom togs de rundade hörnen bort så att skalan fick ra-
ka hörn istället. Siffror lades även till på skalan, för att bättre
utmärka svarsbetyget användarna anger.

Mittknappen fick en ny design med inre skuggor och gradi-
ent med flera gradientstopp i sig för att skapa en djupare di-
mension med syfte att skapa ett intryck som inte uppskatta-
des fullt lika mycket av barn. De mittknappar som syns på
de gråmarkerade återstående frågorna har fått mer färg för
att uppmärksamma användaren på det nya innehållet i dessa,
nämligen siffror som motsvarar hur många frågor som är kvar.
Detta har som funktion att motverka den låga svarsfrekvensen
som Ganassali [7] skrivit om.

Till detta har även mittknappen valts att förstoras för att
bättre kunna fånga besökarens uppmärksamhet på längre av-
stånd. Skalan har även flyttats ner för att skapa mer distans
till frågetexten. Mittknappens animation vid tillståndet då en
användare inte svarar på frågor har utökats med animationer
av ansiktsuttryck som ändras beroende på vilket betyg knap-
pen befinner sig över.

Information har även lagts till i tidnedräknaren, där det nu
visas hur många frågor som är kvar. Dessutom informeras
användaren om när tiden håller på att ta slut för den foku-
serade frågan och en ny undersökning är på väg att startas.
Detta lades till efter att observationsstudien för version 1 vi-
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Figur 2. Undersökningsgränssnitt version 1

sat att användarna inte visste vad som skulle hända efter att
tidnedräkningen gått ut, vilket skapade en viss oro.

Utvärdering - Version 2
Utvärderingen av denna version har gått till på samma sätt
som i version 1, där resultatet från veckans undersökningar
genererat 2256 svar.

Under observationssteget observerades sex stycken
användare med spridd ålder. Här var det jämlikt mellan
hur många som gjorde klart undersökningen och hur många
som avbröt studien. Dock observerades samma beteende i
denna utvärdering som hos version 1 gällande de avbrytna
utvärderingarna, där avbrotten skedde efter en till tre frågor.

Intervjuerna genomfördes med tio användare med varierande
målgrupp. Under intervjuerna framkom det att designen av
undersökningsgränssnittet var snygg, tilltalande och lätt att
använda. Dock var det jämn spridning mellan de som tyckte
att gränssnittet var lättförstått samt de som tyckte att det inte
var lika självklart att förstå. Speciellt var det de äldre gene-
rationerna (50+) som hellre ville trycka på skalan än att dra
i mittknappen. Dessutom var många av åsikten att åtta frågor
var för långt för en sådan undersökning.

Utvärdering - Version 1 kontra Version 2
Utöver dessa enskilda utvärderingar av versionerna hölls en
extra intervju, där intervjuns deltagare fick se bilder av båda
versionerna och välja vilken de föredrog samt varför. Det var
totalt tolv deltagare fördelat över de olika målgrupperna som
deltog i denna intervju och resultatet blev att sju deltagare
föredrog version 1 framför version 2. Anledningen till detta
var att gradienten på version 1 var lättare att förstå än version
2:s siffror i skalan. Dessutom uppgav de att den färgglada gra-
dienten fångade ögat mer och upplevdes roligare än den grå
gradienten hos version 2. Version 2 ansågs dock mer stilren,
snyggare och skarpare men stelare. Siffrorna i skalan hos ver-
sion 2 föredrogs inte av deltagarna.

De som valde version 1 tillfrågades om de skulle ha valt
version 2 om den hade en gradient precis som version 1 samt
inte hade siffror i skalan. Här svarade alla att så antagligen
skulle varit fallet.

Figur 3. Undersökningsgränssnitt version 2

Utvärdering - Versionerna kontra den gamla versionen
Version 1 hade med sina 2198 svar en svarsfrekvens på 275
hela undersökningar under en vecka. Version 2 hade med sina
2256 svar en svarsfrekvens på 283 hela undersökningar under
en vecka. Den tidigare versionen hade 1124 svar på huvud-
frågan samt 461 undersökningar från fortsättningsdelen med
fem frågor. Totalt genererar dessa två delar 3429 svar. Resul-
tatet för denna tidigare version är hämtat från en veckolång
undersökning i samma butik. Se tabell 2 för antal svar mellan
versioner.

Version Resultat - antal svar
Tidigare 3429

1 2198
2 2256

Tabell 2: Versionernas veckoresultat

Administrationsgränssnitt
Implementation
Adminstrationsgränssnittet har utvecklats med tidigare studi-
er i åtanke och målet att skapa ett lättanvänt gränssnitt. Detta
har lett till en design med fokus på en menyhierarki med stor
bredd och en design som erbjuder väldefinierade strukturella
länkar samt navigeringslänkar för extra sökvägar.

