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Sammanfattning 

En plattformsprototyp har utformats för att uppdragsgivare ska kunna meddela studenter om 

möjliga studentuppdrag. Denna information sker idag genom mejl korrespondens mellan 

uppdragsgivaren och universitet. Denna information är ofta otillräcklig samt att risken för att 

viktig information ska försvinna är hög. Målet med denna studie är att genom ett användartest 

undersöka om den utformade prototypen för en studentuppsats plattform är användbar och 

lämpligt för sitt användningsområde. Det har utförts användartest på nio studenter och nio 

uppdragsgivare. De två användargrupperna har utfört uppgifter som alla var anpassade till 

deras målgrupp, uppdragsgivarna har utfört fyra stycken uppgifter och studenterna tre 

stycken, samt fyllt i en SUS-enkät. Resultatet av denna studie är att det finns vissa aspekter 

som anses mer användbara än andra. Resultatet visade även att studentgruppen löste 

uppgifterna på ett mer effektivt sätt än uppdraggivarna. Slutsatsen av studien är att den 

utformade prototypen är lämplig och användbar för användningsområdet men det finns brister 

som behöver förbättras. Även att det är svårt att avgöra om något är användbart om produken 

inte är helt färdig samt att man inte kan uttala sig helt om användbarheten innan produkten har 

används ett tag av användren. 
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Inledning 

För ett en produkt ska användas behöver den vara användbar. Vad innebär det att en produkt 

är användbar?  Hur tas detta reda på?.  

I ett användbarhetstest får en användare testa att gå igenom en serie av verklighetstrogna 

uppgifter (Goodwin, 2009; Otttersten & Berndtsson, 2002). Dumbas och Loring (2008) 

beskriver användartestning som ett systematiskt sätt att observera användare av en produkt 

när de använder produkten under kontrollerade former. Användarna får försöka att utföra 

uppgifter i systemet på egen hand med så lite hjälp som möjligt. Målet med användartestning 

är att testa produktens användbarhet och att hitta användarproblem i systemet (Dumbas & 

Loring, 2008). En bra anledning till varför ni vill utföra användartester kan vara möjligheten 

att undersöka om produkten passar till flera olika målgrupper och om dessa kan använda den 

lika bra (Rubin & Chisnell, 2008).  

 

Goodwin anser att det inte finns något ”säkert” sätt att utvärdera sin designs effektivitet och 

att de som utvärderar designen inte är mer perfekta än de som designar. Desto viktigare det är 

att få en bra design ju viktigare är det med mer utvärderingstekniker och fler användartestare 

(Goodwin, 2009). 

Syfte och frågeställning 
Syftet med användartestet är att undersöka om den utformade prototypen är lämplig för sitt 

användningsområde samt finna de eventuella problem och svårigheter som finns. Därför lyder 

frågeställningen enligt följande: Är den utformade prototypen användbar och lämplig för 

användningsområdet?  

Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts i projektet, dessa är att designprocessen av prototypen inte 

kommer att beskrivas i någon djupare detalj eftersom fokus ligger på användarupplevelsen 

och användartestningen, dock kommer några designaspekter att redovisas och diskuteras. 

Avgränsningen har även gjorts för att undersöka användbarheten på studenter vid Linköpings 

universitet och några möjliga uppdragsgivare.  

Bakgrund 
Anledningen till att detta arbete skett är att arbetets kund som arbetar på Svensk 

Industridesign, förmedlade information mellan olika uppdragsgivare, till exempel med 



 

2 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och forskare på universitet för att förmedla möjliga 

studentuppdrag. Detta skedde framförallt via mejl när projektet startades. Problemet var att 

ibland gick viktig information förlorad. Därför ska utformningen av denna 

studentuppsatsplattform underlätta den fortsatta kommunikationen och uppdragsgivarna ska 

kunna lägga upp möjliga uppdrag själva. Av intresse för studenter borde vara att ha en sida 

där det lätt går att hitta möjliga uppdrag som kan intressera dem.  

Begrepp 
Målgruppen för den utformade prototypen är alla typer av studenter som vill hitta 

studentuppdrag och företag/organisationer som vill lägga upp uppdrag som de vill att 

studenter ska genomföra.   

Lämplighet definieras som att prototypen ska passa målgruppen och ha de funktioner som 

behövs och passar prototypen och användningsområdet.  

Användningsområdet definieras som att studenter ska kunna hitta möjliga uppdrag och 

uppdragsgivare ska kunna lägga ut uppdrag och redigera upplagda uppdrag.  

Användbarhet definieras enligt Rubin och Chisnell (2008) där en produkt behöver vara 

effektiv, tillfredställande, lärbar och tillgängligt för att anses vara användbar men flera olika 

aspekter på användbarhet kommer beskrivas i rapporten.  
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Teori 
Nedan kommer användbarhet att beskrivas, några psykologiska aspekter, såsom minne och 

uppmärksamhet samt vissa designaspekter som anses vara extra viktiga för att skapa en 

användbar och lämplig design.  

Användbarhet  

”The user can do what he or she wants to do the way he or she expects to be able to do it, 

without hindrance, hesitation, or questions.” (Rubin & Chisnell, 2008:4)  

”Usability deals with an individual´s ability to accomplish specific tasks  or achieve broader 

goals while ”using” whatever it is you are investigating, improving, or designing – including 

services that don´t involve a “thing” like a doorknob or web page.” (Reiss, 2012:xvii ) 

Ottersten och Berndtsson (2002) anser att användbarhet syftar till den kvalitétsegenskap som 

en produkt har och en produkt har hög användbarhet om den uppfyller beställarens och 

målgruppensyfte. Rubin och Chisnell (2008) beskriver användbarhet som någonting som 

många produkter har men som ännu fler produkter saknar. Det är svårt att veta när någonting 

är användbart men Rubin och Chisnell (2008) beskriver att någonting är användbart när det 

inte uppstår frustration vid användandet av produkten. Reiss (2012) anser att det enklaste 

sättet att beskriva en användbar produkt är om en produkt fungerar används den och om den 

inte fungerar användes den inte. Barnum (2011) beskriver användbarhet som någonting 

osynligt. Det Barnum (2011) menar är att användbarhet är inbyggt i våra produkter och att det 

inte är något som reflekteras över. Detta eftersom produkten fungerar som den förväntas 

fungera. Dock kanske användaren behöver lära sig några få saker för att kunna använda 

produkten. Men eftersom belöningen är större än ansträngningen att lära sig produkten är det 

värt mödan. Belöningar kan vara lättheten att lära sig och använda produkten, intuition och att 

produkten är rolig att använda. 

Shackel (1986) beskriver användbarhet enligt LEAF. För att en produkt ska beskrivas som 

användbar ska den vara lätt att lära sig, effektiv att använda, användare ska ha en bra attityd 

till den och produkten ska vara flexibel. Löwgrens (1993) beskrivning liknar Shackels (1986) 

beskrivning men Löwgren (1993) beskriver användbarhet som REAL.  Det vill säga att 

produkten ska vara relevant, effektiv, användas med en bra attityd och vara lätt att lära sig. 

