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Abstrakt 

Användare vill idag snabbt och enkelt kunna hitta den information de 

behöver på sina mobiltelefoner. Enheten erbjuder lättillgänglighet och 

möjlighet till interaktion när de vill, var de vill. Denna studie har 

undersökt hur ett gränssnitt för smartphones kan utformas som presenterar 

en större mängd information till användaren i form av teknisk 

dokumentation, exempelvis manualer. 

Studien är framtagen i uppdrag från Combitech som upplever ett problem 

i att presentera större mängd data på mindre enheter. Fokus i denna studie 

har legat i att implementera och utvärdera olika designriktlinjer för 

mobiltelefoner. En prototyp utvecklades i två iterationer där respektive 

prototypiteration testades på användare genom uppdrag, bedömningsskala 

och intervju.  

Studien indikerar på ett resultat där ett antal riktlinjer gynnar 

användarupplevelsen när det gäller ett mobilt gränssnitt för att söka 

information. Detta innefattar bland annat att förenkla och prioritera 

uppgifterna för användaren så gott det går för att minska dess kognitiva 

belastning. Det presenteras även mer konkreta riktlinjer beträffande 

klickytor, lokalisering, horisontell scrollning, samt funktionalitet för 

ändring av textstorlek. 

Abstract 

Users today want to be able to find the information they need quickly and 

easily on their mobile phones. These devices offers easy-access and 

enables interaction whenever they want, wherever they want. This study 

examines how a smartphone interface for presenting larger quantities of 

information from technical documentation, such as manuals, should be 

designed. 

This study was commissioned by Combitech, who have experienced 

issues when presenting a larger amount of data on smaller devices. The 

focus of this study was to implement and evaluate various design 

guidelines for mobile phones. A prototype was developed in two 

iterations, where each iteration was evaluated through tasks, rating scales 

and interviews. 

The results indicate that a number of guidelines favour the user experience 

when it comes to a mobile interface for finding information. This includes 

simplifying and prioritizing the tasks for the users to reduce the cognitive 

load. Concrete guidelines are presented for click target areas, location 

tracking, horizontal scrolling and functionality for changing text size area. 
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1 Bakgrund 

Bland Sveriges befolkning ökar internetanvändningen på mobilen för 

varje år och idag väljer allt fler att använda mobilen framför datorn (IIS 

2017). 85 procent använder internet i mobilen och 76 procent gör det 

dagligen (ibid). 

Då mobilen blir en allt vanligare plattform för att visa webbplatser på blir 

det i samma takt allt vanligare att göra webbplatser responsiva. Enligt en 

undersökning av BearingPoint (2018) har 88% av de större företagen i 

Sverige en responsiv webbplats eller webbshop. De nämner att det är 

viktigt att företag ser till att deras webbplatser är optimerade enligt de 

restriktioner som finns för mobila enheter. Enligt Schade (2014) gör en 

responsiv webbplats dynamiska ändringar i dess utseende beroende på 

enhetens skärmstorlek och dess orientering (stående eller liggande). Syftet 

med responsiv design är att tillgodose användarna med samma 

information oavsett vilken enhet den presenteras på, om det är en laptop, 

tablet eller mobiltelefon.  

Samhällets individer är idag vana vid att få tillgång till den information 

de behöver genom sina mobila enheter. Enligt författarna Dou och Shyam 

Sundar (2016) tillhandahåller mobila enheter en smidigare åtkomst till 

allmän information än en PC då det är möjligt för användaren att använda 

enheten i princip när och var som helst. Skillnaden angående åtkomlighet 

har gjort det möjligt för användare att utveckla nya beteendemönster som 

är kopplade till behov av informationsåtkomst på mobila enheter (ibid). 

När det designas ett gränssnitt för PC så finns det betydligt mer utrymme 

för funktionaliteter och visuellt ”klotter”, men i mobil finns inte den 

möjligheten (Wroblewski 2018). Mindre sessioner av aktivitet, samt 

möjligheten till att använda enheten i alla tillfällen skiljer sig ifrån när 

man sitter vid en dator på ett kontor.  

Användarupplevelsen skiljer sig, likaså interaktionsteknikerna. 

Interaktionstekniker är de olika tekniker som användaren kan använda för 

att interagera med gränssnittet (Dou & Shyam Sundar 2016). På ett 

desktopgränssnitt finns det tangentbordsinteraktioner och mus-

interaktioner (exempelvis klicka, högerklicka, dra) medan mobilens 

touchscreengränssnitt har andra typer av interaktionstekniker som att 

pincha, swipea vertikalt eller horisontellt. De olika interaktionsteknikerna 

skapar både utmaningar och möjligheter för att främja 

användarupplevelsen.  
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 Problembeskrivning 

Tillsammans med företaget Combitech har en viss problematik diskuterats 

angående att visualisera manualer och andra omfattande dokument via en 

mobil enhet. Företaget har ett verktyg som heter Uptime vilket används 

för att producera, bearbeta, distribuera och publicera teknisk 

dokumentation, till exempel i form av manualer. Till detta verktyg finns 

en webbportal som slutanvändare interagerar med i deras arbete för att 

hitta och läsa teknisk dokumentation av olika slag. Den är uppbyggd för 

att vara responsiv men dess element och funktionalitet är inte anpassad 

för en mobil. Den är endast anpassad för att visas på en datorskärm och 

interagera med en datormus. 

Enligt Punchoojit och Hongwarittorrn (2017) är det mycket 

gränssnittsdesign för mobiler som är baserat på PC:ns desktop-paradigm. 

Webbplatser kan vara responsiva i den bemärkelsen att de anpassar sig 

efter enhetens skärm men fortfarande inte vara anpassade för att bli 

interagerade med på mobila enheter med touchskärm. Enligt författarna 

(ibid) är det ett problem då desktop-design inte passar i den mobila 

kontexten. Det är även en utmaning att visa stor mängd information på 

mindre skärmar. När en stor mängd information presenteras blir det 

svårare för användaren att navigera mellan sidor och hitta den 

informationen de söker (ibid).  

 Syfte 

Trots att mobila enheter idag är en stor del av vardagen existerar inga 

standardiserade designmönster för mobila gränssnitt (Punchoojit & 

Hongwarittorrn 2017). Därför är det intressant att studera och testa olika 

designmönster och riktlinjer för att utvärdera vad som passar ett gränssnitt 

som presenterar stort informativt innehåll på en begränsad skärmstorlek. 

Då syftet med den prototyp som skapas i arbetet är att kunna hitta och läsa 

dokument är utmaningen hur man ska utforma prototypen för att inte 

distrahera användaren från att utföra sitt huvudsakliga mål. Samtidigt 

behöver funktionalitet och navigation vara lättillgänglig för att hitta rätt 

dokument och hitta rätt information i dokumenten. Det som ska 

undersökas är vilka riktlinjer som kan användas för att göra prototypen 

användarvänlig på en smartphone.  
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 Frågeställning 

Med syftet i åtanke har följande frågeställning tagits fram för att 

undersökas och besvaras i arbetet: 

- Vilka designriktlinjer för ett mobilt gränssnitt kan appliceras för att 

gynna användarupplevelsen i ett verktyg som presenterar teknisk 

dokumentation? 

 Avgränsningar 

Studien begränsas genom att prototypen utformas och testas på 

smartphone, ej läsplatta. Då den främsta utmaningen ligger i att presentera 

stor mängd information på en liten skärm så används smartphone som 

enhet. Det finns även intresse av att undersöka samma frågeställning på 

läsplatta men på grund av den tidsram som arbetet är begränsat till så 

behöver denna avgränsning göras.  

Prototypen utformas och testas på en Samsung Galaxy S8, vilket är en 

android-modell med en 1440p edge-skärm. En edge-skärm är en skärm 

där kanterna är rundade i mobilens höger- och vänstersida. Konceptet 

testas på Combitechs webbportal för Uptime, prototypen utformas som ett 

gränssnitt med hi-fi funktionalitet. Studien kommer att bedrivas lokalt i 

Växjö och användartester görs på personal på Combitech som har 

grundläggande insikt i Uptime och har erfarenhet inom teknisk 

dokumentation. Prototypen ska innefatta navigation, sökfunktion och 

dokumentpresentation. 
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2 Metod 

Genom en inledande litteraturstudie insamlas data om olika 

designprinciper och mönster för utformning av gränssnitt för mobila 

enheter. Tillsammans med data från intervjuer påbörjas en iterativ process 

att ta fram en prototyp som i varje iteration användartestas. 

Användartesterna kompletteras med semistrukturerade intervjuer och 

enkäter för att få en helhetsbild av användarupplevelsen. Resultatet 

sammanfattas och används som underlag till nästa iteration. 

 Litteraturstudie 

Att hitta relevanta källor är en viktig del i forskningsprocessen för att 

bygga upp en bakgrund och göra en förstudie i ämnet (Backman et al. 

2014). Litteraturstudien byggs primärt upp genom databassökningar efter 

vetenskapliga artiklar inom området, men kan även utgå ifrån ett 

vetenskapligt verk och hitta källor i deras referenser. Dock bör man göra 

detta med försiktighet då källorna ska vara av god kvalité. Att vara 

källkritisk är viktigt. Författarna (ibid) föreslår även att man kan söka efter 

forskningsöversikter som sammanfattar forskning inom ett specifikt 

område. 

Den data som samlas in lägger en grund för arbetet. Information om 

designmönster och riktlinjer för mobilgränssnitt sammanställs och 

används som underlag i prototyparbete och vid användartest.  

 Intervjuer 

Robson (2011) menar att intervjuer lämpar sig bra i kombination med 

andra metoder. I semistrukturerade intervjuer finns det en strukturerad 

checklista av ämnen och frågor som ska beröras i intervjun. De kan 

modifieras och omstruktureras baserat på den individuella intervjun, 

oplanerade frågor kan ställas beroende på vad intervjuaren svarar på 

frågorna. Författaren (ibid) menar att semistrukturerade intervjuer är 

lämpliga om den som intervjuar själv även medverkar inom 

forskningsprojektet. Intervjuer som sker ansikte mot ansikte har fördelen 

att man kan ändra en fråga, följa upp svaren med följdfrågor och 

undersöka underliggande motiv på ett sätt som enkäter inte kan. 

Intervjuer har potentialen att ge rikt och upplysande material (Robson, 

2011). På grund av det passar denna metod ihop med observationer för att 
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komplettera med frågor som är svåra/omöjliga att få besvarade enbart 

genom observation. Intervjun genomförs efter observation för att få fram 

information om användarens upplevelse och reflektioner kring 

prototypen. Precis som med observation görs detta för att identifiera 

eventuella problem med prototypen så att den kan itereras och förbättras 

för användaren. 

Några semistrukturerade intervjuer sker i tidigt stadie av arbetet med 

personer som använder webbportalen för att identifiera hur man arbetar 

med verktyget idag och vad som är viktigt/mindre viktigt i gränssnittet 

och i funktionaliteten. Syftet med dessa intervjuer är även att få en bild av 

användaren och deras behov av produkten. 

 Bedömningsskala: Likertskala 

För att få in kvantitativa data från användartester kommer en likertskala 

att användas som en del av testningssessionen. En Likertskala är en av de 

mest använda metoderna för att mäta attityder (Van Peer et al. 2012). I en 

likertskala uppmanas respondenter att svara på ett påstående. De svarar 

sedan på en skala över hur mycket de är överens eller inte är överens med 

påståendet. 

Respondenter kan uppskatta att svara på en likertskala då de ofta ser 

intressanta ut (Robson & McCartan 2016). Detta kan vara en fördel då 

människor har lättare att ge mer tilltänkta svar när något tilltalar dem. Det 

man behöver vara försiktig med när man utvecklar en likertskala är hur 

man formulerar sina påståenden. Man ska inte lägga några värderingar i 

dem, då riskeras bias. Tanken med denna bedömningsskala är att samma 

skala ska värderas i varje användartest och inte skilja sig mellan 

iterationerna. Då kan man mäta om man har förbättrat 

användarupplevelsen i iterationen eller ej. Det ger även riktlinjer för vad 

man bör fokusera på i nästa iteration.  

 Användartester 

Användartester sker genom observation under tiden som användarna får 

uppdrag att göra, detta kallas att göra “usability testing”. Enligt Preece, 

Rogers & Sharp (2015) är observation som metod användbar för att samla 

in data i alla stadier i produktutveckling. Det kan användas som 

utvärderingsteknik för att undersöka hur väl den utvecklade prototypen 

stödjer uppsatta mål (ibid), vilket kommer att användas i denna studie. 
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Observation kräver stor investering i tid och ansträngning, den stora 

fördelen med observation är att den är rättfram; man observerar vad 

personen gör och lyssnar på vad de säger (Robson 2011). Även data som 

kommer från observation kan kompletteras med andra metoder (ibid), i 

detta fall kompletteras det med semistrukturerade intervjuer, 

bedömningsskala samt think aloud.  

Observationerna kommer att ske i en kontrollerad miljö. Preece et al. 

(2015) beskriver att fördelarna med att utföra användartester i en 

kontrollerad miljö är att testledaren kan kontrollera vad användarna gör, 

men även sociala influenser som kan påverka användarens utförande. 

Målet är att testa om användarna kan nå sina mål som den var designad 

för och om produkten är användbar för dem (ibid). Användarna får 

verklighetstrogna uppdrag att genomföra i verktyget, exempelvis att hitta 

en specifik typ av information.  

Innan användartesterna genomförs pilottester för att se till att testet 

utvärderar det som det är tänkt att utvärdera och att uppdrag och frågor är 

välformulerade. Eventuella fel kan bli identifierade och korrigerade inför 

användartesterna (Preece, Rogers & Sharp, 2015).  

2.4.1 Antal testpersoner 

Enligt Nielsens (2000) teori är fem användare det optimala antalet för att 

få ut så mycket information man behöver så effektivt som möjligt. Ju fler 

användare man testar på desto mindre nya problem uppmärksammas för 

varje användartest. Han beräknar att efter fem användartest har man 

lyckats observera 85% av användbarhetsproblemen. Dessa problem kan 

man fokusera på i nästa iteration. Han anser att det är bättre att lägga 

resurser på att göra fler användartest än att låta många användare endast 

utföra ett användartest. Målet med användartester är att kunna förbättra 

sin design och inte bara dokumentera dess svagheter (Nielsen, 2000). 