I figur 4 visas menyns utformning och den template som
används på varje sida. En av huvuddelarna i menyer, som
påvisats i studien av Dieberger [5], gör gällande att me-
nyer skall erbjuda en startpunkt för användaren för att de
inte skall känna sig vilse i systemet. I menydesignen har
det tagits hänsyn till detta genom att i menyvalen marke-
ra för användaren under vilken kategori som användaren för

Figur 4. Sidornas template
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närvarande befinner sig. Dessutom påträffas även ett navige-
ringsspår, där användaren kan se var i hierarkin den befinner
sig och användaren kan snabbt gå tillbaka ett steg genom att
klicka på texterna i detta navigationsspår. Dessa navigations-
spår finns överst på alla sidor, för att användaren inte skall
känna sig vilse i systemet.

I designen av menyn har även hänsyn tagits till att använda
vanligt använda ikoner och sidlayouter för att användaren
skall känna igen sig [3], och motverka den extra kognitiva
förmåga som behövs för att koppla bild till funktionalitet [17].
Detta har följts genom att samma sidlayout används på alla
sidor med viss modifikation utifrån den data som visas på si-
dorna, för att användaren skall känna igen sig i systemet.

Figur 5. Hemskärmen

I figur 5 visas hemskärmen, där sidan har designats utifrån
Janes, Sillitti & Succis studie [10] gällande vitala delar hos
dashboardgränssnitt. Här har hänsyn i designen tagits till att
direkt visa användaren viktig information i blå rutor. Dessa
blå rutor har utrustats med sökvägsmekanismer, där ett klick
på vald ruta kommer ta användaren till sidan för informatio-
nen. Sökvägsmekanismerna har konstruerats utifrån [18], där
användaren ges alternativ för att snabbt hoppa fram till rele-
vant data och passera sidor som inte är relevanta.

På hemskärmssidan finns även underkategorier som är dolda
för att inte överväldiga användaren med information. Genom
detta framkallas ett pull-scenario, där användaren själv kan
undersöka underkategorierna efter eget intresse och göra eg-
na större djupdykningar i för användaren relevant data. Detta i
enlighet med de punkter som stadgats upp enligt Janes, Sillitti
& Succis studie [10]. När användaren klickar på en underka-
tegori visualiseras data i kort (cards), som kan åskådas i figur
5 under rubriken Avdelningar, vars syfte är att göra datan mer
estetiskt tilltalande. Designen av detta format har dock inte
något stöd av tidigare forskning.

Utvärdering
Administrationsgränssnittets sidor har utvärderats med kog-
nitiv genomgång för webb. Resultatet av denna utvärdering
presenteras i bilaga 2, där respektive frågor har kopp-
lats mot specifika användarmål för att ge ett mått på hur
väl gränssnittet når upp till användbarhetskraven. Detta re-
sultat visar att sidans breda menyhierarki uppvisar hög

användbarhet. Det visar även att en gemensam sidlayout för
liknande sidor är att föredra ur ett användarvänligt perspektiv,
där de handlingar som fått lägst betyg är de där sidlayouten
skiljer sig åt från övriga sidor.

DISKUSSION

Inledning
Syftet med detta examensarbete har varit att skapa ett un-
dersökningsgränssnitt för kundnöjdhetsundersökningar som
tilltalar användare att lämna omdömen, samt ett lättanvänt
och användbart administrationsgränssnitt för administrering-
en av dessa undersökningar.

Resultat - Undersökningsgränssnitt
Svaret på FS1 har uppnåtts, där resultatet från utvärderingen
av versionerna tyder på att en kombination av version 1 och
version 2 skulle föredragits av deltagarna, då det fanns de-
signelement som tilltalade deltagarna mer än andra, vilka re-
dogörs i resultatdelen. Resultatet talar även för att version
2 tilltalade en bredare målgrupp än version 1, vars observa-
tionsstudier visade att version 1 föredrogs av främst yngre
deltagare. Version 2 fick också fler svar, om än marginellt.

Jämförs resultatet mellan versionerna mot den tidigare ver-
sionens resultat så märks en markant skillnad i antal svar, då
den tidigare versionen genererade runt 1200 fler svar. Anled-
ningen bakom denna skillnad upplevs vara längden på un-
dersökningarna, då färre frågor verkar tilltala fler användare
att delta. Dessutom är det endast mindre än hälften av delta-
garna som väljer att fortsätta till del två för att besvara fem
frågor till. Detta talar för att längden på undersökningen i en
butiksmiljö har stort inflytande på antal svar och deltagande,
något som hade varit intressant att göra vidare studier kring.