Ottersten och Berntsson (2002) skriver att det är tre viktiga punkter att ta hänsyn till vad det 

gäller användbarhet. Det första handlar om det mänskliga systemet och de egenskaper som 

målgruppen till produkten har. Det handlar både om generella och mer specifika egenskaper 
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som finns hos målgruppen. Generella egenskaper handlar om till exempel hur människor ser, 

uppfattar och minns saker. Specifika egenskaper handlar om till exempel värderingar och 

attityder hos målgruppen. Den andra punkten syftar till sammanhanget som produkten 

förväntas användas i. Produkten ska anpassas till det fysiska, psykiska, sociala och 

organisatoriska sammanhanget som den ska användas i. Den tredje punkten handlar om nyttan 

som produkten förväntas att ge. Till exempel kan nyttan vara att förenkla eller effektivisera 

någonting.  

Enligt Rubin och Chisnell (2008) behöver en produkt vara effektiv, tillfredställande, lärbar 

och tillgängligt för att anses vara användbar. Effektivitet refererar till om en produkt beter sig 

på det sättet som användaren förväntar sig att den ska bete sig på och hur enkelt det är för 

användarna att göra det som de förväntar sig. Detta mäts ofta genom ”fel”. I 

användbarhetstesterna mäts ofta effektivitet och duglighet tillsammans genom procent av 

totala användare (Rubin & Chisnell, 2008). Lärbarhet är en del av effektiviteten och syftar på 

användarens förmåga att använda systemet till en viss nivå efter en tids träning. Det kan också 

ha att göra med hur användare återlär sig systemet efter en tids inaktivitet (Rubin & Chisnell, 

2008). Tillfredsställelse refererar till användarens perception, känslor och åsikter om 

produkten. Det är större chans att användare kommer att utföra en bra interaktion med en 

produkt som uppfyller deras behov och ger den tillfredsställelse som behövs (Rubin & 

Chisnell, 2008; Reiss, 2012). Tillgänglighet och användbarhet hänger ihop. Tillgänglighet 

handlar om att ha tillgång till de produkter som behövs för att uppnå ett mål  (Rubin & 

Chisnell, 2008). Dock syftar detta främst till personer med funktionshinder. 

Reiss (2012) säger däremot att det endast behöver finnas tre komponenter för att en produkt 

ska vara användbar: tillfredställelse, lätthet att använda, elegans och tydlighet.  Reiss (2012) 

anser att lättheten att använda en produkt refererar till produktens fysiska egenskaper. Det vill 

säga gör produkten det jag vill att den ska göra. Elegans och tydlighet hos en produkt handlar 

om psykologiska egenskaper. Det handlar om ifall produkten gör det jag förväntar mig att den 

ska göra. Vidare beskriver Reiss (2012) vilka egenskaper en produkt behöver ha för att vara 

användbar. Den behöver bara funktionell och fungerande. För att veta var och att produkten 

fungerar behöver den vara responsiv. Jag ska lätt kunna se vad jag ska göra, det vill säga 

produkten behöver vara ergonomisk. Produkten behöver vara lämplig och ha alla delar där de 

behövs. Designen ska hjälpa användaren att inte göra misstag eller att ha sönder saker. 



 

5 

 

Användbarhet behandlar graden av hur en produkt gör det möjligt för en användare att nå sitt 

mål. Detta är en bedömning av användarens benägenhet att använda produkten 

överhuvudtaget (Rubin & Chisnell, 2008). Användbarheten hos en produkt visar sig i samspel 

mellan en användare och användning av produkten (Ottersten & Berndtsson, 2002). Om inte 

användaren har motivation till att använda produkten spelar andra faktorer ingen roll eftersom 

produkten inte kommer användas i slutändan i alla fall. Om ett system är enkelt att använda, 

enkelt att lära sig och till och med tillfredsställande att använda kommer inte användarna 

använda det i alla fall om det inte uppnår de specifika mål som en specifik användare har.  I 

den tidiga utvecklingsfasen behöver designgruppen ta reda på vilka andra funktioner som 

produkten behöver ha innan de ens funderar på användbarhet för att kunna uppnå det behov 

som användarna har (Rubin & Chisnell, 2008). 

De flesta som håller på med användbarhet försöker lösa designproblem samt att minimera 

frustration hos användarna.  Det är i stort sett omöjligt att kunna mäta hur användbart 

någonting är. Det är dock möjligt att mäta hur oanvändbart någonting är genom att studera hur 

många problem som uppstår vid användning av produkten, vad dessa problem är och varför 

dessa uppstår (Rubin & Chisnell, 2008). Om fem av tio användare inte lyckas lösa en uppgift 

är det väldigt få som inte skulle se att det är något problem med designen (Goodwin, 2009).  

Den definitionen som kommer att användas i fortsättningen är den som beskrivs av Rubin och 

Chisnell (2008). Där användbarhet innebär att en produkt behöver vara effektiv, 

tillfredställande, lärbar och tillgängligt för att anses vara användbar. 

Analys av resultat 

Analysen handlar om att identifiera problem som uppstått under användartesterna (Saffer, 

2010). Vad användarna gör för fel. Vad som skapar förvirring. Vad användarna missar som de 

borde hitta. När de navigerar fel eller inte förstår innehållet (Arvola, 2014). Resultatet kan 

redovisas genom antal eller procent som klarade uppgiften korrekt med eller utan hjälp, hur 

många gånger personen fått hjälp, hur många uppgifter som utfördes fel eller inte alls (Rubin 

& Chisnell, 2008; Arvola, 2014). Genom detta är mönster möjliga att hitta i interaktionen med 

produkten (Saffer, 2010). Det är även bra att lista det som utfördes och vad det var som 

skapade förvirring (Rubin & Chisnell, 2008). Utifrån användartesterna kan även möjliga 

förbättringsförslag listas (Saffer, 2010). 
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The System Usability Scale 

The System Usability Scale (SUS) skalans syfte är att ge en global mätning av 

tillfredsställelsen, användbarheten och inlärningsförmåga hos användaren vid användning 

produkten (Sauro, 2011). Det som gör SUS till ett bra verktyg är att den endast har 10 frågor 

och går snabbt att besvara och kan utvärdera nästan vilket gränssnitt som helst (Bangor, 

Kortum, & Miller, 2009). Varje fråga besvaras från 1-5 där ett är instämmer inte alls och fem 

är instämmer helt. Fem av frågorna är positiva och fem är negativa. Varannan fråga är positiv 

och varannan negativ (Sauro, 2011).  

Reabilitet handlar om hur konsekvent användarna reagerar på objekt, det vill säga hur bra 

repetition fungerar. SUS fungerar bättre att mäta en produkts användbarhet än egen 

formulerade formulär. Detta eftersom testgruppens storlek är irrelevant och då kan användas 

på små grupper och fortfarande ge pålitliga resultat. Validiteten refererar till hur väl något 

mäter det som det ska mäta, i detta fall den upplevda användbarheten. SUS visar effektivt vad 

som är användbara och oanvändbara system (Sauro, 2011). 

Resultatet som SUS visar är lätt att förstå för människor från många olika discipliner eftersom 

resultatet sträcker sig mellan 0-100.  Resultat från 90 och uppåt är exceptionella produkter. 

Över 80 är bra produkter och produkter som ligger omkring 70 är acceptabla produkter.  Alla 

produkter som har ett SUS värde under 70 har användbarhetsproblem och bör ses över 

(Bangor, Kortum, & Miller, 2009). 