2.4.2 Think Aloud 

Ett problem med observation är att man inte vet vad användarna tänker, 

ser eller vet varför de gör som de gör. Enligt Preece et al. (2015) kan man 

be användaren att tillämpa tekniken om man utför observationen i en 

kontrollerad miljö. Tekniken innebär att användarna högt säger vad de 

tänker och försöker att göra (ibid). Utifrån dessa aspekter tillämpas 

metoden som en del av användartesterna. 
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Think Aloud tillämpades som en del av användartesterna och resulterade 

i data om testpersonernas användarupplevelse av produkten och gav 

indikationer på vad användaren hade svårt respektive lätt för. Fokus låg 

på att identifiera svagheter i prototypen för att skapa möjlighet att iterera 

en förbättrad version av den.  

 Iterativ prototyputveckling 

Enligt Preece, Rogers & Sharp (2015) finns fyra grundläggande aktiviteter 

som används vid interaktionsdesign; skapa krav, designa alternativ, 

prototyputveckling och utvärdering (se Bild 1). Detta sker i en iterativ 

process där designern förfinar prototypen genom feedback från 

användare. Nya insikter leder till nya iterationer. 

När man har information om användarna och vet vilket stöd de behöver i 

produkten som ska utformas kan man börja skapa en kravspecifikation. 

En kravspecifikation är ett verktyg för att se till att användarnas behov och 

mål tillgodoses i en produkt, den skapar även en grund för att kunna börja 

på designprocessen (Preece, Rogers & Sharp, 2015). 

När man designar alternativ föreslår man idéer för att kunna möta de krav 

som finns i kravspecifikationen och bygga en ram för hur den ska 

utformas (Preece, Rogers & Sharp, 2015). Med denna information kan 

man sedan påbörja utformningen av prototypen. Prototypen används för 

att förmedla dessa idéer och för att användarna ska få en känsla över hur 

den riktiga produkten kommer att fungera i slutändan. I det utvärderande 

stadiet analyserar man användarupplevelse och användbarhet av 

produkten. Baserat på återkoppling från utvärderingar kan det behövas gå 

tillbaka för att ändra eller förfina kravspecifikationen. Sedan görs 

eventuella alternativa designförslag som sedan tillämpas i prototypen för 

att återigen utvärderas. 

 

Bild 1 Iterativ prototyputveckling 
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3 Teori 

Under detta avsnitt presenteras resultatet av litteraturstudien som ligger 

till grund för designval i prototypen. Designprinciper lägger en abstrakt 

grund för designen medan riktlinjerna blir förslag på konkreta alternativa 

designidéer. 

 Kognitiv belastning 

Kognitiv belastning är den mängd av hjärnkapacitet som det tar att utföra 

en uppgift (Whitenton 2013). Ju större den kognitiva belastningen är desto 

svårare blir det för användaren att använda produkten, hitta innehållet och 

utföra sin uppgift. En stor kognitiv belastning kräver mycket av 

användarens arbetsminne. De funktioner som presenteras för användaren 

men som de sällan använder adderar till deras kognitiva belastning 

(Pennington et al. 2016). Det finns tre olika faktorer som bidrar till ökad 

kognitiv belastning; hur mycket man behöver tänka för att fatta ett beslut, 

att vara osäker på hur många val det finns samt inte veta vad 

konsekvenserna blir av de alternativa valen.  

De mest använda funktionerna behöver identifieras och lyftas fram 

samtidigt som de överflödiga behöver skalas bort eller gömmas för att 

reducera den kognitiva belastningen. Whitenton (2013) presenterar tre 

riktlinjer för att minimera kognitiv belastning. Den första är att undvika 

visuellt ”klotter”, alltså skala bort allt som är irrelevant för användarna 

och som kan distrahera dem. Riktlinje nummer två är att bygga en design 

efter existerande mentala modeller och designprinciper för att minska 

inlärningskurvan för designen. Den sista riktlinjen är att försöka avlasta 

användaren så gott det går genom att ersätta uppgifter som kräver kognitiv 

belastning. Detta är uppgifter som kräver att användaren ska läsa text, 

komma ihåg information eller fatta beslut med andra alternativ 

(Whitenton, 2013).  

För att underlätta för användaren kan man exempelvis visa tidigare 

inmatad information. Det kommer inte gå att ta bort alla dessa uppgifter 

men för varje kognitivt belastande uppgift som tas bort desto mer mentala 

resurser lämnar man för de uppgifter som är nödvändiga att utföra. 
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 Designprinciper 

Enligt Preece, Rogers & Sharp (2015) används designprinciper som 

hjälpmedel för att designa användarupplevelser, de hjälper 

interaktionsdesigners att tänka på olika aspekter i designen.  

• Visibility  

Om funktioner har hög visibilitet är de intuitiva att använda, det 

betyder att det är högst troligt att användaren vet vad den ska göra. När 

funktioner inte är synliga är det svårare att veta att de finns och hur 

man ska använda dem. Resultatet av låg visibilitet kan leda till att 

användare blir frustrerade.  

 

• Feedback 

Feedback innebär att man efter en handling informerar vad som har 

hänt till användaren. Man ger användaren bekräftelse av vad hen har 

åstadkommit, vilket ger användaren godkännande att fortsätta med 

aktiviteten.  

 

• Constraints 

Constraints betyder är man ska begränsa användarinteraktioner i 

gränssnittet för att vägleda användaren eller hjälpa användaren att 

undvika göra misstag. Ett vanligt designmönster är att inaktivera vissa 

alternativ genom att gråmarkera dem. 

 

• Consistency 

Detta innebär att skapa ett gränssnitt som är enhetligt utformat genom 

att applicera regler för hur element ska se ut och fungera. Detta hjälper 

användaren att lära sig gränssnittet och komma ihåg hur man använder 

det.  

 

• Affordance 

Affordance innebär att man ger användarna ledtrådar på hur man 

använder en produkt för att den ska kännas intuitiv att använda. 

3.2.1 Chunking 

Element som ligger nära varandra tenderar att upplevas vara mer 

sammankopplade än element längre ifrån varandra (Pennington et al. 

2016). Designprincipen används när det ska skapas koppling mellan 

element men även för att göra komplex information lättare att tolka. 
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3.2.2 Markera och framhäva 

Genom att använda färg, typsnitt, storlek m.m så kan ytterligare visuell 

fokus uppnås (Pennington et al. 2016). Om denna princip används med 

måtta kan en markering användas för att uppmärksamma viktiga delar och 

för att särskilja dem från resterande innehåll. Framförallt kan denna 

princip användas i en så kallad "call-to-action" som menas med att man 

markerar element som syftar till att bjuda in användaren till att interagera 

med elementet. Därför ska man vara försiktig i användandet av denna 

princip, man bör inte markera på ett sätt som lockar till interaktion när 

ingen interaktion erbjuds. 

3.2.3 Reducering av alternativ 

När det designas ett verktyg säger instinkterna att erbjuda användarna en 

fullständig lista av alternativ och avancerade funktioner om användaren 

skulle ha ett behov av det (Pennington et al. 2016). I det fallet gör man 

användaren som inte har avancerade behov en otjänst. Man kan reducera 

bördan genom att antingen markera “rekommenderade” alternativ eller 

gömma de överflödiga alternativen så att de inte är påtagliga men ändå 

tillgängliga vid behov för användaren.  

3.2.4 Läsbarhet 

För att en text ska anses vara läsbar behöver den uppfylla vissa riktlinjer 

enligt Nielsen (2015). Exempelvis behöver man använda sig av en rimlig 

textstorlek och tillgodose ett sätt för användarna att ändra textstorlek. De 

äldre användarna har ett behov av större text men de yngre kan också 

uppskatta att inte behöva kisa för att läsa texten. Bakgrundsfärg och 

textfärg ska ha hög kontrast gentemot varandra, dessutom bör bakgrunden 

inte ha någon textur i sig. Vilket teckensnitt man applicerar har också 

betydelse för läsbarheten.  

Utöver dessa riktlinjer läggs även mycket ansvar på hur själva texten är 

skriven och formatering av texten. Texten bör varken vara för lång eller 

använda ett för svårt språk för att inte belasta användarna kognitivt. 

Nielsen (2011) jämför läsning på en mobil med att kika genom ett 

nyckelhål. Informationen presenteras lite i taget och ju mindre användaren 

kan se, desto mer måste användaren komma ihåg.  
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 Riktlinjer för gränssnitt i mobiler 

Riktlinjer som har hittats är resultat på olika studier inom området HCI 

och gränssnittsdesign för mobil. De har använts för att försöka hitta 

lösningar på olika designproblem som är specifika för mobiler med 

touchskärm.  

3.3.1 Utmaningen med navigation på mobil 

Att skapa en meny-navigation är svårare på en mobil enhet än på desktop 

(Punchoojit & Hongwarittorrnen 2017). På grund av den begränsade 

skärmstorleken kan användare i många fall endast se en del av menyn, 

detta gör att man måste förlita sig på användarens arbetsminne. Den 

grundläggande funktionen med en meny är att tillgodose användarna med 

genvägar till önskade funktioner för produkten. 

Enligt Budiu (2015a) ska en navigering för mobilen vara upptäckbar, 

tillgänglig och endast ockupera en mindre del av gränssnittet. Navigering 

och sökning har ett pris på mobila enheter, det tar upp en del av skärmytan 

och kan stjäla användarens uppmärksamhet. Om ytan som visar innehållet 

blir för litet kan en sökruta eller navigering som ligger högst upp på sidan 

störa användaren i sin uppgift att hitta ny information, vilket belastar 

användaren i sitt sökande. Den största utmaningen med att implementera 

navigation på en mobil webbplats är hur man ska prioritera innehållet 

samtidigt som man gör navigationen tillgänglig och upptäckbar. 

3.3.2 Val av navigation 

Menyer som visar navigationsmöjligheterna i toppen av sidan passar bra 

för webbplatser som har få alternativ (Budiu 2015a). Om webbplatsen har 

fem eller fler alternativ blir det svårt att dela upp utrymmet samtidigt som 

knapparna har tillräcklig touch-storlek. Det kan gå att lösa med en 

horisontell scroll i menyn men det är inte alltid en lämplig lösning. För att 

menyn inte hela tiden ska ta upp plats kan man göra en “sticky navigation 

bar” som försvinner från skärmen när användaren scrollar ner och 

kommer tillbaka på samma plats när användaren scrollar upp.  

Att exponera navigationen och gömma den i en hamburgermeny har både 

fördelar och nackdelar (Budiu 2015a). I en hamburgermeny finns alla 

navigeringsalternativ gömda och visas i fullskärm på begäran av 

användaren. Fördelen är att den kan hålla ett större antal alternativ på en 

liten yta och kan innehålla submenyer vid behov. Nackdelen är att den är 
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mindre upptäckbar för användaren, användaren vet inte vad det finns för 

alternativ förrän hen bestämmer sig för att öppna den. Hamburgermenyn 

passar bäst för webbplatser med tungt innehåll där användaren måste 

bläddra en hel del. Författaren (Budiu 2015a) tar nyhetssidor som exempel 

där användaren vanligen inte använder navigationen så mycket utan tar 

den information som är presenterad på startsidan.  

3.3.3 Zoom-funktionalitet vid läsning 

En studie (Yu & Kong 2016) har utförts för att mäta läsbarheten och 

läsupplevelsen av olika typer av gränssnitt för nyhetssidor på 

smartphones. Att använda zoom-funktionen som är inbyggd i 

webbläsaren visar sig inte vara att föredra för användarupplevelsen. Det 

kräver att användaren utför mer komplexa åtgärder för att kunna läsa 

artikeln. Användaren behöver då kombinera både horisontell swipning, 

vertikal swipning och zoomning med två fingrar. Resultatet visar att 

användare behöver ett gränssnitt som kräver så lite ansträngning som 

möjligt under läsprocessen. En vertikal swipe-rörelse är en enkel och 

intuitiv handling, den kräver mindre mental och fysisk ansträngning. Om 

det är den enda rörelsen användaren behöver göra kan hen fokusera mer 

på innehållet än på att hantera gränssnittet.  

När det gäller att zooma eller öka textstorlek för att läsa information 

rekommenderar Garcia-Lopez et al. (2015) att det bör tillgodoses 

lättillgängliga länkar i gränssnittet för att ändra storlek på texten i 

webbinnehållet. I deras studie (ibid) jämförde de den inbyggda zoomen 

(pinch-interaktion) med tillagda knappar som ökar och minskar 

textstorleken i gränssnittet. Cirka 68% av deltagarna uppgav att när de 

använder den inbyggda zoomen för att öka textstorleken blir det obekvämt 

att läsa då man måste scrolla horisontellt för att läsa vidare. När de 

använde knapparna istället och endast ökade textstorleken kunde de läsa 

texten utan att behöva scrolla både horisontellt och vertikalt.  

3.3.4 Läsförståelse på mobilt gränssnitt jämfört med desktopgränssnitt 

I Morans (2016) jämförande studie av läsförståelse på en dator och i en 

smartphone tyder resultatet på att det inte var större skillnad i förståelse 

oavsett använd enhet. Däremot påverkades förståelsen och läshastigheten 

om texten hade en hög svårighetsgrad. Enligt författaren (ibid) behöver 

användarna anstränga sig mer för att förstå ett svårt ämne i mobilen och 

det blir då mer kognitivt belastande. Det beror även på att många mobila 
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aktiviteter utförs på språng, miljöförhållanden kan göra att användarens 

uppmärksamhet och fokus brister. 

3.3.5 Lämplig knappstorlek vid distraktion 

På grund av mobilers tillgänglighet och formfaktorer kan användare 

använda sin enhet medan de samtidig gör en annan aktivitet. Exempelvis 

kan de promenera eller samtala medan de interagerar med mobiltelefonen. 