Tolv sekunder verkade vara en väl vald tid för varje fråga,
då inga problem med denna tid observerades under observa-
tionsstudierna.

Resultat - Administrationsgränssnitt
Resultatet från den kognitiva genomgången av frågorna tyder
på att användarna borde känna igen sig i systemet och välja
rätt handling i de flesta fallen. Anledningen till dessa resultat
bygger på den bredd som menyhierarkin har och som gör att
de flesta kategorier syns från menyn, vilket gör det enkelt att
navigera och hitta. Dessutom finns ungefär samma sidlayout
på varje sida, vilket skapar familjäritet hos användarna och
gör inlärningsprocessen kort. De problem som anses gälla på
sidan är de skillnader som finns mellan de liknande sidlayou-
terna. Genom detta anses FS2 vara besvarad.

Metod
Undersökningsgränssnitt
Metoden som valts för undersökningsgränssnittet var lämplig
för att besvara frågeställningarna då antal svar per vecka ger
en indikation på vilken av versionerna som tilltalade flest del-
tagare samt hur stor skillnaden var i antal svar mellan de nya
versionerna kontra den tidigare versionen.

Metoden för studien innehöll enkätstudier, men under
utvärderingen ansågs enkätstudierna för ansträngande och
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tidskrävande att svara på, även då de som utförde
enkätstudien avklarade den på runt en minuts tid och att detta
argument framfördes vid inbjudningen att delta i studien. För
att generera fler svar valdes därför att göra om enkätstudien
till intervjuer, där frågorna istället ställdes muntligt och där
utrymme fanns för mer djupgående och öppna följdfrågor.
Detta uppskattades mer av butikens besökare och generera-
de fler svar. Detta talar för hur viktigt det är att välja rätt
utvärderingsmetod beroende på tänkt utvärderingsmiljö.

En brist i metoden för att utvärdera undersökningsgränssnittet
är att de båda versionerna ställts ut på samma plats men vid
olika tillfällen. Detta har kunnat påverka resultatet då bu-
tikens rabatter och förändringar i butiken kan ha påverkat
antalet besökare och därmed influerat resultatet av un-
dersökningsgränssnittet.

Gällande de observationer och intervjuer som gjorts, så är
det en brist att inte en fokusgrupp har använts för des-
sa utvärderingar. Då olika deltagare har observerats och
tillfrågats om de olika versionerna, så finns det en viss
smakskillnad mellan deltagarna som innebär att en replike-
rad studie kan visa på ett helt annat resultat än denna studies
resultat.

Administrationsgränssnitt
Metoden för administrationsgränssnittet var en bra metod
för att behålla fokus på användbarheten hos de tänka hu-
vudfunktionerna för administrationsgränssnittet under ut-
vecklingen och sedan utvärdera hur väl de uppnådde
användbarhetskriterierna.

Det finns dock några brister i tillvägagångssättet för
utvärderingen av administrationsgränssnittet, där bland an-
nat det låga antalet testare av systemet kan anses för
klent för att få ett tydligt resultat. En förbättringspunkt i
fortsättningsstudier kan vara att använda ett större antal test-
personer med varierande kunskapsnivåer och erfarenhet av
tekniska plattformar, samt i varierande åldrar, för att få ett
mer tydligt och välrepresenterat resultat.

En annan brist i tillvägagångssättet är att samma
utvärderingsmetod användes under utvecklingen som
under utvärderingen. Detta kan innebära en risk att studi-
en och dess resultat är något partiska då gränssnittet har
utvecklats för att besvara just de frågorna. Därför vore det
en förbättring att utvärdera gränssnittet med ytterligare
utvärderingsmetoder för att ta med andra relevanta frågor
som kunnat bidra med mer subjektiva resultat på huruvida
gränssnittet nått upp till de krav som ställts.

Replikerbarhet
Administrationssidans implementationssteg har beskrivits i
studien, vald teoretisk grund har framlagts, de viktigaste de-
signvalen har visats i bild och utvärderingssättet har beskrivits
och visats, vilket gör att den delen av studien delvis kan re-
plikeras. Dock har ingen kod kunnat ges ut på grund av det
privata intresse som finns för utvecklingen av detta system.

Gällande undersökningsgränssnittet anses replikerbarhet va-
ra möjlig, då designval har motiverats, förklarats och visats i
bild. Dessutom har utvärderingssättet förklarats.

Källkritik
Vid valet av källor till denna studie har först relevansen av
källornas innehåll och resultat prioriterats, och därefter har
författare och förlaga kontrollerats.