Uppmärksamhet  

Uppmärksamhetförmågan är en viktig aspekt i interaktion. Om det finns andra objekt som tar 

vår uppmärksamhet och vi blir distraherade kan vi missa viktiga delar i en interaktion. Om 

uppmärksamheten delas mellan flera objekt kan det leda till misslyckande (Arvola, 2014). 

Selektiv visuell uppmärksamhet används vid olika uppgifter.  Denna uppmärksamhet används 

vid generell orientering och skärmskanning som när en ny hemsida öppnas (Cockburn & 

McKenzie, 2001). Wickens, Hollands, Banbury och Parasuraman (2013) skriver att selektiv 

visuell uppmärksamhet även används för att uppmärksamma vissa objekt, viss läsning och vid 

sökning efter specifika fördefinierade element.  

Minne 

När människor redigerar objekt hittar de ofta var de finns genom att minnas deras placering 

snarare än vad de heter. Detta syftar till människans spatiala minne. Många applikationer har 
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dialogknappar på samma ställen som till exempel ok och avbryt. Dessa placeringar blir då 

förutsägbara eftersom det spatiala minnet av placeringar är väldigt starkt. I komplexa 

applikationer hittar även människor objekt genom att minnas var de är placerade relativt till 

andra objekt. Genom att placera objekt på blanka ytor skapar inga problem men att arrangera 

omkring befintliga kan skapa störningar i det spatiala minnet (Tidwell, 2011). 

Genom att skapa konsekvens i designen skapas det bättre möjligheter för att vänja sig vid hur 

produkten fungerar och för att skapa spatiala minnen. Människor förväntar sig att hitta 

liknande funktioner på samma platser. Till exempel ett inloggningsverktyg som bör ligga 

uppe i det högra hörnet (Tidwell, 2011). 

Komponeter i gränssnittet 

För att skapa ett gränssnitt behövs olika komponenter och designmönster. För att göra enkla 

val i ett gränssnitt kan de formas med hjälp av radioknappar eller kryssrutor (eng. Checkbox). 

I radioknappar kan dock bara ett alternativ väljas och med kryssrutor kan flera rutor kryssas i. 

En applikation kan även ha inmatning från en användare. När det finns formulär som ska 

fyllas i av en användare bör dessa fungera på ett visst sätt. För det första är det viktigt att 

ordningen på de fält som ska fyllas i är logisk och att tabbtangenten kan användas för att 

redigera och gå emellan dessa. Den bör även visa visuellt om det som matas in inte är korrekt 

och att felmeddelanden är begripliga (Arvola, 2014).  

Ett rutnät för liknande element används för att visa många element som har liknande utseende 

och vill ge användaren en möjlighet till en förhandsvisning av objekten. Detta ger objekten en 

jämlik yta och visar att objekten är jämlika varandra. Rutnät skapar en ordnad och lugn 

känsla. Elementen i rutnätet har en liknande form och är länkade till andra sidor (Tidwell, 

2011). 

Ikoner kan underlätta att identifiera objekt och status. Det är oftast ett bra val eftersom de tar 

upp mindre yta än textetiketter och att människors perception känner igen former snabbast, 

sedan färger och sist text. Enkla ikoner med tydliga former är lättare att känna igen. De är 

realistiska och ju enklare form på ikonen desto enklare är det att känna igen den i lägre 

upplösning och mindre form. (Goodwin, 2009) 
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Principer för design 

Det är viktigt att designen har handlingsinviter (eng. affordance) (Arvola, 2014). Det vill säga 

att uppfattade och faktiska egenskaper och objektets möjliga funktioner bjuder in till en 

handling med objektet (Norman, 1993).  

Handlingsinviter i ett gränssnitt sker i sekvenser. Till exempel sticker en klickbar knapp ut 

och drar till sig användaren öga. När uppmärksamheten ligger på knappen drar användaren 

musen dit och får då återkoppling om att knappen är klickbar genom att knappen markeras 

och visar att det går att klicka på den. För att skapa ett självinstruerande gränssnitt är det 

viktigt att använda sig av handlingsinviter. Det är även lättare att analysera ett gränssnitt som 

har handlingsinviter för att se om användarna har förstått hur det fungerar och för att upptäcka 

fel i designen (Arvola, 2014).  

Färger  

Färg är ett perfekt verktyg för att dra till sig någons uppmärksamhet. Genom att markera eller 

betona med hjälp av färg kan människor få hjälp med var de ska titta genom att objekten 

fångar användarens uppmärksamhet (Schlatter & Levinson, 2013).  Därför finns det olika 

riktlinjer för vad en designer bör tänka på vid färgval.   

Skilj på färger genom mättnad, ljusstyrka och nyans. Undvik subtila färgskillnader och se till 

att ha en hög kontrast mellan färger. Ett sätt att testa detta är att se dem i gråskala. Om det inte 

går att skilja på färgerna i gråskala är det inte tillräckligt stor skillnad på dem (Johnson, 2014; 

Tidwell, 2011). 

Använd särskiljande färger.  Det visuella systemet använder sig av signaler från näthinnans 

konceller för att producera tre olika motsattsfärger: röd-grön, gul- blå och svart-vit.  De färger 

som är lättast att särskilja är de färger som skapar starkast signal (positiv eller negativ) på en 

av de tre olika färgkanalerna och en neutral signal på de andra två kanalerna.  Alla andra 

färger förutom dessa sex skapar signaler på flera olika kanaler och därför kan det visuella 

systemet inte urskilja andra färger lika lätt och snabbt som dessa sex (Johnson, 2014). 

Användning av olika färgnyanser gör det idealt för att kunna skapa hierarkier i layouten och 

stylingen. Hierarkin påverkas av färgval, mängd och placeringen av det som färgas (Schlatter 

& Levinson, 2013). 

Undvik färgpar som färgblinda har svårt att särskilja.  Dessa par inkluderar mörkröd – svart, 

mörkröd – mörkgrön, blå-lila och ljusgrön- vit. Använd inte mörkröd, blå eller lila mot någon 
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mörk bakgrund. Använd istället mörkröd, blå och lila mot ljusgul och grön bakgrund 

(Johnson, 2014). 

Lita inte enbart på färger utan använd även andra sätt att märka något. Använd till exempel 

färg och en ikon för att skilja på något. (Johnson, 2014) Färg är inte bundet till specifika 

interaktionsmönster annat än när det kommer till felmeddelanden. Genom att använda sig av 

rött till felmeddelanden gör detta att felmeddelanden får en konceptuell betydelse och skapar 

en kontrast som ögat lätt kan hitta. Om färg används konsekvent i ett system hjälper det 

användaren att förstå det visuella språket i produkten (Schlatter & Levinson, 2013). 

Placering av motsatta färger precis bredvid varandra eller på varandra skapar en störande 

känsla därför bör detta undvikas (Johnson, 2014). Mättade färger drar till sig 

uppmärksamheten lättare än matta färger. Men matta färger kan dra till sig uppmärksamheten 

om det är i kontrast till det som finns runtomkring dem. Små ytor med mättade ljusa färger 

drar till sig uppmärksamheten bättre än stora ytor med färger som är mer matta (Schlatter & 

Levinson, 2013).  