Detta orsakar ytterligare en utmaning om användarna inte alltid kan titta 

på skärmen (Punchoojit & Hongwarittorrnen 2017). Dessutom blir det 

obekvämt för användaren om mobilen kräver deras fulla uppmärksamhet. 

Att trycka på virtuella knappar kan bli svårare under distraktion och det 

är lättare att göra fel eftersom användare måste dela sin uppmärksamhet 

med miljön omkring dem. På grund av detta problem har en studie 

(Conradi, Busch & Alexander 2015) genomförts för att utforska lämplig 

knappstorlek medan användaren går. En knapp på 5x5mm hade större 

antal uppmätta fel samt tog längre tid att klicka på än knappar av större 

storlek. Studien visade att ju större knappen är desto mindre är risken att 

göra fel. Däremot var ökningen inte markant mellan de resterande 

storlekarna på 8, 11 och 14 mm i diameter. Därför kan man dra slutsatsen 

att om en knapp är minst 8x8mm så lämnar det mindre utrymme till 

användaren att göra fel när hen parallellt utför en enkel aktivitet.  

3.3.6 Inga fysiska knappar 

Vid implementation av touchscreen på mobiltelefoner så skapades nya 

möjligheter och större mångsidighet vid gränssnitts utformning eftersom 

enheten inte längre upptogs av fysiska knappar (Punchoojit & 

Hongwarittorrnen 2017). Som följd av det skapas även nya 

designutmaningar pga. avsaknad av fysisk respons och taktil feedback. 

Utan denna respons får användare mindre förtroende för konsekvenserna 

av deras interaktioner och systemets användbarhet äventyras. Därför är 

det extra viktigt att ge användaren feedback för deras interaktioner.  

3.3.7 Sökning 

En sökfunktion kräver vanligtvis att användaren matar in det exakta 

sökordet i en inputbox för att söka efter resultat (Punchoojit & 

Hongwarittorrnen 2017). Brist av precision på den begränsade 

skärmstorleken kan göra textinmatning mer krävande än vid användning 
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av ett fysiskt tangentbord. Shin et al. (2013) har presenterat en alternativ 

lösning för att minimera inmatning av text; en semantisk sökprototyp. 

Istället för fulltextsökning erbjuds sökordsbaserad sökning där 

användarna kan få förslag utan att skriva in exakta söktermer. Ett 

användartest som gjordes i författarnas (ibid) studie visade att prototypen 

gav bättre användarupplevelse än vad fulltextsökning gjorde.  

3.3.8 Skillnad på datainmatning mellan desktop och mobil 

Användarinmatning på stationära datorer sker från kringutrustning som 

tangentbord och datormus medan dess output visas via en extern kanal 

(Punchoojit & Hongwarittorrnen 2017). Det skiljer sig från den mobila 

touchskärmen som fungerar som instrument för både inmatning och 

output-visualisering. Eftersom musinteraktioner ersätts med touch-gester 

och fysiska tangenter med mindre virtuella klickbara ytor blir 

datainmatning en mer utmanande uppgift. Exempelvis kan en mindre 

klickbar yta förorsaka brist på visuell uppfattning för användaren, medan 

användaren trycker på den virtuella tangenten blockerar fingret en del av 

skärmen. Detta påverkar exakthet av inmatning.  

3.3.9 Begränsningar och fördelar med mobil touchskärm  

Enligt Budiu (2015b) måste mobilanvändare göra fler interaktioner för att 

få tillgång till samma mängd information som på enheter med större 

skärmar. Dessutom måste användare förlita sig på det kortsiktiga minnet 

för att komma ihåg information som inte längre är synlig på skärmen. När 

man lägger till ett nytt element eller nytt innehåll blir något annat 

utknuffat. Varje nytt element blir en kostnad, man måste prioritera 

innehåll och funktionalitet från användarens perspektiv. På desktop finns 

utrymme både för innehåll och verktyg däremot på en mobil måste man 

tona ner verktygen för att göra plats för innehållet.  

Mobiler är portabla och vid dess användning kan man bli avbruten. Som 

ett resultat av detta blir sessionerna ofta korta och uppdelade i mindre 

sessioner. Därför är det viktigt att spara användarnas sessioner och göra 

det enkelt för dem att fortsätta en avbruten uppgift. Det innebär också att 

prioritera det väsentliga och förenkla uppgifterna så gott det går. Touch-

rörelser är gömda och kan med rätt affordance (se avsnitt 3.2) göra 

interaktionen flytande och effektiv, men de lider också av låg 

upptäckbarhet och kan vara svåra att komma ihåg. 
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3.3.10 Riktlinjer för breadcrumbs 

Breadcrumbs är ett viktigt element för att vägleda användaren på en 

webbplats (Laubheimer 2018). Den visar vart användaren är i den 

hierarkiska strukturen och hur man går tillbaka. Elementet är uppbyggt av 

ett led av länkar som representerar den aktuella sidan och dess ”förälder-

sidor” hela vägen till startsidan. Den brukar vara placerad under den 

globala menyn. Men för att se till att kostnaden för att använda 

breadcrumbs inte överväger fördelarna finns riktlinjer att följa. 

Laubheimer (2018) uttrycker att man inte bör låta elementet ockupera mer 

än en textrad, länkarna bör heller inte vara för små eller sitta för tätt. När 

en lång kedja av föräldrar uppstår så kan en eventuell lösning vara att 

endast presentera den närmaste föräldern i ledet. 

3.3.11 Tabeller i mobil 

Enligt Schade (2017) så har forskare i åratal studerat hur man ska 

presentera tabeller som har fler kolumner än vad som får plats i 

användarens skärm. Ju mindre skärmen är, desto större risk är det att få 

problem med att visa tabeller på den. Det viktiga är att hålla etiketterna 

synliga för användarna så att de hela tiden har översikt över vilken typ av 

data de betraktar. Om de scrollar vertikalt i tabellen så bör den översta 

raden som har etiketter hela tiden ligga överst, om de scrollar horisontellt 

så bör den första raden som har etiketter ligga kvar i samma position. Om 

horisontell scrollning implementeras så bör det tydliggöras att det finns 

mer data än det som visas på skärmen, pilar eller avklippta element 

informerar detta tydligast till användarna (Schade, 2017). 
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4 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av studiens datainsamling och 

prototyputveckling.  

 Förstudie 

En förstudie inleddes för att skapa underlag och förståelse för det 

studerade området.  

4.1.1 Förstudie - Litteraturstudie 

En grundlig litteraturstudie genomfördes för att först undersöka om 

liknande undersökningar tidigare har gjorts men också för att identifiera 

problem och avgränsa området. Sedan gjordes ytterligare 

informationssökning för att ta fram riktlinjer och designprinciper som 

ligger till grund för den utvecklade prototypen och olika designbeslut. I 

litteraturstudien användes utöver databassökning även referenser i 

vetenskapliga artiklar för att vidare hitta ytterligare data till arbetet.  

OneSearch har använts för att hitta artiklar i olika databaser. 

Begränsningar som har applicerats är att endast visa artiklar som är ’peer 

reviewed’ och årsspannet är begränsad till de senaste tre till fyra åren. 

Detta för att endast visa fortfarande aktuella artiklar angående dagens 

moderna smartphone. De nyckelord som har använts är presenterade i 

sökschemat nedan (se Tabell 1).  
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Sökningar Begränsningar Antal Databas 

Mobile AND Usability AND 

“Design Pattern” 

2016 - 2019 175 Hindawi 

(User Experience OR "interface 

design" OR usability) AND (mobile 

OR smartphone OR "mobile 

devices") 

2016 - 2019 3174 Taylor and 

Francis Online 

(Mobile OR smartphone) AND 

(website OR web OR “web design”) 

AND (interaction OR “interaction 

techniques”) 

2016 – 2019 

Subject: Engineering & 

Technology 

1037 Taylor and 

Francis Online 

(Mobile OR smartphone) AND 

(website OR web OR “web design”) 

AND (interaction OR “interaction 

techniques”) 

2017 - 2019 1135 Taylor and 

Francis Online 

Tabell 1 Sökschema 

Litteraturstudien resulterade i ett antal artiklar som används i studiens alla 

delar. En studie som har använts flitigt genom hela arbetet är Punchoojit 

och Hongwarittorrns (2017) systematiska litteraturstudie som ger en 

översikt över existerande studier fram till 2017 angående design av 

gränssnitt för smartphones. Studien hjälpte till att identifiera ett flertal 

riktlinjer som skulle komma till användning i arbetet och vid utformning 

av prototypen. Denna artikel hittades på databasen Hindawi och var den 

enda använda artikeln från sökningen.  

En annan studie av Dou och Sundars (2016) hittades på databasen Taylor 

and Francis. Denna gav information om smartphones interaktionstekniker 

och gav en insikt i vilka möjligheter samt vilken problematik det finns när 

man designar gränssnitt för mobil gentemot dator. Denna kom till nytta i 

studiens inledande del för att belysa problemet och avgränsa arbetet. Ett 

flertal andra artiklar hittades via Taylor and Francis som hjälpte till vid 

avgränsning av arbetet, dock har de inte refererats till i studien.  

Andra använda artiklar har hittats i referenslistor av artiklar från 

ovanstående sökningar och på Nielsen Norman Groups webbplats som 

innehåller artiklar skrivna av experter inom området User Experience 

Design. 

4.1.2 Förstudie - Intervjuer 

Uptime heter det verktyg som Combitech använder för att distribuera och 

presentera manualer och andra dokument. Intervjuer gjordes med två 
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individer med kunskaper om detta verktyg. De arbetar själva med det 

dagligen och har goda insikter om vilka användarna är. Syftet med 

intervjuerna var att få en bild över användarna och deras behov men även 

för att få information om Uptime och vad en mobilvänlig version av dess 

webbportal skulle tillföra både internt och för användare. Resultatet av 

denna data används för att kunna bygga en kravspecifikation (se avsnitt 

2.5). 

4.1.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation skapades för att lägga en grund för utformningen av 

prototypen (se avsnitt 2.5). Den baserades på avgränsningar inom 

uppsatsen, litteraturstudien, data från intervjuer, samt vilka funktioner 

Uptimes webbportal vid tillfället erbjuder. 

Funktionella: 

• Man ska kunna söka efter dokument 

• Man ska kunna leta upp dokument i en trädstruktur 

o Man ska kunna välja informationstyp för att anpassa 

trädstrukturen 

• Man ska kunna leta upp dokument i så kallade ’search queries’ 

• Man ska kunna läsa dokument 

o I dokumenten ska det finnas titel, formaterad text, tabeller och 

bilder 

o Det ska även finnas en innehållsförteckning där man kan 

navigera sig mellan rubrikerna i texten 

• Man ska kunna zooma/förstora text 

• Man ska kunna zooma/förstora bilder i text 

• Man ska kunna se vart man befinner sig i prototypen 

• Profilinformation ska kunna visas lättillgängligt 

• Man ska enkelt kunna navigera sig till startsidan 

 

Icke funktionella: 

• Prototypen ska vara anpassad efter en Samsung Galaxy S8 mobil 

(Upplösning: 1440x2960px) 

• Det ska anses av användarna att det generellt är enkelt att använda 

prototypen 

• Det ska anses av användarna att det är enkelt att hitta dokument och 

information i prototypen. 
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• Det ska anses av användarna att det är enkelt att läsa text i dokumenten. 

• Det ska anses av användarna att det är en funktionell lösning för hur 

man kan presentera Uptimes webbportal på en smartphone 

 Prototyputveckling 

Prototypen är uppbyggd av designmönster och riktlinjer för mobil som 

tagits fram i litteraturstudien och som blir alternativa designförslag (se 

avsnitt 2.5). Hi-fi prototyperna som utvecklades i olika iterationer 

användartestades. Resultatet av användartesterna lade grund för hur 

prototypen utvecklades. Ett expertutlåtande gjordes i slutet av processen. 

4.2.1 Prototypverktyget 

Prototyperna skapades med prototypverktyget JustInMind (se Bild 12). 

Valet av prototypverktyg grundades i att verktyget erbjuder möjligheter 

att bygga funktionaliteter som exempelvis sökfunktion. Dessutom finns 

det stöd för att utveckla gränssnitt för smartphone så att det går att 

implementera mobilspecifika interaktioner som exempelvis swipe. I 

prototypverktyget går det att bygga komponenter och mallar som kan 

återanvändas på flera sidor. Med hjälp av variabler och villkor går det att 

specialanpassa och styra flödet i prototypen. Det finns även möjlighet att 

lägga in data som kan genereras ut i komponenter. Detta kom till stor 

användning vid skapande av sökfunktion, samt vid skapande av 

dokumentsidan.  

Prototypverktyget hade dock begränsningar. Det gick inte att formatera 

text i ett textstycke utan varje dokument fick istället manuellt byggas upp 

av individuella komponenter. Detta var en tidskrävande uppgift, vilket 

resulterade i att endast två av dokumenten i varje iteration kunde få en 

representativ formatering. Dessutom reagerade inte prototypverktyget på 

pinch-interaktioner. Detta var en motgång i arbetet eftersom tanken var att 

testa och utvärdera hur användarna interagerar och läser i text med pinch 

gentemot zoom-knappar.   

4.2.2 Wireframe prototyp – fokus på navigation 

Den första prototypen byggdes upp av wireframes och exempeltext (se 

Bild 2). Syftet med denna prototyp var att sätta ihop en navigationsmeny 

som innehöll funktionalitet från kravspecifikationen (se avsnitt 4.1.3). 

Menyn placerades som en hamburgermeny, för- och nackdelar 
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övervägdes innan beslutet togs att göra en hamburger-meny (se avsnitt 

3.3.2). Den är svårare att upptäcka och belastar användarna mer kognitivt 

då de måste komma ihåg vad som finns i den men på grund av att det finns 

ett stort behov av ett flertal funktioner och länkar som behöver kunna nås 

från alla delar av prototypen valdes denna lösning. Tanken är även att den 

inte ska ta upp stora delar av skrämytan som kan begränsa hur mycket 

information som kan visas på skärmen samtidigt. Dessutom ska den inte 

distrahera användaren från dess huvudsakliga uppgift, att läsa innehållet i 

dokumentet. Budiu (2015a) nämner att det kan belasta användaren i sitt 

sökande efter information (se avsnitt 3.3.1).  