Några av de källor som valts må anses gamla, men mycket
av det som omnämns i studierna är sant även idag, och det är
främst den informationen som har varit aktuell att omnämna
i denna studie.

Vid valet av källor kring studien för undersökningsgränssnitt
så har vikt lagts på webbundersökningar, då studier gällande
undersökningar med tekniska enheter på fysiska platser ännu
inte har fått stor genomslagskraft i forskningsvärlden, vilket
syntes genom avsaknaden av liknande studier. Dock gav de
källor innehållandes webbundersökningar information kring
generella problem som gäller vid undersökningar med tek-
niska hjälpmedel.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Undersökningsgränssnitt
Animationerna som användes i undersökningsgränssnittet
ledde till en högre begärd CPU-beräkningskraft och minnes-
användning än tidigare. Med de animationer som användes
beräknas utifrån XCodes interna benchmarks att CPU-
behovet växte med runt fyra procent. Antalet bilder som
användes under animationerna gjorde dessutom att minnes-
användningen gick från 10 megabyte upp till 26 megabyte.
Detta har som konsekvens att enheten drar mer ström och då
enheten ständigt är inkopplad för att inte laddas ur innebär
detta att den på lång sikt drar mer el vilket kan komma att
påverka miljön negativt.

SLUTSATSER

Undersökningsgränssnitt
Undersökningens syfte var att ta reda på om det gick att
skapa en gränssnittsdesign för digitala undersökningsmontrar
som tilltalar deltagaren att lämna sina omdömen. För att tes-
ta detta skapades två versioner av gränssnitt som sattes ut i
tänkt användningsmiljö under en vecka vardera. Resultatet
från denna metod visade att version 1 fick 2198 svar medan
version 2 fick 2256 svar. Under intervjuer valdes version 1
som den mest tilltalande av de två versionerna med liten mar-
ginal.

Observationsstudier fann även att version 1:s färgglada skalor
samt en mittknapp i enkla färger tilltalade främst den yngre
målgruppen, medan version 2:s mer stilrena design tilltalade
en bredare målgrupp. En intressant observation var även att
undersökningens längd verkar ha stor inverkan på deltagande
i en butiksmiljö.

Därför är slutsatsen att en kombination av dessa två versioner
antagligen skulle tilltala användare, med en gradient på ska-
lan som går från rött till grönt tillsammans med seriösa och
stilrena designelement, samt med färre antal frågor.

Administrationsgränssnitt
Användargränssnittet ansågs utifrån den kognitiva ge-
nomgången för webb vara användbar utifrån funktionalite-
ten och målen med sidan. Dock kan de skillnader som finns
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mellan sidorna skapa förvirring och kräva extra inlärningstid
hos användarna. Detta visar att en gemensam sidlayout kan
användas för att skapa hög användbarhet och igenkänning i
ett system, men att skillnader mellan sidor blir extra tydliga
och har en negativ inverkan på användbarheten hos de sidor
där logiken inte följer den gemensamma sidlayouten.

Framtida arbete
Undersökningsgränssnitt
De resultat som uppkom av denna studie bygger på enskilda,
kortare, observationer. Därför hade mer givande och konkreta
resultat antagligen framkommit av längre observationsstudier
med fler användarintervjuer under mer ordnade former.

Som framtida arbete kan det även vara intressant att utvidga
studien och försöka frambringa mer exakta resultat kring hur
färger och former tilltalar olika generationers användare. Det
skulle även vara intressant att göra en mer ingående studie
med en fokusgrupp för att utröna om animationer bidrar till att
användare ger högsta respektive lägsta betyg för att få uppleva
en tilltalande animationseffekt, snarare än sanna omdömen.

Det skulle även vara intressant att genomföra fler intervju-
er med en tredje version som kombinerar det som föredrogs
mellan versionerna.

Administrationsgränssnitt
Administrationsgränssnittet har blivit utvärderat från ut-
vecklare och produktägares synvinkel. Ett nästa steg skulle
därmed rimligen vara att testa hur väl dessa utvärderingar
stämmer mot användares upplevelser av systemet. Därmed
skulle det behövas en större testgrupp ur den tänkta
målgruppen för att belysa hur användarvänligt det egent-
ligen är, där verkliga scenarion med riktig data från un-
dersökningsmontrar på plats i butiker kan användas vid test-
ningen. Då administrationsgränssnittet ännu är under utveck-
ling och inte har all funktionalitet som önskas innan testning
av riktiga användare genomförs, så är detta ett framtida steg.
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Vi uppskattar din medverkan i undersökningen av vår tjänst. Vänligen gradera ditt svar genom att ringa in det svarsalternativ som du anser 

passar bäst utifrån de egenskaper som listats upp, där skalan går från 1 (lägst) till 5 (högst).  