Metod  

I metod delen kommer designprocessen av plattformen att beskrivas kort och sedan hur själva 

användartesterna utfördes.  

Design av plattformen: 

Upplägg med vad som bör finnas på sidan diskuterades med kunden och även med möjlig 

uppdragsgivare för att få fram en idé till vad syftet med plattformen var och för att få fram 

vilken information som en uppdragsgivare behöver lägga ut för att en student ska kunna se om 

ett uppdrag är lämpligt för dem.  

Efter kontakt med kunden var författaren informerad om vad som skulle skapas, en 

uppsatsplattform, och varför denna skulle tas fram. Det undersöktes genom kontakt med kund 

och potentiella användare i vilka situationer hemsidan skulle kunna tänkas användas och vilka 

behov som den behövde uppfylla. Detta gjordes genom information från kund om hur 

situationen såg ut idag och om vilka förbättringsbehov denna situation behövde.  

Det diskuterades med en potentiell uppdragsgivare från Linköpings Kommun om det behov 

som fanns från deras sida för att de skulle använda en sådan plattform. Detta skedde vid ett 

tillfälle på cirka 30 minuter.  
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Det som var problem med som hur situation såg ut beskrevs av den potentiella användaren. 

Som det såg ut fanns det inte någon struktur på hur processen med att skicka ut information 

till studenter skedde och att denna information oftast inte var speciellt strukturerad. Det var 

även oftare studenter som kontaktade Linköpings Kommun än tvärt om eftersom de inte vet 

hur de ska informera stundeter om uppdrag som finns hos dem. Enligt användaren skulle det 

underlätta med en plattform eftersom studenterna då skulle kunna kontakta dem istället 

eftersom de oftast inte vet vilka krav som studenten har från utbildningen och oftast vet inte 

heller uppdragsgivarna vilken typ av kompetens olika studenter har. 

Den potentiella användaren hade även några åsikter om utformning av plattformen. 

Användaren ansåg att genom att skapa ett konto och logga in skulle underlätta redigering och 

borttagning av uppdrag. Det var viktigt att detta skulle vara enkelt att göra för att det 

verkligen skulle underlätta arbetet. Det var även viktigt att det var lätt för studenterna skulle 

hitta uppdrag. För att underlätta för uppdragsgivare när de lägger upp uppdrag ansåg den 

potentiella användaren att det vore rimligt med att kryssa i ämnesområden som uppdragen 

skulle handla om istället för en viss studenttyp. Det skulle även uppskattas om det fanns en 

mall att fylla i vid uppläggning av uppdrag då det skulle underlätta vilken information som 

behöver finnas och att denna är tydlig så att den fylls i rätt. Användaren trodde även att en 

plattform skulle underlätta om en person på kontoret ansvarade för att lägga ut uppdrag då fler 

uppdrag skulle läggas ut. Det viktigaste enligt den potentiella uppdragsgivaren var att sidan 

skulle vara enkel och tydlig.  

Koncepttankar 

Koncepttankar som formats från den potentiella användareintervjun och kundens önskemål:  

 Uppdraggivare ska kunna lägga ut uppdrag själva, utan kontakt med andra (till 

exempel forskare/lärare vid universiteten), med hjälp av en mall. 

 Studenter ska enkelt kunna hitta ett uppdrag och ta kontakt med ansvarig för 

uppdraget.  

 Det ska vara enkelt att dela intressanta uppdrag.  

 Hemsidan ska kunna sköta sig själv utan större behov av underhåll.  

o Rensa sig själv under sommaren och skicka ut mejl till uppdragsgivare om 

uppdrag som finns på hemsidan fortfarande är aktuella.  

o Öppen hemsida, alla kan sen den.  

o Målgrupp: studenter men främst uppdragsgivare (för att förenkla processen 

med att meddela studenter om möjliga uppdrag).  
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 Mallen bör innehålla:  

o Namn på uppdrag. 

o Tidsperiod när uppdraget ska utföras. 

o Plats för uppdraget.  

o Kontaktperson, namn och mejladress. 

o Eventuell ersättning för uppdraget.  

o Beskrivning av uppdraget.  

o Förkunskapskrav. 

o Ämnesområden kopplade till uppdraget. (Lättare för en uppdragsgivare att 

klicka i ämnesområden än att skriva vilken typ av student som sökes) 

Designarbetet började sedan med en metod som heter 10 + 10 metoden. Där det utgicks från 

en idé och tio olika designidéer skissades ned under tio minuter, ställdes mot varandra och två 

koncept skissades det vidare på och ned på detaljnivå, (konceptfas). Efter detta bestämdes det 

hur dessa interaktioner skulle fungera och hur gränssnittet skulle vara utformat, 

(bearbetningsfas). I detaljeringsfasen bestämdes det vilka interaktioner som skulle 

implementeras i den interaktiva prototypen och hur testerna skulle ske. Även hur det skulle 

mätas om prototypen uppnår det koncept som var tänkt att den skulle uppnå.  

Prototypen utformades sedan med hjälp av online applikationen UXPin (Se bilder på 

prototypen i Bilaga 1). 

Användartestning  

Nedan beskrivs användartestets utförande.  

Planering av test 
För att testa om de utformade prototypen var användbar och lämplig för sitt 

användningsområde utfördes ett användartest. Syftet var att få veta om produkten var 

användbar och passade målgruppen. I ett strukturerat användartest löste användarna ett antal 

realistiska uppgifter och var instruerade att tänka högt under processen. 

Deltagare  

Studentanvändartestgruppen bestod av nio personer (m = 24 år, SD=2,87) därav fem kvinnor 

och fyra män. Uppdragsgivaregruppen bestod av nio personer (m= 51,4 år, SD=10,92) därav 

sex kvinnor och fyra män. Båda grupperna rekryterades genom snöbollsurval. Det var viktigt 

att testa produkten på målguppen för att utvärdera prototypen för potentiella användare 

(Dumbas & Loring, 2008; Rubin & Chisnell, 2008; Arvola, 2014). Detta antal valdes eftersom 
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att en grupp på fyra till fem deltagare kan finna ungefär 80 % av de användarproblem som 

uppstår för just den användargruppen (Rubin & Chisnell, 2008).  

Uppgifter 

De uppgifter som utformades inför användartesterna baserades på användarmål (Otttersten & 

Berndtsson, 2002; Dumbas & Loring, 2008; Goodwin, 2009; Kuniavsky, 2003). Uppgifterna 

var relaterade till viktiga uppgifter som förväntades att utföras av respektive användargrupp, 

dessa hade ett lämpligt omfång och hade ett begränsat och förutsägbart sätt att lösas på 

(Goodwin, 2009; Kuniavsky, 2003). (se Bilaga 3 för lösningar på uppgifterna) Dessa 

uppgifter var även specifika för att se mönster i användningen och för att de problem och 

hinder som fanns skulle upptäckas (Barnum, 2011; Rubin & Chisnell, 2008). Uppgifternas 

ordning valdes för att skapa en naturlig ordning på hur dessa utfördes och i senare uppgifter 

ändra uppgifter som lagts in i tidigare uppgifter (Otttersten & Berndtsson, 2002).   