Denna iteration av prototypen visades för uppdragsgivaren på Combitech. 

Responsen var att menyn var för smal då titlarna på dokumenten brukar 

vara långa och beskrivande. Detta togs in i beräkningarna för nästa 

iteration.  

 

 

 

Bild 2 Wireframe-prototyp - startsida samt meny 

4.2.3 Iteration 1 – fokus på funktionalitet 

I denna hi-fi prototyp implementerades data för att skapa innehåll till 

dokument och sidan för att presentera dokumenten. Den data som 

presenterades bestod av lättlästa texter med underrubriker. Artiklarna 

delades upp i kategorier som presenterades i menyns trädnavigation. Som 

informationstyp presenterades de sammanlagda kategorierna som ”School 
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subjects” och var den enda informationstyp som innehöll dokument. 

Webbportalen är anpassad efter kundens stilmall när det gäller färger, 

teckensnitt och logotype. Därför applicerades Combitechs stilmall i 

prototypen för att ersätta platshållartext och gråskala. 

Implementerade funktioner: 

Följande funktionalitet implementerades: 

• Sökfunktionalitet – att söka efter dokument (se Bild 4) 

o Sökförslag – få fram förslag baserat på dokumenttitlar 

beroende på input under tiden användaren skriver i sökfältet 

 

• Trädnavigation – att navigera mellan dokument och kategorier (se Bild 

3) 

o Byta informationstyp – att i en drop down lista byta aktuell typ 

av information som ska visas i trädstrukturen 

 

• Search Queries – att hitta dokument baserat på förinställda filtreringar 

(se Bild 3) 

o Att byta aktuell search query i en drop down lista och uppdatera 

resultatet 

 

• Dokumentsida (se Bild 5) 

o Loader vid inladdning 

o Titel 

o Breadcrumbs (se Bild 8) 

o Innehåll bestående av text och bilder 

▪ Verktygsmeny med innehållsförteckning (se Bild 5)  

- Öppna och stänga genom att klicka på en ikon 

- Öppna och stänga med swipe-interaktion 

- Bläddra mellan rubriker i dokumentet 

- Förstora textstorlek i dokumentet 
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Bild 3 Iteration 1 – Iteration av menyn med trädnavigation och search queries 

Sökfunktion 

Ikonen för att aktivera sökfunktionen är lokaliserad som en ikon längst till 

vänster i headern (se Bild 4). Ett sökfält sveper då in i en övergång och 

överlappar logotypen i headern. Automatiskt blir sökfältet markerat för 

input och tangentbordet på användarens enhet aktiveras. På detta sätt 

krävs det endast ett knapptryck för att användaren sedan ska kunna börja 

mata in sökordet. När användaren har skrivit klart sitt sökord kan hen 

antingen klicka i tangentbordets enter-knapp eller klicka på sök-ikonen 

igen för att göra sin sökning. Då textinmatning är en krävande uppgift för 

användaren när det utförs på mobilen (se avsnitt 3.3.8) är sökordsbaserad 

sökning en lösning för bättre användarupplevelse. Sökordsförslag visas 

därför för användaren när första bokstaven matas in i sökfältet (se avsnitt 

3.3.7).  

Vid sökning navigeras användaren till resultatsidan där dokument med 

förekomster av det sökta ordet listas upp (se Bild 4). Tanken var att det 

som skulle markeras med gult endast skulle vara själva sökordet i titel och 

i text men på grund av begränsningar i prototypverktyget gick inte detta 

att använda utan att hela texten blev gulmarkerad. Det valdes att behållas 

i prototypen på titlarna för att visa att förekomster ska markeras på 

söksidan. 
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Bild 4 Iteration 1 – Sökförslag och sökresultat 

Verktygsmeny med innehållsförteckning 

Verktygsmenyn är en typ av navigering, man kan navigera sig i 

dokumentet genom innehållsförteckningen och det finns olika funktioner 

för att hjälpa användaren att nå sitt mål. I ett dokument där en av 

användarens främsta uppgifter är att läsa text vill man inte addera element 

som kan distrahera användaren i sitt arbete (se avsnitt 3.3.1). På grund av 

den anledningen döljs verktygsmenyn i högersidan av dokumentet (se 

Bild 5). Genom användning av horisontell swipe-interaktion kan 

användaren öppna och dölja verktygsmenyn. Det lades även till en knapp 

med samma funktionalitet längst upp med en pil-ikon för att symbolisera 

att man kan dra fram den.  

Verktygsmenyn innehåller tre delar som är grupperade genom 

designmönstret ’Chunking’ (se avsnitt 3.2.1), vilket blir ännu tydligare i 

iteration 2 med mer innehåll i innehållsförteckningen, samt en extra ikon 

högst upp (se Bild 12). De tre delarna är även avskilda med linjer. De 

översta knapparna har ingen implementerad funktionalitet utan 

representerar funktioner grafiskt med ikoner. Knapparna ansågs vara 

’avancerade funktioner’ som kan vara bra att ha men som användaren inte 

använder ofta. Att direkt presentera funktioner som dessa för användaren 

kan öka deras kognitiva belastning (se avsnitt 3.1) då varje nytt element 
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blir en ”kostnad” för användaren (se avsnitt 3.3.9), därför döljs dessa 

funktionaliteter så att de inte är i vägen men ändå tillgängliga för 

användaren. När användaren öppnar upp verktygsmenyn genom antingen 

swipe- eller klickinteraktion får användaren feedback (se avsnitt 3.2) 

genom att pilen roterar, ramen/knappen byter färg samt att verktygsmenyn 

åker in i en övergång (se Bild 5).  

 

Bild 5 Iteration 1 – Dokument med verktygsmeny 

Förstoring av text 

När användaren går in i verktygsmenyn och klickar på plus eller minus 

förstoras eller förminskas textstorleken i dokumentet. Det är en 

funktionalitet som Nielsen (2015) rekommenderar för att användaren ska 

kunna anpassa text efter behov och preferenser (se avsnitt 3.2.4). 

Webbläsarens egen zoom-funktionalitet är avaktiverad. Detta för att Yu 

och Kongs (2016) studie visar att den inbyggda pinch-interaktionen blir 

ansträngande för användaren då hen under läsning måste kombinera flera 

interaktioner för att nå sitt mål (se avsnitt 3.3.3). Knappar för att ändra 

textstorleken implementerades under verktygsmenyn. När användaren 

ändrar textstorleken blir det en global inställning som appliceras i 

respektive dokument. Textstorleken i titeln, i dokumentets breadcrumb, 

samt navigationen påverkas inte av denna förändring. 
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Ett designalternativ som skulle implementeras var att utföra en pinch-

interaktion i texten för att öka textstorleken som ett snabbare 

tillvägagångssätt än användning av knapparna. Denna typ av pinch-

interaktion med samma funktionalitet finns exempelvis implementerat i 

Androidtelefoners egna meddelande-app. Det som förhindrade 

implementationen var begränsningar i prototypverktyget. 

 

Bild 6 Iteration 1 - Textstorlek förstorad till 200% 

Sticky navigation bar 

Till en början implementerades en Sticky navigation bar (se avsnitt 3.3.2). 

Innehållet kunde då ta mer plats på skärmen och användaren hade ett 

element mindre som distraherade dem i läsningen (se Bild 7). 

Funktionaliteten tog dock mycket prestanda från prototypen, vilket gjorde 

att scroll-interaktionen i dokumentet upplevdes som tidskrävande och 

hackig. Därav inaktiverades funktionaliteten i prototypen. Istället 

utformades en fråga i användartestet som berörde ämnet (se Bilaga A). 
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Bild 7 Iteration 1 - Sticky header 

Breadcrumbs 

Breadcrumbs implementerades för att tillgodose användarens behov av 

spårbarhet men även för att det är ett viktigt navigeringselement på en 

webbplats (se avsnitt 3.3.10). En husikon lades till som en länk till 

startsidan, därefter lades det in exempeltext i form av kategorier för att 

sedan sist i ledet presentera den aktuella artikeln (se Bild 8). Då sidorna 

för informationstyper och kategorier inte har skapats representeras det 

endast grafiskt. Om artikeln har ett längre namn kan man scrolla 

horisontellt i elementet för att se hela. 

 

Bild 8 Iteration 1 - Breadcrumbs 
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Feedback 

Vid interaktion med gränssnittet behövs det förmedlas feedback till 

användaren för att främja god användarvänlighet i prototypen (se avsnitt 

3.2). En spinner har implementerats vid inladdning av dokument då detta 

moment tar lite tid att ladda in. Vid klick på rubriker och kategorier i 

trädnavigationen och i innehållsförteckningen markeras det valda 

elementet genom att byta text- eller bakgrundsfärg. En annan typ av 

feedback som har använts flitigt i prototypen är animerade övergångar. 

Exempelvis när användaren klickar fram huvudmenyn eller 

verktygsmenyn i ett dokument åker menyn fram för att symbolisera att det 

lägger sig ovanpå resterande innehåll. 

4.2.4 Iteration 2 – fokus på helhet och presentation av teknisk 

information 

High-fi prototypen är baserad på resultat av användartest 1. Den 

exempeldata som presenterades i förra iterationen är utbytt till dokument 

som prototypen är utformad för att innehålla, vilket är teknisk 

dokumentation. Syftet är att testa helheten av prototypen men även att 

observera hur användaren hanterar olika element i ett öppnat dokument. 

Combitech har en uppsättning med exempeldata som de använder vid 

utformning av produkter, det är den data som är implementerad i den 

andra iterationen. Dokumenten är inte skriva för en lekman utan för 

specialkunniga användare inom ämnet. Dokumenten innehåller element 

som varnings- och informationsrutor, samt tabeller. Precis som i förra 

prototypen var dokumenten tvungna att manuellt skapas. Därför har 

endast två dokument representativt blivit presenterade i prototypen med 

formaterat innehåll. I prototypen finns det totalt sju dokument som är 

uppdelade i två kategorier i trädnavigationen, de representerar två olika 

slags modellkategorier av maskiner.  
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Implementerade funktioner: 

Följande ändringar genomfördes i denna iteration: 

• Länk till startsida i huvudmeny (se Bild 10) 

o För att användare ska kunna navigera sig till startsidan från 

huvudmenyn lades en rund knapp med en husikon till  

mellan tabbarna ”tree navigation” och ”search queries” 

• Sökning (se Bild 9) 

o Antal förekomster per dokument i resultatet visas 

o Meningen med den första förekomsten i dokumentet visas i 

resultattexten med gul markeringsfärg. 

o Sökfunktionen är mindre känslig för feltryck och kan hantera 

versaler. Den är fortfarande känslig för felstavningar.  

• Större klickytor genom hotspots (se Bild 12) 

• Dokumentsida 

o Tabeller lades till med horisontell scroll-funktionalitet 

o Verktygsfält för bilder med zoom-funktion (se Bild 15) 

o Favoritikon – ligger bredvid titeln av dokumentet (se Bild 14) 

o Innehållsförteckningen (se Bild 14) 

▪ Inline search – Söka i dokumentet och navigera mellan 

förekomster (se Bild 11) 

▪ Större klickytor på rubriker i innehållsförteckning 

▪ Klicka utanför verktygsmeny för att stänga den. 

▪ Plus- och minusknapparna bytte plats för att följa 

konvention med att ha minus-knapp till vänster och 

plus-knapp till höger. 

▪ Animation lades till för att visa användarna vart 

verktygsmenyn finns. (se Bild 13) 
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Bild 9 Iteration 2 - Resultatsida vid sökning 

 

Bild 10 Iteration 2 - Meny med tillagd startknapp 

Inline search 

För att komplettera sökfältet som söker globalt över alla tillgängliga 

dokument i databasen implementerades även en lokal sökfunktion i 

verktygsmenyn som endast söker efter förekomster i det öppna 

dokumentet (se Bild 11). I både den globala och den lokala sökfunktionen 

så kan användare söka på ord eller fraser för att sedan få upp ett verktyg 

längst upp i det aktuella dokumentet där de kan navigera mellan 

sökordsförekomsterna. Förekomsterna i dokumentet markeras genom att 

få en gul markeringsfärg och den aktuella förekomsten som verktyget är 

navigerat till är markerat i orange. Detta är en konvention som finns i 

webbläsare och andra mjukvaruprogram, vilket gör att vissa användare 

vet hur de ska interagera med funktionaliteten och vet hur den fungerar. 

Funktionen används när användaren snabbt vill hitta information om 

något specifikt i ett dokument.  
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Bild 11 Iteration 2 - inline search 

Hotspots 

För att göra klickbara element lättare att träffa med fingret lades hotspots 

till. Det betyder att ett klickbart område läggs ovanpå eller runt knappen 

som leder till samma agerande som knappen. Som riktlinje har det utgåtts 

ifrån att klickytorna minst ska vara 8x8 mm då en studie av Conradi et al. 

(2015) visar är det är en lämplig träffyta på en mobil (se avsnitt 3.3.5). 

Klickytorna kan dock både vara längre och/eller högre för att anpassa sig 

efter elementet. Den skärm som prototypen är skapad för har 

upplösningen 1440 pixlar, vilket betyder att klickytorna minst ska ha en 

pixelstorlek på 45x45pixlar. På alla klickbara ytor har denna riktlinje 

applicerats, vilket betyder att vissa element har blivit större och/eller fått 

mer marginal till närliggande element för att få plats med en hotspot. 

Exempelvis har listorna, sökförslagen och innehållsförteckningen fått ta 

mer plats genom marginal till nästkommande element. 

I bilden som föreställer redigeringsvyn i prototypvektyget är de 

blåmarkerade områderna klickbara hotspots (se Bild 12).  