 

Ålder:________ 

 

Hur skulle du bedöma följande egenskaper:                              Lägst                                                    Högst 

1. Undersökningens längd (antal frågor)              1          2          3          4          5 

 

2. Undersökningens längd (tidsmässigt)              1          2          3          4          5                  

 

3. Lättanvänd               1          2          3          4          5 

 

4. Lättförståeligt / Tydligt              1          2          3          4          5 

 

5. Stressande                1          2          3          4          5 

 

6. Textlängderna                1          2          3          4          5 

 

7. Rolig att använda              1          2          3          4          5 

 

8. Utseendet på skalan               1          2          3          4          5 

 

9. Utseende på mittenknapp              1          2          3          4          5 

 

10. Storlek på  mittenknapp              1          2          3          4          5 

 

11. Animationer               1          2          3          4          5 

 

12. Tilltalande design              1          2          3          4          5 

 

13. Helhetsintryck               1          2          3          4          5 

 

 

 

14. Vilken fångade din uppmärksamhet först?              Skylten       Animationen       Annat: 

 

 

15. Anser du att  denna tjänst behövs på Hemköp? JA  NEJ  

 

ÖVRIGA FRÅGOR 

 

16. Om du fick ändra en sak, vad skulle det vara? 

 

 

 

 

17. Övriga kommentarer:   

 

 

 

 

 

Bilaga 1 - Enkätfrågor för utvärdering av undersökningsgränssnitt
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Mål med handlingen

Q1 - Kommer den korrekta 

handlingen bli tillräckligt 

uppenbar för användaren?

Q2 - Kommer användaren koppla den korrekta 

underkategorin till målet genom att använda dess 

rubrikinformation och sin förståelse för sidolayouten?

Q3 - Kommer användaren att koppla målet med korrekt 

visuellt verktyg i den tänkta underkategorin av sidan genom 

att använda länkar, etiketter och andra sorters beskrivande 

information?

Q4 - Kommer användaren att 

tolka systemets svar till den 

valda handlingen korrekt?

Se alla regioner 4,5 5 4 4,5

Skapa en avdelning 1 1 1 1

Se alla block 4,5 4,5 4 4,5

Skapa en region 5 5 4,5 4,5

Se alla butiker 5 5 5 5

Lägga till block 4 4 4 4

Ändra en region 4 4 4 4

Se alla avdelningar för en butik 4 4 4 4

Ändra block 4 4 3,5 4

Se alla avdelningar 5 5 4,5 5

Se specifik undersökning 5 5 4 3,5

Ändra en butik 4,5 4,5 4,5 4,5

Se  alla undersökningar för avdelning 4,5 4,5 4,5 4,5

Se en viss butik och lokalisera var på sidan man 

befinner sig 4,5 4,5 4,5 4,5

Ändra användare 4,5 4,5 4 4

Ändra undersökning 4,5 4,5 4,5 4,5

Skapa en butik 5 5 5 5

Se alla butiker för en region 4,5 4,5 4,5 4,5

Skapa undersökning 4,5 4,5 4,5 3,5

Göra djupdykningar i resultat 3 3 3 2

Ändra en avdelning 4,5 4 4,5 4

Se alla användare 5 5 5 5

Se alla undersökningar för butik 4 4 4 4

Skapa användare 4,5 4,5 4,5 4,5

Använda hemskärmen och inte menyn för att 

navigera på sidan 4 4 4 4

5-gradig svarsskala   :   Nej(1),   Antagligen inte (2),   Kanske (3),   Antagligen(4),   Ja(5)

Utifrån dessa resultat uppvisar det mesta av administrationssidan hög användbarhet. 

De områden med lägre betyg är Skapa en avdelning, och Göra djupdykningar i resultat. 

Sättet att skapa en avdelning är annorlunda ifrån andra sidor där användaren skapar, då avdelningar inte kan finnas enskilt utan måste tillhöra en butik. 

Därför måste användaren gå in och ändra i en butik för att kunna skapa en avdelning för butiken, något som inte verkar vara väl användbart och lättförstått. 

Att göra djupdykningar i resultat fick även det lägre betyg, där avdelningar med undersökningar inte kunde hämtas genom att endast ange butiken, 

utan butiken samt avdelningen var nödvändiga att väljas för att se resultatet. Detta skapade viss förvirring under utvärderingen. 

Bilaga 2 - Kognitiv genomgång av webb för administrationsgränssnitt

Resultat
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för 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 det 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. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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