De olika gruppernas frågor under testerna formulerades enligt följande: 

Studentanvändarna: 

1. Leta reda på ”Människa-teknik” uppdraget och berätta vem som är kontaktpersonen 

till uppdraget. 

2. Dela uppdraget ”Design av system” via mejl.  

3. Hitta alla uppdrag inom design.  

Uppdragsgivareanvändarna: 

1. Skapa ett nytt konto och logga in.  

2. Lägg in ett nytt uppdrag.  

3. Ändra ditt lösenord till kontot. 

4. Redigera kontaktperson på uppdraget ”Design av hemsida”.  Spara när du är klar.  

Utförande 
Det pilottestades på tre personer. Testet ändrades inte efter dessa tester utan dessa personers 

resultat är med i slutresultatet.  

Det första som skedde när användaretesterna skedde var att användarna informerades om 

varför de var där och vad de skulle göra, att testa om plattformen var lämplig och de fick lite 

kort information om prototypen. Användara fick veta att det var prototypen som skulle testas 

och inte deras kunskaper (Rubin & Chisnell, 2008). Användarna informerades om sina 

rättigheter muntligt. Där fick de veta att det är frivilligt att delta, att deras interaktion med 
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prototypen spelades in med ljud och skärm, vad resultatet skulle användas till, att de fick 

avsluta testet när de ville och att all data kommer att vara anonym.  

Användarna fick sitta ensamma och utföra uppgifterna under testerna. Studenterna och 

uppdragsgivarna fick utföra olika uppgifter på plattformen, för att testa de olika funktionerna 

som är anpassade till de olika målgrupperna. Uppgifterna var nedskrivna på ett papper under 

testerna och lästes upp högt för användarana. Detta för att alla uppgifter säkert presenterades 

på samma sätt för alla användare (Arvola, 2014) och för att det var lätt att se om användaren 

förstått uppgiften eller inte och även för att kunna styra tempot på testet (Rubin & Chisnell, 

2008).   

Under testerna bads även användarana att ”tänka högt” och beskriva vad denne tänkte och 

gjorde.  Denna metod användes för att det underlättade förståelse för varför användarna 

gjorde som de gjorde och om den erfarenhet som användarna upplevde. Detta underlättade 

förståelsen eftersom testledaren och observatören inte behövde tänka på användarnas 

inställning och prestation eftersom de berättde detta (Barnum, 2011; Dumbas & Loring, 2008; 

Rubin & Chisnell, 2008).  

När testet var slut fyllde användaren i en SUS-enkät (se Bilaga 2). Inga anteckningar togs 

under testerna utan videorna observerades i efterhand. Det program som användes för att 

spela in ljud och skärm var Snagit.  

Analys av resultat 

För att analysera resultatet på testerna kategoriserades resultaten för varje person och för varje 

uppgift som lyckades direkt, lyckades efter lite klickande och lyckades med hjälp. Detta för 

att kunna skilja på resultaten då alla lyckades med sina uppgifter. Kategorin lyckades direkt 

innebar att de gjorde exakt som beskrivningen ovan beskriver. Lyckades med lite klickande 

innebar att de tog en omväg än ovan men ändå lyckades själva och de som lyckades med lite 

hjälp innebär att de fick kommentarer som ”testa igen”, ”nu blev det fel” och ”gå tillbaka till 

föregående sida”. Problem som uppstod under användartesterna antecknades genom att titta 

på videorna och valdes att ses som förbättringsområden till den slutgiltiga prototypen. 
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Resultat  

Nedan visas resultatet från användartesterna. 

Avklarade uppgifter 

Tabell 1. visar studenternas avklarande av användaruppgifter.  

 

Lyckades direkt Lyckades efter lite klickande Lyckades med hjälp 

Uppgift 1 88,9% 11,1% - 

Uppgift 2 100% - - 

Uppgift 3 66,7% 33,3% - 

 

Tabell 2. visar uppdragsgivaranvändarnas avklarande av uppgifter.  

 

Lyckades direkt Lyckades efter lite klickande Lyckades med hjälp 

Uppgift 1 44,4% - 55,6% 

Uppgift 2 100% - - 

Uppgift 3 100% - - 

Uppgift 4 33,3% - 66,7% 

SUS 

 

Diagram 1. Visar studentanvändarnas SUS-poäng. 
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Diagram 2. Visar uppdragsgivarnas SUS-poäng.  

Observationer 

 Några uppdragsgivare hade svårt med att hitta ”skapa ett nytt konto” knappen och 

trodde att de direkt kunde skriva in användarnamn och lösenord där befintliga 

användare loggade in.  

 Några uppdragsgivare hade svårt med att hitta hur de redigerade uppdrag. De klickade 

på uppdraget i listan med ”Mina uppdrag” och kom då direkt in på sidan som visas för 

studenterna. Efter ett nytt försök förstod de lätt att de skulle klicka på penn-ikonen.  

 Någon uppdragsgivare hade svårt med att förstå vad ”Plats” innebär när de lade in nytt 

uppdrag. Om det var platsen företaget/organisationen låg på eller där studenten var.  

 Det var även svårt att förstå vad ”uppdragsbild” innebar.  

 Någon användare ville även att det skulle stå företag/organisation i stället för enbart 

företag.  

 Studenterna hade problem med var att de ville söka på designuppdrag i stället för att 

klicka på ”Design” i kryssrutan.  

 En student ville även kryssa i kryssrutan med teknik för att hitta människa-teknik 

uppdraget.  
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Diskussion 

Nedan kommer resultatet och metoden på det utförda arbetet att diskuteras.  

Resultat  

Resultaten visar att en del användare hade problem med vissa uppgifter. Överlag lyckades 

studenterna väldigt bra med sina uppgifter och uppdragsgivarna hade lite större problem. 

Anledningen till att studenterna lyckades efter lite klickande på den sista uppgiften var att de 

ville söka efter design i sökrutan men eftersom sökrutan inte var implementerad fungerade 

inte detta. Men egentligen gjorde de inget fel eftersom detta ska vara möjligt i den riktiga 

produkten men dock är de ett användabarhetsproblem i den nuvarande prototypen. Några 

uppdragsgivare hade även problem med att hitta hur det skapades ett nytt konto. Men detta 

var troligen ett problem eftersom användarna letade efter skapa nytt konto och inte skapa ny 

användare som det stod i prototypen. Även att det hade underlättat om det var som ett 

förbättringsförslag som uppkom under testerna, att det fanns en ”Mitt konto” knapp istället för 

”Logga in” knapp och att denna hade en drop down meny som visade antingen logga in eller 

skapa nytt konto. (Se Bilaga 4 med förbättingsförslag.) 