 

31(188) 

 

 

 

 

Bild 12 Iteration 2 - Redigeringsvy i prototypverktyg 

Animation 

För att öka verktygsmenyns visibility (se avsnitt 3.2), alltså göra det lättare 

för användarna att upptäcka den, lades en animation till i högersidan av 

dokumentet (se Bild 13). I animationen finns det en text där det står swipe 

vilket ska vägleda användaren till att upptäcka swipe-interaktionen. 

Denna åker fram och tillbaka med ett visst intervall, intentionen är den 

ska synas och dra till sig användarens uppmärksamhet. Den är i samma 

färg som verktygsmenyns ram och den ligger i närheten för att koppla 

samman elementen (se avsnitt 3.2.1). 

Genom att animera ikonen och använda en skarp färg markeras elementet 

vilket tilldrar användarens uppmärksamhet för att locka till interaktion (se 

avsnitt 3.2.2). När användaren för första gången har öppnat 

verktygsmenyn försvinner animationen (se Bild 14). När användaren har 

öppnat verktygsmenyn har hen upptäckt den och eventuellt även 

registrerat vad man kan göra i den. Det behövs sedan inte längre ett 

element som drar till sig användarens uppmärksamhet när hen vet hur man 

ska aktivera verktygsmenyn. Dessutom befrias användaren från en extra 

distraktion, vilket gör det lättare att fokusera på att läsa texten. 
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Bild 13 Iteration 2 - Animation swipe 

 

Bild 14 Iteration 2 – Oöppnad och öppnad verktygsmeny 

Verktygsfält för bilder 

I de bilder som finns i dokumenten har varje bild fått en ram och ett 

verktygsfält med knappar (se Bild 15). Dessa knappar ska kunna förstora 

bilden, återställa bildstorleken, ladda ner bilden och förstora bilden i 

fullskärm. Av dessa funktionaliteter är det endast förstorings- och 

återställningsfunktionerna som är implementerade, de andra knapparna 

har endast en grafisk representation i prototypen för tillfället. För att visa 

användaren att knapparna inte är tillgängliga att interagera med, har 

constrains applicerats genom att gråmarkera elementen (se avsnitt 3.2).  
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När en användare klickar på plus eller minus blir återställningsknappen 

aktiv. Vid klick-interaktion på återställningsknappen ändras bildstorleken 

till 100%, dessutom blir knappen gråmarkerad.  

Bildelementet är uppbyggt av en behållare som innehåller verktygsfältet 

och bilden, bildelementet har en svart ram runt sig. Förstoringsfunktionen 

består av att bilden i bildelementet förstoras proportionerligt samtidigt 

som bildelementets höjd ökar till samma höjd som bilden. Användaren 

kan scrolla horisontellt i bildelementet för att se mer av bilden i sidled, vid 

vertikal scrollning interagerar användaren med hela dokumentets innehåll. 

Anledningen till denna funktionalitet är för att behålla översikten i bilden. 

Om det endast hade varit bilden som hade förstorats men att dess 

förälderelement hade behållit samma storlek så hade bildomfånget 

förblivit litet och användaren hade behövt scrolla både horisontellt och 

vertikalt för att se mer av bilden. Användaren hade även kunnat fastna i 

bildelementets vertikala scroll vid scrollande i dokumentet. 

 

Bild 15 Iteration 2 – Verktygsfält för bilder 

 Användartester 

Användartesterna som genomfördes i arbetet gjordes mellan iterationerna. 

Det första användartestet gjordes på iteration 1 och det andra gjordes på 

iteration 2. Inför varje användartest gjordes pilottest för att testa uppdrag 
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och frågor. Varje användartest testades individuellt på fem personer per 

test (se avsnitt 2.4.1). 

Planen var att samma personer som gjorde det första användartestet även 

skulle göra det andra. Då en av deltagarna inte hade möjlighet att delta 

under datainsamlingen vid andra användartestet ersattes han med en annan 

användare med samma förkunskapskrav som inte tidigare hade sett 

prototypen. 

Varje test tog 20 till 30 minuter. Testerna genomfördes på respektive 

deltagares kontor på Combitech i Växjö. De spelades in för att sedan 

transkriberas och sammanställas manuellt. Användartestet var uppdelat i 

fem delar; introduktion, demografi, uppdrag, ifyllning av likertskala och 

öppna frågor.  

I introduktionen fick användarna information om vad de skulle göra och 

hur den data som samlas in skulle användas. De godkände att de hade tagit 

del av informationen innan användartestet fortskred.  

I demografin ställdes frågor som eventuellt har en påverkan på resultatet 

i datainsamlingen exempelvis ålder och teknisk erfarenhet. De användare 

som tidigare hade lämnat demografisk information gjorde inte det en 

andra gång under det andra användartestet. Användarna fick sedan 

tillgång till en mobil och en skärminspelning startades. De fick ett uppdrag 

att utföra åt gången. De fick ytterligare information angående 

användarsessionen (se Bilaga A), användaren blev även uppmanad att 

tänka högt (se avsnitt 2.4.2). Uppdragen presenterades både muntligt och 

visuellt, användarna fick uppdraget framför sig på en lapp för att alltid ha 

informationen lättillgänglig under uppdraget (se Bild 16). 

När alla uppdrag var slutförda så fick de fylla i en bedömningsskala (se 

avsnitt 2.3). I enkäten presenterades olika påståenden som användaren 

fick ta ställning till på en skala 1 till 5. Poäng 1 betyder att de inte alls 

håller med i påståendet medan 5 betyder att de helt håller med. De 

uppmanades att interagera fritt med prototypen under tiden för att bilda 

sig en egen uppfattning angående de olika påståendena. Då de precis hade 

blivit uppmanade att prata högt valde många att även motivera sina val 

muntligt under tiden de fyllde i bedömningsskalan. Om de inte gjorde det 

gavs möjligheten att antingen muntligen eller skriftligen motivera sina 

svar när alla svarsalternativ var ifyllda. Den slutliga delen bestod av öppna 

frågor kring deras upplevelse där även uppföljningsfrågor uppstod 

baserade på observationer och vad användaren tidigare hade svarat. 
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Bild 16 Utskrivna uppdrag 

 Expertutlåtande 

En docent i medieteknik med expertis inom HCI (Human Computer 

Interaction) togs in som expertutlåtande av min prototyp för att diskutera 

den senaste iterationen av prototypen. Fokus låg på prototypens 

användbarhet och diskussion angående olika designutmaningar i arbetet. 

Utlåtandet gavs på distans via Skype, docenten delade sin skärm medan 

han interagerade med prototypen.  
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5 Resultat 

Under denna sektion kommer resultat av datainsamling från intervjuer, 

användartester och enkäter att redovisas. 

 Resultat - Intervjuer 

Två intervjuer genomfördes i början av arbetet med syfte att generera 

information om användarna och för att få en bild över hur Uptime används 

idag. Datainsamlingen låg till grund för den kravspecifikation som 

skapades för prototypen (se avsnitt 4.1.3). Intervjuperson X är enhetschef 

för tekniska skribenter som i sin tur producerar dokument som presenteras 

i webbportalen. Intervjuperson Y är teknikinformatör och sitter ute hos 

kund. Frågorna är anpassade efter intervjupersonerna, de har alltså inte 

fått exakt samma frågor. Fullständiga frågor och svar finns i de 

transkriberade intervjuerna som kan hittas under Bilaga A.  

Det som presenteras är en sammanställning av de olika intervjuerna som 

kan ge en insikt i hur verktyget används idag och av vilka.  

5.1.1 Användare 

Enligt intervjuperson X är de primära användarna av webbportalen 

Combitechs kunders kunder. De kan exempelvis arbeta som 

underhållstekniker, tekniker och operatörer. Användarna finns i alla åldrar 

och har oftast en viss teknisk vana. De flesta kunder använder datorn för 

att leta information idag men det finns även de som använder tablets. Dock 

tycker intervjuperson X att verktyget även ska kunna användas av en 

teknisk ovan människa. 

Tanken är att användaren kunskapsmässigt ska kunna vara vem som 

helst. (Intervjuperson X) 

Enligt intervjuperson Y används verktyget av många med olika 

kompetenser och förutsättningar. Internt används det i processen av att 

bygga upp och uppdatera manualer, kunderna använder den sedan i 

driften. Detta innebär att det kan finnas en uppsjö av miljöer som 

verktyget används i, från kontor till industrilokaler. 
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5.1.2 Användningsområde 

Enligt intervjuperson X används verktyget i olika delar av arbetet t.ex. 

inför en reparation eller när ett problem dyker upp. Användaren har ofta 

ett konkret problem och söker efter lösningar på dem, man har ett tydligt 

mål när man använder verktyget. Med hjälp av verktyget ska användaren 

kunna ta beslut om man själv kan åtgärda problemet eller om man behöver 

ringa in en tekniker. Enligt intervjuperson Y används verktyget som källa 

för information både internt och externt. Genom verktyget kan man 

distribuera information till kunderna och ständigt hålla det uppdaterat.  

5.1.3 Begränsningar i användarnas arbete 

Den främsta begränsningen är ergonomin, det kan var svårt att titta och 

fokusera på att läsa liten text när man arbetar menar intervjuperson X på. 

De som gör feldiagnoser kan göra det på stående fot medan de befinner 

sig vid maskinen. Intervjuperson Y menar att i pappersbruk där deras 

användare vistas i är det miljön som är den största begränsningen. I 

pappersbruken kan det var hög ljudvolym, varmt, fuktigt och smutsigt. 

Det kan även vara stor skillnad på tekniska förutsättningar beroende på 

vart i världen som verktyget ska användas exempelvis gällande 

internetanslutning. 

5.1.4 Syfte med en mobilanpassad webb 

Enligt intervjuperson X är det främsta syftet med att göra Uptimes 

webbportal till en responsiv och mobilanpassad webbplats är att 

tillgängligheten till informationen ökar. Dessutom är det en nödvändighet 

för att möta alla målgrupper. Både intervjuperson X och Y nämner även 

att det är viktigt att kunna komplettera en trädnavigation med en kraftfull 

fritextsökning då den yngre generationen är vana vid att snabbt kunna hitta 

den information de söker via fritext. Intervjuperson Y nämner även att det 

är viktigt för användarna att veta vart de befinner sig när de navigerar 

mellan dokument. 

Spårbarhet, att veta vart man befinner sig och hur man ta sig till sitt 

mål är viktigt. (Intervjuperson Y) 
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 Resultat - Användartester 

Det gjordes sammanlagt tio användartester med sex olika individer vid två 

olika tillfällen, en för varje hi-fi prototypiteration. Det är spridning på 

individernas yrkesroll och tekniska erfarenheter. Individerna är utvalda 

för att de har kompetens inom dess område och de har antingen kunskaper 

om Uptime, dess användare och/eller om teknisk dokumentation. Ett krav 

var att de inte skulle ha för stor insyn i webbutveckling eller hur Uptime 

är uppbyggt, därför valdes ingen programmerare från avdelningen. 

Anledningen till det är för att få in data från användare som inte kan 

designmönster, de ska kunna agera utifrån en ”vanlig användare”. 

De fullständiga användartesterna, samt sammanställningar som användes 

för att identifiera resultatet finns under Bilaga A och Bilaga C. 

5.2.1 Användare – demografi 

Fråga 1: Hur väl känner du till Uptime och Uptimes webbportal? 

Fråga 2: Skulle du säga att du har mycket teknisk erfarenhet? Har du lätt 

att lära dig nya program? 

Fråga 3: Använder du din mobil frekvent för att hitta information? 

 
 Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 

1 Ingen större vetskap om Uptime, 

aldrig sett webbportalen 

Medelmåttig teknisk erfarenhet, 

lättlärd 

Ja 

2 Bra vetskap om Uptime, endast sett 

prototyp på webbportalen 

God teknisk erfarenhet, lättlärd Ja 

3 Väldigt bra koll på både Uptime och 

webbportalen + kunderna 

God teknisk erfarenhet, lättlärd Ja 

4 Har en övergripande bild över 

författarverktyget men känner inte 

till webbportalen. 

Inte så mycket teknisk erfarenhet, 

inte särskilt lättlärd 

Ja 

5 Kan författarverktyget väldigt bra 

men har aldrig använt webbportalen 

God teknisk erfarenhet, hyfsat 

lättlärd 

Ja 

6 Har ytlig vetskap om Uptime och 

författarverktyget, men ingen koll 

på webbportalen 

God teknisk erfarenhet, lättlärd Ja 

Tabell 2 Respondenter i användartest 
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Diagram 1 Svar från respondenter 

5.2.2 Hi-fi prototyp 1 

Användarna fick sju uppdrag att genomföra för att sedan fylla i en 

likertskala angående deras upplevelse som sedan följs upp med en 

semistrukturerad intervju. Intervjun bestod av fem öppna frågor med 

eventuella följdfrågor. I användartestet fokuserades det framförallt på 

visibility (se avsnitt 3.2), att hitta artiklar och funktionalitet i prototypen. 

Resultatet av bedömningsskalan finns under avsnitt 5.2.4.  

Nya insikter 

Användartestet gav följande insikter som ska tas med i beräkningarna i 

kommande iterationer av prototypen.  

• Användarna använde sökfunktionen i första hand. 

o Fyra av fem använde sökfunktionen för att hitta rätt artikel. 

 

• Mer förlåtande sökfunktion 

o Vid ett par tillfällen skrev respondenterna fel eller använde 

versaler istället för gemener i texten. Sökfunktionen behöver 

vara mer förlåtande för misstag och även godkänna versaler. 

 

• Det var inte tillräckligt tydligt hur man tog sig till startsidan 

o Fyra av fem letade efter en hem-knapp och klickade hellre på 

en liten husikon i dokumentets breadcrumb än att klicka på den 

stora logotypen i headern. Vissa kikade även först i 

huvudmenyn. 
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• Sökförslagen användes flitigt 

o Respektive respondent använde sökfunktionen någon gång 

under användartestet. De reagerade positivt på sökförslagen 

och klickade på dem istället för att skriva in hela ord.  

o Dock vet de inte anledningen varför det dyker upp, de flesta 

tror att det är tidigare sökningar.  