Det var flertalet användare ur uppdragsgivargruppen som var lite för snabba när de skulle 

redigera uppdrag och klickade direkt på texten till uppdragen i listan och inte hann se 

pennikonen vars syfte var att vara en ikon för ”redigera” uppdrag. När användarna dock 

förstod att de klickat fel, och ibland efter ett ”testa igen” förstod de direkt att de skulle klicka 

på pennikonen i stället för texten till uppdraget. Jag borde egentligen väntat ut användarna här 

och låtit dem inse bättre själva att de hade gjort fel och behövde gå tillbaka. Detta visar på att 

jag som testledare hade behövt mer erfarenhet för att kunna utföra just denna del av testet 

bättre och detta påverkar resultatet direkt eftersom användarna får veta direkt att de har 

klickat på fel objekt. Egentligen kanske texten inte borde vara länkad till sidan där en student 

ser uppdraget för att undvika detta. Texten har en falsk handlingsinvit. Det är svårt att veta om 

denna handlingsinvit är bra eller dålig. Men jag tänkte att uppdragsgivaren lätt vill kunna 

komma in och se hur de uppdrag som denne lagt ut faktiskt visas för studenten och jag valde 

att fortsätta ha det som det var eftersom uppdragsgivaren lätt ska kunna hitta sina uppdrag och 

se dem på det sättet som studenter gör. En ytterligare anledning till att jag inte valda att ändra 

var att användarna ändå förstod direkt efter att de gjort fel att det var pennikonen som de 

egentligen skulle klicka på för att kunna redigera uppdraget. Det är möjligt att 

uppdragsgivareanvändarna skulle fått annorlunda resultat då det är även svårt att ge feedback 

lika till alla deltagare eftersom det är svårt att agera likadant i alla situationer. Jag tror att jag 
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skulle ha varit lite mer tålmodig som testledare och väntat ut hur deltagarna agerade när något 

oförutsett skedde. 

Det enda som var problematiskt för studentanvändarna var att de ville söka efter design i 

sökrutan och när de skulle hitta ”Människa-Teknik” uppdraget, ville någon klicka i teknik i 

checkboxarna. Problemet var dock att dessa inte var implementerade då jag inte tänkte att de 

skulle använda dessa sätt för att lösa uppgifterna. Studenterna löste uppgifterna på ett sådant 

sätt som ska vara möjligt när uppsattsplattformen är implementerad på riktigt och därför 

gjorde de egentligen inte fel men detta var en brist i prototypens användbarhet. 

Någon studentanvändare ansåg att den hade svårt att få en uppfattning om alla frågor i SUS-

enkäten för att kunna besvara dem korrekt. Detta kan vara en anledning till att det ändå är rätt 

så stor variation i SUS-poängen.  Dock visar SUS-resultatet enligt användarna på att 

prototypen var mellan en bra prototyp till en exceptionell prototyp. Anledningen till att 

användarna hade en så pass positiv attityd till prototypen och upplevelsen kan vara 

anledningen till det höga SUS-resultatet trots brister hos prototypen.  

Enligt definitionen som används av användbarhet och enligt Rubin och Chisnell (2008) 

behöver en produkt vara effektiv, tillfredställande, lärbar och tillgänglig för att anses vara 

användbar. Tillgänglighet har dock valts att inte lägga något fokus på eftersom det syftade 

mest till produkter som skulle underlätta för personer med funktionshinder. Effektivitet 

refererar till om en produkt beter sig på det sättet som användaren förväntar sig att den ska 

bete sig på och hur enkelt det är för användarna att göra det som de förväntar sig. Detta mäts 

ofta genom ”fel”. I användbarhetstesterna mäts ofta effektivitet och duglighet tillsammans 

genom procent av totala användare. Vissa uppgifter var lättare för användarna att lösa och 

dessa tycker jag kan anses som effektiva men dock var första och sista uppgiften hos 

uppdragsgivarna inte speciellet effektiva då många gjorde fel där, även Löwgren (1993) och 

Shackel (1986) att effektiviteten hos produkten är viktigt för produktens användbarhet. Men 

jag anser att detta inte är något större problem eftersom Rubin och Chisnell (2008) även 

definierar lärbarheten som en del av effektiviteten och syftar på användarens förmåga att 

använda systemet till en viss nivå efter en tids träning. Eftersom användarna aldrig har använt 

prototypen tidigare är det svårt för dem att veta direkt vad de ska göra på vissa uppgifter. När 

personerna förstod att de gjort fel och försökte igen, på de två uppgifterna som visade mest 

problem, hade de inga problem med att lösa uppgiften och de löste dessa direkt. Detta kan 

även kopplas ihop med Barnum (2011) som beskriver att användaren kan behöver lära sig 
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några få saker för att kunna använda produkten och att ofta belöningen är större än arbetet att 

lära sig produkten. Belöningar beskrivs enligt Barnum (2011) att vara lättheten att lära sig och 

använda produkten, intuition och att produkten är rolig att använda. Eftersom användarna 

hade positiva kommentarer kan detta anses vara uppfyllt. Även Löwgren (1993) och Shackel 

(1986) att lättheten att lära sig produkten är viktigt för produktens användbarhet. 

Användbarhet och lärbarhet hos protypen verkar ändå vara relativt enkel eftersom det ändå 

gick snabbt att lösa uppgifterna. Dock mättes inte tiden för uppgifterna, att hitta alla 

funktioner som jag frågade efter hos studentgruppen och uppdragsgivargruppen. Rubin och 

Chisnell (2008) definierar tillfredsställelse som användarens perception, känslor och åsikter 

om produkten. Det är större chans att användare kommer att utföra en bra interaktion med en 

produkt som uppfyller deras behov och ger den tillfredsställelse som behövs. Tillfredställelsen 

kan anses som hög eftersom användarna gav prototypen så höga poäng på SUS-enkäten som 

visar hur upplevelsen hos prototypen var. Om användarna skulle haft en dålig upplevelse 

skulle också SUS-enkäten visat detta. Användarna gav även många positiva kommentarer om 

prototypen vilket visar på en positiv upplevelse. Även Löwgren (1993) och Shackel (1986) att 

prototypen ska användas med bra attityd och att detta är viktigt för produktens användbarhet.  

Därför verkar prototypen uppfylla kraven om att prototypen är effektiv, tillfredställande och 

lärbar. Detta även eftersom Rubin och Chisnell (2008) beskriver att det är svårt att veta när 

någonting är användbart men att någonting är användbart när det inte uppstår frustration vid 

användandet av produkten. Detta gör att prototypen kan anses vara användbar eftersom ingen 

av användarna blev frustrerad vid användandet av produkten.  

Enligt resultatet anses prototypen passa målgruppen, det vill säga studenter och 

uppdragsgivare och då även anses vara lämplig eftersom lämplighet definieras som att 

prototypen ska passa målgruppen och ha de funktioner som passar prototypen och 

användningsområdet. Eftersom användningsområdet definieras som att studenter ska kunna 

hitta möjliga uppdrag och uppdragsgivare ska kunna lägga ut uppdrag och redigera upplagda 

uppdrag. Och även eftersom den definition av användbarhet som används är uppfylld. 

Användbarhet definieras enligt Rubin och Chisnell (2008) där en produkt behöver vara 

effektiv, tillfredställande och lärbar. Majoriteten av produkten är användbar trots att visa 

funktioner inte är det. Detta med tanke på inlärningstid och användarna löste uppgiftena på 

andra försöket. Detta även med tanke på att det var två av sju frågor som låg under nivån för 

att det inte skulle finnas användbarhetsproblem enligt Goodwin (2009) som anser att om fem 

av tio användare inte lyckas lösa en uppgift är det väldigt få som inte skulle se att det är något 
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problem med designen. Med detta kan det sägas att prototypen i stort är användbar men att 

dessa två funktioer i prototypen är mindre användbar. 

Metod 

Syftet med användartestning brukar vara att hitta orsaker till användarproblem. 

Användartestningen fann också användarproblem. Dessa problem var dock inte speciellt stora 

men det är fortfarande vissa aspekter i designen som behöver förbättras.  

Designmetod 

Om det hade intervjuats fler potentiella användare än endast en hade troligtvis en tydligare 

och annorlunda situation om läget beskrivits. Detta är en stor nackdel eftersom det inte blir en 

generell bild av hur läget ser ut. Men trots detta ansågs en användarintervju och information 

från kunden kunna skapa en tillräcklig grund för att kunna börja utveckla en prototyp. 

Anledningen till att logga in knappen placerades där den gjorde hänger ihop med det spatiala 

minnet och att det är lättare att komma ihåg var objekt är placerade snarare än vad de heter. 

Eftersom logga in och dylika knappar brukar ligga uppe till höger på hemsidor var detta ett 

naturligt ställe för användarna att leta efter en sådan knapp som Tidwell (2011) skriver.  Som 

Arvola (2014) skriver skapas en handlingsinvit genom att knapparna har en färg som sticker 

ut vilket gör att den drar till sig uppmärksamheten. När musen rörs över dessa blir den till en 

hand och knappens färg blir lite genomskinlig vilket gör att den inbjuder till en handling. Det 

valdes även att ha kryssrutor för att studenterna skulle kunna kryssa i flera olika 

ämnesområden som intresserade dem för att lätt och snabb kunna sortera alla uppdrag och få 

en överblick. Rutnätet som skapades med uppdrag på första sidan och även dessa inbjuder till 

en handlingsinvit när musen dras över dem och blir till en hand som visar att de är klickbara.  

Anledningen till att det valdes att ha ikoner till att dela, redigera uppdrag och ta bort uppdrag 

var att det är lättare för perceptionen att uppfatta former än textetiketter och att de tar upp 

mindre yta än en textetikett som beskrivs av Goodwin (2009).  Men dock tror jag att ”äldre” 

inte har samma vana vid ikoner som yngre har. Inga studentanvändare hade problem med att 

förstå att dela-ikonen användes för att dela uppdraget.  Färger och ikoner är även bra att 

kopplas ihop, till exempel för att ”ta bort uppdrag”- ikonen som är ett rött kryss enligt 

beskrivning av Johnson (2014) och Schlatter & Levinsson (2013). Där rött kryss brukar 

indikera stäng eller ta bort något.  

Anledningen till att det var vitt som valdes som bakgrundsfärg var för att det skulle vara en 

enkel och ren sida. De två lila nyanserna som används till rubriker, knappar och 
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bakgrundsrutor valdes eftersom dessa passar till att ha till en ljus bakgrund. Den matta lila 

färgen valdes eftersom det skapar en kontrast mot bakgrunden och den mättade lila färgen 

valdes till knappar för att få dessa att sticka ut. De färgkombinationer som valdes ska inte 

heller ge upphov till några svårigheter att urskilja för personer med färgblindhet. En 

ytterligare anledning att lila valdes som färg var att kunden använder sig av denna färg på sin 

hemsida. Alla dessa färgval har gjorts enligt den beskrivningen från Johnson (2014) och 

Schlatter & Levinsson (2013). 

Användartestmetod 

Eftersom uppgifterna som användarna fick var specifika kan de enkelt visa mönster i hur 

prototypen används och hitta problem i designen. Uppgifterna valdes att inte ändras i 

ordningen mellan användarna eftersom det fick en naturlig ordning. Eftersom det först måste 

skapas ett användarkonto, sedan lägga upp ett nytt uppdrag, ändra lösenord och för att 

redigera ett uppdrag behöver det först skapas ett uppdrag för att kunna redigera det.  

Prototypen passade båda målgrupperna men olika bra. En anledning till detta kan vara hur stor 

erfarenhet användarna har till liknande produkter och hur vana de är att använda teknik. Jag 

tänker mig att studenterna som är lite yngre har en annan erfarenhet och använder teknik mer 

och på ett annorlunda sätt än vad uppdragsgivarna gör. Det är viktigt att påpeka för 

användaren att det är prototypen som testas och inte dem. Men eftersom användarens 

teknikkunskaper påverkar hur denne uppfattar och förstår prototypen så påverkar även detta 

indirekta resultat även om det inte ska spela någon större roll under testningen eftersom 

produkten ska passa alla dessa olika personer som ska interagera med prototypen. Det var 

även svårt för uppdragsgivarna att tänka högt under tiden som de interagerade med 

prototypen. Detta kan bero på att de inte är lika vana som studenterna att kanske är att agera 

med teknik då många yngre använder sig mer av teknik än vad äldre kanske gör. Därför borde 

kanske även bakgrundsinformation om teknikvana undersökts.  

Egentligen är det nog svårt att säga hur bra metoden som jag använde faktiskt testar hur 

lämplig och användbar prototypen egentligen är. Eftersom användbarhet syftar till så många 

olika saker, till exempel ska den vara lätt att lära sig, effektiv, användarna ska ha en bra 

attityd när de använder den, den ska vara flexibel, relevant, anpassad till det mänskliga 

systemet och prototypen ska vara anpassad till sammanhanget den ska användas i. 

Effektiviteten mäts i antalet fel. Det är svårt att veta vad som egentligen är fel. Antalet fel i 

detta fall syftar till hur många procent av användarna som lyckades att lösa uppgifterna. Alla 
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användare lyckades lösa uppgiften, dock med hjälp i enstaka fall. Hur vet man då hur effektiv 

prototypen är? Uppdragsanvändarna skulle ha löst problemet med att de klickade in på sidan 

som studenterna ser utan att jag skulle kommenterat någonting egentligen, att jag 

kommenterade gjorde det svårare att avgöra hur effektiv prototypen egentligen är och att 

användarna kanske anser att prototypen faktiskt var lättare att använda än vad den faktiskt var 

på grund av detta. När användarna klickade på textlänken till uppdraget förväntade de sig att 

komma in på sidan som skulle redigera uppdraget. Detta var den största svårigheten som 

upptäcktes med prototypen.  

Enligt min uppfattning verkar prototypen uppfylla kraven för att en användare ska använda 

den. Dock känns det som att prototypen behöver utvecklas till en riktig produkt och 

utvärderas av fler användare. Användarmålen är att uppdragsgivare enkelt ska kunna lägga ut 

uppdrag med hjälp av en mall för att underlätta hur information sprids mellan uppdragsgivare 

och studenter. Bara denna aspekt av systemet ska underlätta arbetet och spara mycket tid då 

uppdragsgivarna direkt vet vilken information som studenterna behöver ha för att veta om ett 

arbete passar dem och om studenterna hittar något intressant uppdrag, kontakta 

uppdragsivaren och se om det är möjligt att anpassa uppdraget efter deras behov och krav från 

utbildningen.  

Eftersom det är svårt att avgöra hur användbart någonting faktiskt är, är det lättare att se hur 

oanvändbart något är eftersom pennikonen skapade problem kan man säga att den funktionen 

var mindre användbar, men dock så tror jag att den är användbar när användarna har lärt sig 

hur systemet fungerar.  