 

• Inline-sökning saknades i dokumentet 

o Det var tydligt att respondenterna saknade ett sätt att söka efter 

ord eller fraser i texten. De flesta började att scrolla i 

dokumentet men gav upp fort när de inte kunde hitta det 

tillräckligt snabbt.  

 

• Innehållsförteckningen är svårupptäckt 

o Endast en av de fem respondenterna hade upptäckt 

innehållsförteckningen vid uppdraget att hitta vad koalor äter i 

texten. 

o Vissa scrollade först uppåt när de letade efter 

innehållsförteckningen, någon letade i hamburgermenyn. Dock 

hittade alla den under relativt kort tid när de upptäckte pilen. 

En användare svarade vid fråga om hur det gick att hitta 

innehållsförteckningen: 

Jo det är enkelt bara man har gjort det en gång så är det ju 

lugnt sedan. Det tog en liten stund innan jag fattade men det 

var lugnt sedan. Jag tror inte det går att göra så mycket bättre. 

(Användare 2) 

• Ingen upptäckte swipe-interaktionen för att öppna och stänga 

innehållsförteckningen 

o Ingen av respondenterna upptäckte att man kunde dra/swipea 

fram innehållsförteckningen. 

 

• Vill även kunna swipea på andra hållet 

o När de var medvetna om interaktionstekniken så kom två av 

respondentera med förslag om att man även hade kunnat dra 

nytta av att swipea åt andra hållet. Den ena ville dra fram en 

inline sökfunktion, den andra ville att huvudmenyn skulle dyka 

upp. 

 

• Respondenterna saknade pinch-interaktion för förstoring av text 

o Alla respondenter ville intuitivt använda pinch-interaktionen. 
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o Dessutom var förstoringsfunktionen för text svårupptäckt. En 

användare uttryckte sig tvekande angående interaktionen: 

Det normala hade varit att spreada fingrarna såhär... men om det 

är intuitivt att gå in på pilen för att komma åt förstoringen det vet 

jag inte riktigt. (Användare 4) 

• Respondenterna reagerar positivt på att ändra textstorlek 

o De reagerar generellt positivt till att man kan ställa in en 

textstorlek för att sedan behålla den till nästa artikel.  

Flera ville dock även ha pinch-interaktion. En användare 

uttryckte att de olika interaktionerna fyller olika syften: 

Jag tycker det är bra när man har satt en storlek genom att 

tagit fram en meny så tycker jag det borde ligga kvar så. Det 

blir som en inställning. Däremot om jag skulle pincha texten så 

bör det endast gälla just för stunden... och det bör vara enkelt 

att gå tillbaka. (Användare 2) 

• Saknar funktionalitet för att förstora bilden 

o Flera av respondentera reagerar på att man inte kan förstora 

bilderna. En av dem vill ha pinch-interaktion för att kunna göra 

det. 

 

• Textstorleken i navigationen är tillräckligt stor 

o Respektive respondent anger att de håller helt med (5 av 5 

poäng) om att textstorleken är tillräcklig stor i navigationen när 

de sätter sina svar i bedömningsskalan. 

 

• Tryckytorna är ibland för små 

o I vissa delar av prototypen var tryckytorna för små då 

användarna var tvungna att trycka mer än en gång för att träffa. 

 

• Vill ha mer information om vart man befinner sig i dokumentet 

o Ett par respondenter tycker att man snabbt borde kunna få en 

överblick om vilken rubrik man befinner sig på när man läser i 

ett dokument. Den ena tyckte att det borde vara markerat i 

innehållsförteckningen där man befinner sig, en annan ville 

hela tiden se vart man är. 

 

• Vill ha en fast header 

o Ingen av respondenterna kände ett behov av att ha en ”sticky 

header” för att ge mer utrymme till texten när förslaget 
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presenteras för dem. De var nöjda över att headern var statisk 

och alltid fanns tillgänglig. 

5.2.3 Hi-fi prototyp 2 

Prototypen hade gått igenom ytterligare en iteration och testet var 

uppbyggt på samma sätt som förra användartestet. I denna prototyp byttes 

artiklarna ut mot dokument som var mer representativa för teknisk 

dokumentation. De innehåller betydligt mer text och innehar olika slags 

element så som tabeller, varningsfält, manualbilder m.m. Varför detta 

gjordes var för att testa ett mer verklighetstroget exempel på användarna. 

Det visar hur denna typ av dokumentation kan se ut i prototypen, det kan 

då även ge användarna ett annat perspektiv på hur de vill kunna hantera 

denna typ av dokument i ett smartphone-format.  

Det som skiljer sig från förra användartestet är att en av respondenterna är 

utbytt till en ny användare som inte tidigare har sett eller interagerat med 

prototypen. Användare 4 är ersatt med användare 6. Dessutom hade 

implementation av större dokument med bilder tillsammans med tyngre 

och mer avancerade funktioner gjort prototypen långsammare. Det var 

lång laddningstid under de tre första användartesterna, med vissa 

korrigeringar kunde det minskas och de två sista användartesterna blev 

inte lika drabbade. Resultatet av bedömningsskalan finns under avsnitt 

5.2.4.  

Nya insikter 

Användartestet gav följande insikter som kan tas med i beräkningarna i 

kommande iterationer av prototypens vidare arbete.  

• Horisontell scroll i tabell 

o Respektive användare scrollade horisontellt utan några 

problem för att se hela tabellen. Dock var det en användare som 

reflekterade över att det fanns en marginal till höger om 

tabellen. Det bör synas tydligt att elementet skärs av och att det 

finns mer innehåll än det som visas. 

 

• Blandade åsikter om bildernas förstoringsfunktion 

o Lösningen för förstoringsfunktionen fick olika reaktioner. Två 

av användarna reagerade på att man navigerar på olika sätt i 

bilden beroende på om det är höjd- eller sidled. En av dem 

tyckte att det var ologiskt att de olika ledderna inte reagerar 
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likadant. En annan användare tyckte att man fick god översikt 

genom att förstora på detta sättet. 

o Det ska tilläggas är att under de tre första användartesterna hade 

bildverktyget en bugg vilket gjorde att den förstorade bilden 

mer än dess behållare. 

 

• Borde förstora utifrån mitten av bilden 

o En av användarna reagerade på att bilden förstorades ifrån 

vänsterhörnet i bilden och tyckte att det vore mer logiskt att 

zooma från bildens center. 

 

• Inget behov av att ladda ner bilder 

o Två av respondenterna reagerade på att det fanns en ikon för att 

ladda ner bilden i dess verktygsfält. Den ena tyckte att 

användarna inte ska få ladda ner bilder utan att man endast bör 

kunna hantera den i helbildsskärm.  

 

• Fortfarande svårt att hitta innehållsförteckningen 

o Tre av fyra som tidigare har interagerat med prototypen hittade 

innehållsförteckningen direkt och användaren som tidigare inte 

hade interagerat med prototypen tyckte det var svårt att 

upptäcka den.  

o Den nya användaren blir tillfrågad om hen inte lade märke till 

swipe-animationen och svarade följande: 

Ja den såg jag ju, men jag visste inte vad den gjorde. Jag trodde 

det var att man bytte sida eller någonting… man vill inte pilla 

och trycka på saker man inte visste vad de gjorde… men jag såg 

swipen mer än den (pekar på knappen som öppnar 

innehållsförteckningen). (Användare 6) 

o De resterande användarna trodde att det kunde vara ett 

hjälpsamt element för nya användare som ska hitta 

innehållsförteckningen. 

 

• Positivt med inline-search 

o Tre av användarna hittar och använder sökfunktionen i 

innehållsförteckningen. 

o De andra två användarna använde istället sökfunktionen i 

headern för att hitta dokumentet igen som sedan automatisk 

scrollar ner till den första förekomsten. 

o Alla användarna reagerade positivt på funktionaliteten när de 

var medvetna om att den fanns.  
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• Drabbade av långsam inläsning 

o De tre första användartesterna använde prototypen när den var 

långsam vid inläsning. Framförallt tog det lång tid vid inläsning 

av dokument, när man försökte få fram innehållsförteckningen 

och vid inline-search.  

o De blev varnade för detta innan användartestet började och blev 

uppmanade att försöka tänka bort det och ha tålamod. En 

användare uttryckte att den blev stressad av inladdningstiden. 

 

• Saknar fortfarande möjlighet till pinch-interaktion 

o Flera användare kommenterar att de hade velat använda pinch-

interationen för att förstora textstorleken/zooma. En användare 

var osäker på om hen saknade interaktionsmöjligheten utan 

tyckte att man hade mer kontroll genom att klicka på 

zoomknapparna. 

o Genom observation märkes det att det blev mer naturligt för 

användaren att försöka använda pinch-interaktionen för att 

förminska en rejält förstorad bild. 

 

• Länkar i dokumenten 

o En användare saknade länkar till andra dokument i 

dokumenttexten, vilket hen berättar är vanligt i teknisk 

dokumentation: 

Om det är så att man lägger in länkar så får man tänka till lite 

hur själva hoppen ska gå till och hur man ska komma tillbaka till 

där man var och sådär. Det är en rätt så viktig funktion, att göra 

det lätt att hoppa fram och tillbaka mellan dokument. 

(Användare 3) 

5.2.4 Enkätsvar av bedömningsskalor 

Resultatet av bedömningsskalorna som under användartest 1 och 2 

presenteras nedan i diagram. Användartest 2 har fått marginellt högre 

poäng (~14%) gentemot användartest 1 (se Diagram 3). Användartest 2 

visar en klar förbättring på punkterna; att hitta information och storleken 

på klickytorna (se Diagram 2). Data från bedömningsskalorna finns under 

Bilaga A och Bilaga A, där finns även frågorna presenterade i sin helhet. 

Sammanställning av respektive bedömningsskala i tabeller finns under 

Bilaga A och Bilaga A. 

 



 

45(188) 

 

 

 

 

Diagram 2 Diagram över bedömningsskalor 

 

Diagram 3 Diagram över det sammanlagda medelvärdet av bedömningsskalorna 

5.2.5 Expertutlåtande 

Docenten som användes som expert fick en introduktion om produktens 

syfte och de olika delarna av den. Han fick själv utforska den och ge 

kommentarer löpande. Författaren gav frågor efter processens gång 

beroende på vart docenten befann sig i prototypen. Docenten sa att han 

tyckte prototypen generellt sett var bra, intuitiv och tydlig, men det fanns 

även delar som han hade synpunkter på. Expertutlåtandet i sin helhet hittas 

under Bilaga D. 
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• Han tyckte det hade varit mer logiskt att när man klickar på 

hamburgermenyn så hade en drop down lista åkt ner där man hade 

kunnat navigera till de olika funktionerna. 

• Han tyckte även att ett alternativ till att ha textförstoringsknapparna i 

verktygsmenyn hade man istället kunna ha dem i huvudmenyn då de 

påverkar alla dokument.  

• När det gällde att hitta innehållsförteckningen tyckte han att det var ett 

bra val att ha en animerad indikation för att vägleda användarna. Dock 

tyckte han att man hade kunnat haft en annan text än “swipe”, t.ex. 

“content”, för att man annars kan bli förvirrad över vad som skulle 

påverkas av swipe-interaktionen.  

• När det gällde pinch-interaktionen tyckte han att det hade varit en 

tillgång att ha det i bilderna men han var inte så säker när det gällde 

texten. Han tyckte att det är ett typexempel på interaktion som måste 

testas ute i fältet för att få reda på hur användarna ställer sig till det 

under exempelvis stress.  

Expertutlåtandet användes främst som en utvärderande del av denna 

studie och de synpunkter han presenterade kan tas till beaktning vid 

framtida iterationer av prototypen.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet och dess relation till frågeställningen i 

generella antaganden, det belyser även problem som har uppstått under 

arbetets gång. 

 Sista prototypiterationen 

Resultatet från bedömningsskalan som respektive respondent fyllde i 

under användartesterna visar att de ändringar som har gjorts mellan 

iteration 1 och iteration 2 har marginellt förbättrat (~0.6 poäng) den 

generella användarupplevelsen av produkten (se Diagram 3). Den visar att 

de faktorer som användarna upplever som bristande i prototypen (se 

Diagram 2) är att ändra textstorleken, samt att visa 

innehållsförteckningen. Vilket diskuteras nedan. 

6.1.1 Ändra textstorlek 

Interaktionen med att ändra textstorleken förändrandes inte mellan 

iterationerna utan förblev densamma. Tanken var dock att implementera 

pinch-interaktion som komplement till knappar men på grund av 

begränsningar i prototypverktyget gick inte detta.  

Tidigare vetenskapliga studier har indikerat att öka textstorleken är att 

föredra istället för att använda webbläsarens zoom-funktionalitet (se 

avsnitt 3.3.3). Även Nielsen (2015) säger att man bör tillgodose 

användaren alternativet att ändra textstorlek. Resultatet bekräftar detta 

delvis. Användarna tyckte om funktionaliteten att ändra textstorlek, dock 

var den inte tillräckligt lättillgänglig då de var tvungna att gå in i 

verktygsmenyn för att ändra den.  

Resultatet visade att de flesta användarna ville ha pinch-interaktion, 

dessutom tyckte de att knapparna inte var tillräckligt lättillgängliga i 

verktygsmenyn. Istället för att använda en gest för att förstora texten 

behöver de först ta fram innehållsförteckningen för att sedan klicka på en 

knapp ett flertal gånger tills de upplever att textstorleken är tillräckligt 

stor/liten för att kunna läsa/få en överblick. Detta visar exempel på hur en 

dold funktion kan belasta användaren kognitivt (se avsnitt 3.1) som då 

måste pausa i sitt uppdrag för att leta efter funktionaliteten och utföra flera 

åtgärder för att kunna fortsätta med sin uppgift.  



 

48(188) 

 

 

 

Sättet som denna interaktion har utformats är alltså inte att rekommendera 

när man implementerar den i sin ensamhet. Däremot kan den fungera som 

komplement till ett snabbare alternativ för de som vill ha mer kontroll över 

textförstoringen eller för att finnas tillgänglig för de som inte är medveten 

om det snabbare alternativet, ex. pinch-gesten. Trots detta tyder det på ett 

positivt resultat angående riktlinjen om att tillgodose användaren ett sätt 

att öka textstorleken. Det är nu mer en fråga angående hur man ska 

tillgodose detta.  

Resultatet angående om textstorleken i navigationen är tillräckligt stor är 

enhetligt med full poäng i bedömningsskalan både i användartest 1 och 2. 

Detta var ett oväntat resultat då den största delen av texten i navigationen 

är 10 - 11 punkter, vilket kan anses vara litet. Att detta skulle vara 

tillräcklig textstorlek för alla användare finns det inget bevis på eftersom 

antalet användare var för lågt och mångfalden för liten i användarskaran. 

Frågan är om det räcker att ha en ”tillräckligt stor” navigationstext eller 

om användaren även bör kunna påverka textstorleken i navigationen. Om 

man även tillåter användaren att förstora navigationens textstorlek så 

uppstår problemet att text eventuellt inte längre får plats i dess element 

(exempelvis knappar) då det är mer kompakt på en liten enhet. Hur skulle 

denna problematik kunna lösas på lämpligast sätt? 

6.1.2 Dold verktygsmeny 

Resultatet visar att förstagångsanvändarna har svårt att hitta 

verktygsmenyn, även om en animerad indikation implementerades under 

iteration 2. Dock är resultatet under användartest 2 inte hållbart angående 

denna aspekt eftersom det endast var en av fem som var 

förstagångsanvändare i användartestet. Det kom dock fram att ordet 

”swipe” som animerades var missvisande då användaren trodde att hen 

bytte dokument/sida. Experten gav rådet att testa att byta ut ”swipe” mot 

”content” så att man istället för att peka på interaktionen i sig så 

informerar man användaren vad som händer vid interaktion. Då det är fler 

funktioner än bara innehållsförteckningen är eventuellt även ”tools” ett 

ord som hade kunnat fungera istället för ”swipe”. Frågan är om användare 

förstår att de kan använda swipe-interaktionen för att få fram 

verktygsmenyn endast genom indikation från pilarna? Det är något som 

hade behövts testas för framtida iterationer av prototypen. 

Anledningen till att verktygsmenyn och dess funktioner är dolda för 

användaren är för att prioritera innehåll framför funktionalitet (se avsnitt 

3.3.9). Genom att göra det visas inga element som kan distrahera 

användaren under läsning vilket kan öka dess kognitiva belastning. Dock 



 

49(188) 

 

 

 

behöver man synliggöra eller indikera för användaren att det finns en 

verktygsmeny. Resultatet visar att dess visibilitet inte är tillräcklig i 

nuvarande iteration.  

En av användarna uppmärksammade även att mobilens utformning med 

edge-skärm kan ställa till det för att hitta funktionaliteten. 

Högerkantsramen och en del av knappen som markerar verktygsmenyn 

blir alltså mindre synliga för användaren, vilket eventuellt kan ha påverkat 

resultatet. Designbeslutet att lägga en ram i högersidan kan därför 

eventuellt ha minskad effekt på användarupplevelsen och synlighet av 

funktionaliteten när den visas på en enhet med edge-skärm. Att testa 

prototypen på mobiler med skärmar utan edge hade därför varit intressant 

i detta fall för att jämföra om användarna lättare hittar verktygsmenyn 

eller ej. 

 Metodkritik 

Studiens resultat påverkas av vilka användare som deltar och hur man 

utför användartesterna. Här diskuteras några av de moment och faktorer 

som innefattar utförandet av arbetet. 

6.2.1 Riktlinjer 

De riktlinjer som har tagits fram baseras på den litteraturstudie som 

utfördes i förstudien. Flera av de riktlinjerna är baserade på en systematisk 

litteraturstudie av Punchoojit och Hongwarittorrn (2017). Artiklarna är 

valda från ett kritiskt perspektiv, dock har inte varje riktlinje utforskats 

vidare och det har inte gjorts försök till att hitta motstridig information på 

grund av tidsbrist. Då Punchoojit och Hongwarittorrns studie är från 2017 

finns det eventuellt nyare riktlinjer att hitta idag. Dock har design och 

utformning av smartphones inte förändrats något nämnvärt sedan studien 

släpptes, därför tolkas den fakta som presenteras fortfarande som aktuell.  

Riktlinjer kommer även av artiklar från Normal Nielsen Group. Det kan 

diskuteras om dessa källor kan anses vara vetenskapliga då de inte är 

publicerade i en vetenskaplig databas. Artiklarna är dock baserade på 

studier som har utförts av experter eller specialister inom området User 

Experience. Dessa riktlinjer lägger därför en grund för arbetet som sedan 

testas i användartester.  
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6.2.2 Användare 

Inför användartesterna valdes användarna ut av uppdragsgivare på 

Combitech. Det kan anses att resultatet medvetet har påverkats eftersom 

det inte var slumpvis valda användare som deltog i testerna. Användarna 

valdes då de innehar kunskaper om teknisk dokumentation. De förstår 

därför syftet med verktyget och kunde ge lämplig feedback angående 

funktionalitet och prioriteringar som har gjorts. Som tidigare nämnt var 

det även viktigt att de kunde klassas som ”vanliga användare” och inte har 

några förkunskapskrav om designmönster. Dock representerar de 

användare som har deltagit i studien endast en bråkdel av alla de 

potentiella slutanvändare som i framtiden kommer att använda produkten. 

Det hade varit ett alldeles för stort projekt att försöka involvera alla 

målgrupper. I denna studie involverades de användare som hade de 

kunskaper som eftersöktes och som dessutom var tillgängliga inom det 

demografiska området som studien är avgränsad till. 

Demografiska data som kön och ålder samlades in för att eventuellt 

användas vid analys av resultatet. Dock var användarna få, vilket gör det 

svårt att identifiera samband mellan dessa faktorer och resultatet från 

användartesterna. Denna data presenteras därför inte i resultatdelen men 

finns presenterade i bilagorna för respektive användartest (se bilagor B.3 

och C.3). 

Att alla användare svarar att de frekvent använder mobilen (se Diagram 

1) för att hitta information tyder inte på att de har mer erfarenhet än 

gemene man. Det kan däremot tyda på det nya beteendemönster som vi 

människor har utvecklat genom den tillgänglighet vi har av information i 

våra mobiltelefoner som Dou och Shyam Sundar (2015) nämner i sin 

studie.  

Det är samma användare i båda användartesterna med undantag av en 

person som bytts ut inför det andra användartestet på grund av 

otillgänglighet. Anledningen till att det var samma personer som deltog är 

delvis på grund av det begränsade urvalet av användare som passade in på 

kriterierna. Dessutom var tanken även att testa olika aspekter av designen 

och användarnas förmåga att komma ihåg hur man gjorde. Till exempel 

visade det andra användartestet att en av fyra inte mindes hur man 

öppnade verktygsmenyn utan fick utforska det ännu en gång. 
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6.2.3 Problem med inladdningstid 

Inför det andra användartestet hade de nya förändringarna i prototypen 

gjort den långsammare, det tog betydligt längre tid att ladda in innehåll 

och visa verktygsmenyn än i den första iterationen. För att kunna göra 

utvärderingar av prototypen blev därför användarna uppmanade att 

försöka tänka bort att det tog extra tid. De två sista användartesterna ägde 

rum några dagar efter de tre första vilket gjorde att det fanns tid att 

omarbeta prototypen i syfte att bli snabbare. Därför påverkades tre av fem 

användare av detta problem. De användare som fick testa den långsamma 

versionen av prototypen upplevde det som stressande att behöva vänta på 

den. Ibland gav den inte tillräckligt med feedback för att de skulle förstå 

att den laddade. Detta var ett problem som kan ha påverkat resultatet och 

användarupplevelsen av prototypen.  

Det är en nackdel att man i prototypverktyget inte kan implementera 

många eller för komplexa funktionaliteter utan att det påverkar prestandan 

av prototypen. De brister som nämns tidigare i uppsatsen (se avsnitt 4.2.1) 

angående protypverktyget är problem som har upptäckts under arbetets 

gång, precis som problemet med inladdningstiden. Med facit i hand skulle 

verktyget ha undersökts mer noggrant tidigare i processen för att 

undersöka alternativa verktyg eller tillvägagångssätt för att utforma 

prototypen. 

6.2.4 Utformning av frågor och uppdrag 

De frågor och uppdrag som har utformats till användartesterna var 

utformade för att få ut så mycket information som möjligt angående deras 

upplevelse och åsikter om gränssnittet. Under pilottesterna itererades 

frågorna för att de skulle förtydligas och utvecklas. Då frågorna ställdes 

direkt till användaren fanns det även möjlighet till att vidare förklara syftet 

om de tyckte det fanns otydligheter. Upplägget att de fick uppdragen både 

muntligt och på papper gav användarna tillfälle att återge uppdraget i alla 

dess faser. Dessutom kunde de titta på pappret istället för att be författaren 

att förklara det, vilket hade kunnat leda till att författaren omedvetet hade 

lagt in egna värderingar eller vinklat uppdraget mot en lösning.  

Författaren vägleder användarna genom dess uppdrag vad gränssnittet 

innehåller, vilket kan ha påverkat resultatet. Exempelvis så är ett uppdrag 

att hitta innehållsförteckningen. Användarna börjar därför leta efter något 

som de inte tidigare visste fanns. Resultatet visar att endast en av sex 

respondenter hade upptäckt verktygsmenyn innan uppdraget 

presenterades för dem. Uppdraget var i ledet nummer sex av sju uppdrag, 
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vilket betyder att de hade haft tillfälle tidigare att testa sig fram i 

gränssnittet. Frågan är om de hade hittat innehållsförteckningen 

överhuvudtaget om de inte hade fått det specificerat i uppdraget? De olika 

funktionerna behövde dock testas och att utforma uppdrag som är tydliga 

men som inte hade gett ledtrådar hade varit svårt när man har konkreta 

syften med användartesterna som ska utvärdera de olika elementen. 

Att läsa en större mängd text har dock inte blivit testat. De fick endast 

uppdrag att hitta specifik information, om de inte använde 

innehållsförteckningen i användartest 1 så skumläste de texten genom att 

scrolla snabbt vertikalt och främst läsa rubrikerna för att hitta svaret. 

Därför kan inte läsbarheten av prototypen utvärderas genom resultatet. 

I övrigt lades det ner mycket energi på att utforma alla frågor utan att lägga 

in personlig värdering i dem eller rikta dem åt ett eller annat håll. 

6.2.5 Ifyllandet av bedömningsskala 

Något som eventuellt har haft en inverkan på resultatet är att författaren 

och skaparen av prototypen satt bredvid när användarna fyllde i 

bedömningsskalan. De goda poängen kan vara ett resultat av att de vill 

göra författaren glad genom att ge positiv respons på dess arbete. För att 

undvika denna påverkan hade man kunnat be användarna att fylla i testet 

i efterhand när författaren hade gått. Dock upptäcktes det några fördelar 

med att sitta bredvid. Många av användarna var fortfarande fast i think-

aloud metoden medan de fyllde i skalan och motiverade därför hela tiden 

deras val. Detta gav innehållsrik kvalitativ information som bidrog till 

resultatet samt ett flertal ändringar under iteration två.  

Under det andra användartestet var det även en respondent som 

missuppfattade skalan och satte en etta när hen positivt utryckte sig 

angående påståendet. När det förklarades för respondenten att en etta 

betyder att hen inte håller med i påståendet så ändrade hen sin bedömning 

till en femma. Detta påverkar respondenten på ett sätt som förhindrar 

användaren att göra fel i testet och i sin tur även gör att resultatet inte blir 

inkorrekt utan speglar användarens intention. 

6.2.6 Resultat och tolkning av intervjuer i förstudie 

Intervjuerna i förstudien resulterade i information om användarna, insikt 

om verktygets syfte, samt att det sätter verktyget i en kontext. Det visade 

även på en mångfald av användare och att de har olika typer av 
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begränsningar inom arbetet. De begränsningar som man kunde ta hänsyn 

till i prototyparbetet är att de befinner sig i en stressad miljö, vilket kan 

påverka användarens kognitiva belastning en hel del. Därför förenklades 

vissa uppgifter för användaren i prototypen, till exempel ge 

sökordsförslag i sökfunktionen. Detta kan göras ännu bättre i framtiden 

genom att exempelvis spara användarsessioner och scrolla till den del i 

dokumentet som användaren lämnade det senast.  

Det som även nämndes av båda respondenterna i intervjuerna var vikten 

av en trädstruktur, samt en sökfunktion där det snabbt ska gå att hitta 

dokument. På grund av det placerades sökfunktionen i headern, för 

lättillgängligheten. I menyn är trädstrukturen den förinställda funktionen 

som visas tills användaren byter till search queries, detta är för att 

funktionerna prioriterades efter användarens behov. 
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7 Slutsats 

I studiens avslutande del presenteras slutsatsen av frågeställningen samt 

förslag till framtida forskning. 

 Svar på frågeställning 

Slutsatsen resulterar i ett antal riktlinjer som har tagits fram genom 

litteraturstudie och som testas i prototypen, det är baserat på tolkningar 

och indikationer av resultatet.  

- Vilka designriktlinjer för ett mobilt gränssnitt kan appliceras för att 

gynna användarupplevelsen i ett verktyg som presenterar teknisk 

dokumentation? 

Resultatet indikerar på att följande riktlinjer kan gynna sök-, läsbarheten 

och användarupplevelsen i gränssnitt för smartphone: 

• Tillgodose ett interaktionssätt i gränssnittet för att ändra textstorlek. 

• Minimera antalet synliga element för att inte belasta användaren under 

läsning. 

• Prioritera innehåll och den funktionalitet som är nödvändig, det som 

är mindre relevant tas bort eller läggs på en tillgänglig men dold plats 

i gränssnittet.  

• Tillgodose en meny som är tillgänglig och upptäckbar men som tar 

upp lite utrymme i gränssnittet. 