Jag vet inte hur bra jag tycket att en SUS-enkät visar på hur användbar en produkt egentligen 

är. Enligt Sauro (2011) är testgruppens storlek irrelevant och då kan användas på små grupper 

och fortfarande ge pålitliga resultat. Validiteten refererar till hur väl något mäter det som det 

ska mäta, i detta fall den upplevda användbarheten. SUS visar effektivt vad som är 

användbara och oanvändbara system. Hur en person anger poängen i detta kan bero på flera 

olika anledningar. Till exempel på hur olika personer tolkar olika frågor. Till exempel frågan 

om produkten får dig att känna dig trygg, vad innebär trygg för dig? Vad innebär att vara 

trygg med produkten? Detta är en tolkningsfråga som kommer att besvaras eller tolkas olika 

av olika personen. En annan aspekt av hur bra SUS mäter användbarheten är hur mycket en 

person behöver interagera med en produkt för att kunna svara på dessa frågor? Räcker det 

med att testa ett fåtal aspekter som går på några få minuter eller behövs det gå igenom alla 
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aspekter för att kunna använda denna? Det finns ingen direkt information om dessa aspekter 

men mer information om att SUS-enkäten är en väl använd och beprövad metod som ska vara 

bra till att mäta hur användbar en produkt är.  

Rekommendationer till uppdragsgivaren och framtida forskning om användbarhet på 

prototypen rekommenderas att göra när användarna använt den riktiga produkten av 

prototypen ett tag och lärt sig den för att se om det uppstått nya problem eller om det är något 

annat med produkten som inte fungerar. Eftersom det är lättare att avgöra problematik hos 

användningen av en produkt efter en tids inlärning av den.  Det är lätt att hitta problematik 

hos en produkt tidigt i utvecklingen som många har problem med och är ”stora” problem. 

Problem som har med inlärningstiden hos produkten behöver som sagt undersökas efter en 

tids användning hos produkten.  

Slutsats 

Syfte med arbetet var genom ett användartest testa den utformade prototypen var lämplig för 

användningsområdet och undersöka om det fanns några användningsproblem. Resultatet 

visade att det fanns vissa aspekter som skulle behöva designas om och göras tydligare. Om 

prototypen är användbar är svårt att avgöra då alla uppgifter löstes utan egenliga problem men 

att dessa uppgifter kanske hade fått ett annat resultat om inte deltagarna hade fått lite hjälp på 

traven. Slutsatsen av projektet är att det är svårt att avgöra om någonting är användbart förrän 

det är en färdig produkt och har används ett tag av användarna. Den utformade prototypen är 

lämplig och användbar för användningsområdet men det finns brister som behöver förbättras. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Bilder på prototypen 

 

Figur 1. Visar bild på startsidan. Ser likadan ut för alla som går in på sidan. Uppdrag ligger 

listade med korta beskrivningar där plats och tidsperiod visas.  

 

 

Figur 2. Startsidan, ner skrollad.  
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Figur 3. Visar hur det ser ut om studenterna klickar in på ett uppdrag, i detta fall människa-

teknik uppdraget som var studenternas första uppgift att klicka in på.  

 

 

Figur 4. Om någon vill dela ett uppdrag i detta fönster, klickar denne på dela-ikonen som syns 

nere till höger. Då öppnas dela rutan och användaren kan då välja att dela sitt uppdrag.  
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Figur 5. När användaren väljer att dela något uppdrag på startsidan dyker samma fönster upp. 

För att göra detta klickar studenten på dela-ikonen nere till höger som ligger i varje uppdrags 

ruta.  

 

 

Figur 6. När design kryssrutan är i bockad visas alla uppdrag som blivit taggade med design.   
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Figur 7. När användaren klickar på logga in-knappen kommer denna rutan upp.  

 

 

 

Figur 8. När användaren klickar på ”Skapa ny användare” som kan ses på bild 7, under logga 

in-knappen, kommer en ny ruta upp för att skapa en ny användare. 
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Figur 9. Visar hur det ser ut när en användare loggat in. Där befintliga uppdrag som denne 

redan skapat ligger i en lista.  

 

 

Figur 10. Visar hur mallen för att lägga in ett nytt uppdrag ser ut. (Fönstret ut zoomat för att 

se hela mallen)  
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Figur 11. Visar hur det ser ut när en användare vill redigera sina kontouppgifter.  

 

 

 

Figur 12. Om användaren klickar på penn-ikonen dyker en redigering ruta upp för uppdraget. 

(Fönstret ut zoomat för att se hela mallen) 
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Bilaga 2- SUS-enkät 
Kön: Man     Kvinna  

Ålder : _____ 

1. Jag tror att jag skulle vilja använda denna produkt ofta. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

2. Jag tyckte att denna produkt var onödigt komplicerad. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

3. Jag tyckte denna produkt var lätt att använda. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

4. Jag tror att jag kommer att behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda 

denna produkt. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

5. Jag tycker att funktionerna i denna produkt är väl samordnade. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

6. Jag tyckte att det fanns för mycket inkonsekvens i produkten.  

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda denna produkt mycket snabbt 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

8. Jag tyckte denna produkt var mycket besvärlig att använda. 

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

9. Jag kände mig väldigt trygg när jag använde denna produkt.  

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kunde komma igång med denna produkt.  

1                            2                           3                          4                          5 

Instämmer inte alls                                                                                         Instämmer helt 
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Bilaga 3- Lösningar till uppgifterna 
Lösningar till uppgifterna: 

Studenttesternas: 

1. Skrolla ner på sidan och leta efter rubriken ”människa-teknik”. Klicka in på sidan. 

Titta i rutan till vänster och kontakterpersonen är Gunnar Andersson.  

2. Leta reda på rubriken ”Design av system”. Klicka på dela symbolen. Eller klicka in på 

uppdraget och klicka på dela symbolen. Klicka på mejl-ikonen.  

3. Klicka på designkryssrutan.  

Uppdragsgivartesterna: 

1. Klicka på ”Logga in” knappen, klicka på ”Skapa ny användare”. Fyll i uppgifterna och 

klicka på ”Skapa konto”. 

2. Klicka på ”Nytt uppdrag” i menyn till vänster. Fyll i mallen och klicka på ”Lägg upp 

uppdrag”.  

3. Klicka på ”Kontoinställningar” i menyn till vänster. Leta reda på vad som behöver 

fyllas i för att kunna byta lösenord. Fyll i ”Nuvarande lösenord”, ”Nytt lösenord” och 

”Upprepa nytt lösenord”.  Spara.  

4. Klicka på ”Mina uppdrag” i menyn till vänster. Klicka på penn-ikonen till höger i 

menyn bredvid ”Design av hemsida” titeln. Leta reda på Kontaktperson i mallen och 

ändra denna. Klicka sedan på spara.  
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Bilaga 4- Förbättringsförslag 

 Göra texten tjock i menyn när en uppdragsgivare är inloggad för att tydliggöra var 

personen är.  

 Ersätta logga in knappen med ”Mitt konto” knapp. Om man klickar på denna kommer 

en drop-down meny med två alternativ, antingen logga in eller skapa nytt konto.  

 Även att det ska vara en inloggad ikon, användarnamn, mitt konto och logga ut länk 

som visas längst upp till höger på alla sidor när någon är inloggad.  

 Kryssrutorna får en ”filtrera”- rubrik 

 Koppla flera mejladresser till ett konto.   

 

 

 