• Klickytor för knappar och andra interaktiva element bör vara minst 

8x8mm om elementen är mindre i storlek. Annars bör klickytorna vara 

lika stora som elementet. 

• Hjälp användaren när det är enklare för hen att göra fel och vid 

tidskrävande uppgifter, exempelvis vid textinmatning. 

• Informera användaren vart hen befinner sig, detta kan göras bland 

annat genom implementation av breadcrumb. 

• Använd horisontell scrollning vid behov. Gör den synlig genom att 

visa att elementet är ”avklippt”, använd inga marginaler på den sida 

där elementet mynnar ut. 

7.1.1 Användarupplevelse 

Storleken på knapparna visar tydlig skillnad på användarupplevelse 

mellan iteration 1 och 2 där hotspots är implementerade för att öka 
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klickytan till minst 8x8 mm som Conradi et al. (2015) rekommenderar (se 

avsnitt 3.3.5). De användare som uppfattade att det ibland var svårt att 

trycka på knapparna upplevde i det andra användartestet en förbättring. 

Detta trots att prototypen var långsammare vid inladdningstid och att 

verktygsmenyn tog tid att klicka upp i ett dokument vid de tre 

användartest som berördes.  

I prototypen sparas textstorleken vilket gör att är när man öppnar ett nytt 

dokument så är det samma textstorlek som det föregående var inställt på. 

Resultatet visar att användarna såg positivt på detta. Detta var ett exempel 

på hur man kan spara användardata för att underlätta för användaren vid 

framtida användning. Dock bör man implementera mer stöd för korta 

användarsessioner (se avsnitt 3.3.9), exempelvis att spara vart i ett 

dokument användaren senast befann sig och scrolla dit vid nästa 

användarsession. Även att tillgodose länkar av senast visade dokument 

och lägga till funktionalitet för att spara referenser till kapitel. 

Resultatet av användartesten visar att implementering av breadcrumbs gör 

att användarna förstår vart de befinner sig. Dock innehåller inte 

trädnavigationen några längre led eller komplicerad struktur vilket sedan 

kan skapa problem för användaren att lokalisera sig. Dessutom kommer 

dokumentets breadcrumb att lägga sig utanför skärmen på grund av att 

den blir så lång. Därför visar prototypen inget tydligt resultat på ett 

verklighetstroget scenario. Prototypen bör även ha bättre feedback för att 

visa användaren vart hen befinner sig både i trädstrukturen och i 

dokumentet på ett tydligt sätt, vilket den i nuvarande iteration inte gör. 

Det finns ingen synlig scrollbar som visar användarna hur långt de är i ett 

dokument eller hur långt de har kvar att scrolla tills de når dokumentets 

slut. Det är att rekommendera att implementera en scrollbar om framtida 

iterationer av prototypen görs. 

Shin et al. (2013) undersökning om att sökordsbaserad sökning ger bättre 

användarupplevelse än vad fulltextsökning gör indikerar även denna 

studie (se avsnitt 5.2.2). Respektive användare i undersökningen 

reagerade positivt på sökordsförslagen, det resulterade i färre felsökningar 

och effektiviserade även processen i tid när de gjorde en sökning. I 

prototypen dyker dokumenttiteln upp om sökordet matchar antingen titeln 

eller ett ord i deras innehåll. Detta är bara ett exempel på hur man kan 

indexera innehållet, ett annat exempel hade varit om man kunde få upp 

sökförslag på metadata (nyckelord) som finns i dokumenten. Ett förslag 

är även att använda sig av flera olika typer av indexeringar av relevant 

data för att kunna hjälpa användaren så mycket som möjligt i sitt 

informationssökande. 



 

56(188) 

 

 

 

 Vidare forskning 

Prototypen kan genomgå ytterligare iterationer för att implementera eller 

ändra det som nämnts i diskussionen (se avsnitt 6.1) men även för att 

identifiera fler problem. Prototypen kan även testas på fler användare i 

målgruppen, framförallt på slutanvändare när de arbetar i deras rätta miljö 

som docenten nämner i expertutlåtandet (se avsnitt 5.2.5). Det är först då 

man kan se hur de olika interaktionsteknikerna fungerar med de 

begränsningar som användarna har i sitt arbete (se avsnitt 5.1.3). 

Prototypen behöver även användartestas i en webbläsare, då det har varit 

missvisande att testa den som en applikation. Då kan man se hur 

användaren använder prototypen tillsammans med mobilens och 

webbläsarens egna gränssnitt och funktioner.  

En annan sak som hade varit intressant att testa är att läsa en större mängd 

text på en gång i prototypens gränssnitt, vilket bör testas i framtiden och 

användarupplevelsen kring det. I framtiden kan man även testa att 

utveckla prototypen för större skärmar och läsplattor men även andra 

mobilmodeller med och utan edge-skärm. 

Andra ämnen att studera i mer detalj är: 

• Pincha för att öka textstorlek 

o Är det användarvänligt? Upptäcker användarna interaktionen? 

o Hur upplevs funktionaliteten när man ska läsa i omfattande 

textdokument? 

o Hur upplevs det i jämförelse med webbläsarens inbyggda 

pinch-interaktion? 

• Öka visibilitet av dolda element 

o Hur synliggör man för användaren att ett element ligger utanför 

skärmen? Hur får man dem till att interagera med dem? 

• Öka visibilitet av osynliga interaktionstekniker som swipe, pinch m.f. 

o Hur synliggör man möjlighet till interaktion vid touch-gester på 

ett användarvänligt sett? 

• Att presentera tabeller i mobiler 

o Hur kan man på bästa sett presentera stor datamängd i tabeller 

för ett mobilgränssnitt? 

De ovan beskrivna områdena är problemställningar som har uppkommit 

under arbetets gång men som det inte har funnits tid i att undersöka 

närmare. Att undersöka dessa ämnen vidare kan eventuellt hjälpa till vid 

utveckling av produkter liknande den prototyp som denna studie har 

resulterat i. Mobilen är idag ett viktigt verktyg som återfinns i vår vardag 
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såväl på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att riktlinjer och 

designprinciper framställs, testas och utvärderas för att etablera en stabil 

grund för framtidens gränssnittsdesign för mobila enheter.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuer 

Bilaga A.1 Intervju 1 

Vad arbetar du med?  

Jag är enhetschef för tekniska skribenter som verkar som konsulter.  

Vilken relation har du till kunderna? 

Jag har direktkontakt med EOD-chefer, tekniska chefer, linjechefer, 

mekanikchefer, inköpare, produktägare m.m. 

Hur insatt är du i de prototyper och produkter som avdelningen har 

producerat? 

Jag är insatt i de flesta prototyper och produkter.  

Har ni haft en produkt som har använts på mobila enheter ute hos 

kunder? 

Vi har testat en produkt på en platta till […] för några år sedan, men det 

gav inte så mycket feedback. Projektet ligger just nu vilande. De flesta 

kunder använder datorn för att leta information. På […] har de använt 

läsplatta med offlinedata som är inmatat i plattan. Hur detta går får du 

fråga […]. Jag har god kommunikation med förstahandskunderna som 

exempelvis kan vara tekniska chefer, inköpare eller produktägare men han 

har ingen djupare insikt om hur slutkunderna arbetar med existerande 

verktyg. 

Vilka är användarna, finns det flera olika målgrupper?  

Brukarna kan vara framförallt underhållstekniker, men det kan också vara 

annan personal av annan karaktär. Tekniker och operatörer som sköter en 

komplex maskin och djupare underhåll och service. De använder 

verktyget i flera syften under arbetets gång, inför en reparation eller när 

ett problem dyker upp. Kunderna får dubbla upplagor av materialet både 

i tryckt och i digitalt format, detta p.g.a. regler.   

Vad är behovet av att ha materialet i digital form för användarna? 
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Tillgängligheten av information. Det syns tydligt i samhället och många 

webbplatser byggs om i till att bli responsiva. Det behövs överskådlighet 

på mobila enheter, man behöver olika varianter beroende på enhet. Dustin 

Home är ett bra exempel, webbplatsen är detaljerad när den visas på dator 

men på den mobila sidan så blir det ett helt annat utseende-läge som är 

mer överskådligt och man navigerar sig in i detaljnivå. Det blir även 

vanligare att folk lämnar dator och har en hybrid mellan dator och tablet. 

Många tekniker har det, en mindre dator med touchscreen. Allt handlar 

om tillgängligheten, ju mer du kan göra i plattan desto bättre är det. Men 

produkten måste vara kraftfull, ge användarna de funktioner de behöver 

och funktionerna ska göra det de ska och göra det bra.  

Vad har användarna för begränsningar i deras arbete? 

Framförallt ergonomi, man kan inte titta och fokusera på att läsa liten text 

när man arbetar. De som gör grundläggande feldiagnos kör det på stående 

fot och är den målgrupp som har störst behov av att använda produkten på 

en liten enhet. De som gör ett mer omfattande underhåll har ofta en fast 

arbetsstation med dator.  

Den information som är bra är den som blir läst. Informationen ska finnas 

tillgänglig och man ska kunna söka efter specifik information. Den ska 

vara enkel att navigera och hitta ingången in i informationen. Man 

behöver även flera alternativa ingångsvärden, t.ex att skanna en streckkod 

och/eller fritextsöka. Planlöst surfande är inte det man är ute efter när man 

använder mobilen som primär enhet. Ifall man använder mobilen så är det 

ofta ett konkret problem man har och man söker exakt efter det dem vill 

ta reda på, man har ett tydligt mål.  

Skulle du kunna beskriva ett scenario om hur produkten används för 

en “typisk” användare? 

Ifall vi tänker en felsökningssituation och vi har en vanlig butik som 

jobbar med kassadiskar. De kan ha kassadiskar som är manuella eller 

automatiska (självständiga enheter). Ifall en sådan enhet börjar strula så 

vill butiksbiträdet, ansvarig eller generell tekniker(operatör) kunna gå 

fram och göra en överskådlig förundersökning på mobilen och sedan göra 

sin egen bedömning över problemet. I en felsökningssituation reagerar 

man reaktivt och gör en grundläggande diagnos av kassadisken, de 

behöver kunna avgöra ifall de kan fixa problemet internt eller ifall de 

behöver ringa en tekniker.  En person som till viss del som jobbar med 

underhåll eller är första nivå av tekniker bör kunna göra en felsökning i 

systemet.  
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Ett annat scenario är ifall en maskinförare sitter och kör och sedan händer 

det någonting, det kommer upp felkoder. De behöver snabbt få reda på 

vad det beror det på.  

Hur skulle du beskriva användare av systemet? 

Användare kan vara i alla åldrar och har en teknisk vana, dock vill jag att 

ett verktyg ska vara förberedd att kunna användas av en teknisk ovan 

människa också. Tanken är att användaren kunskapsmässigt ska kunna 

vara vem som helst. Därför kan det vara bra att använda välkända 

designmönster för att ge användaren igenkännelsefaktor, t.ex. Ribbon-

systemet. Då vet man hur man ska navigera sig fram i strukturen.  

Vad finns det för fördelar med att göra verktyget responsivt? 

Öka tillgängligheten. Men sedan måste man också tillgodose 

skärmstorleken efter synen på användarna. De äldre kan ha svårt att läsa 

mindre text. Jag till exempel föredrar fortfarande ofta de icke 

mobilanpassade sidorna. Sedan kan jag störa mig på sidor som 

dumförklarar en och förstorar upp en knapp så det täcker hela sidan. Alla 

människor har olika förmåga att läsa, och tillgängligheten ligger mycket i 

skärmstorleken. 

Vad finns det för lösningar och vilka används just nu?  

Webbportal Uptime 3, Webbportal Uptime 4, en app som inte används så 

mycket och en beta av app till Uptime 4. […] och gänget har mer info och 

testar hur det funkar med vår information internt.  

Vad finns det för problem med nuvarande lösning/lösningar?  

Vår nuvarande webbportal är trevlig och bra men den bygger mycket på 

att man navigerar i strukturträd, man bör veta hur man ska leta i den. 

Söken är inte superbra och kunde bli bättre. Den bygger på det 

konservativa sättet att navigera i struktur. Den bygger upp en hel del 

frustration för att man inte direkt hittar vad man söker. Webben idag 

stödjer det inte jättebra så man hittar inte rätt information direkt, 

filtreringsfunktioner finns men är utdaterad och behöver uppdateras. Man 

får många träffar men man vet inte riktigt vad man ska kolla på. Dock vet 

jag att det även ställer mycket krav på datan undertill, en webb kan inte 

trolla på data som inte är välsorterad från början. Appen är ofärdig, den är 

inte utvecklad med en tydlig linje, den har varit oprioriterad. Den har 

endast varit ute på ett pilottest.  
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Varför finns det ett behov av att göra webbplatsen responsiv? 

Den stora frågan är ifall man ska man ha webb + app eller ska man ha en 

bra responsiv webb som funkar på dator och mobil. Vilket vägval som 

man ta? Det är en fråga för diskussion och utredning. Hur bra kan man få 

till en responsiv webb för att den ska vara vara tillräcklig bra för liten och 

stor skärmyta? Den ska inte vara för överskådlig på stor skärm, och inte 

för plottrig på en liten skärm. Det är en skör linje man går på för att hålla 

det tillräckligt detaljerat och tillräckligt överskådligt.  

Finns det något konkret mål med designen? (ex. det bör ta x sek/min 

att göra det) 

Det ska gå snabbt att hitta dokument genom att veta artikelnummer, det 

bör inte ta längre tid att få fram dokument som det gör att knappa in sitt 

artikelnummer (kanske 15 sek).  

Fler ingångar, att hitta dokument efter artikelnummer är en sak eller att 

kanske kunna scanna in det. Kunna tillgodose flera användarsätt, många 

vill navigera i struktur, yngre människa vill bara fritextsöka. Att det finns 

strukturträd som är hyfsat strukturerat och att kunna hitta på valfritt sätt, 

läsa in eller scanna eller skriva fritextsök. 

Vilket värde/värden skapar verktyget och vad skulle den ytterligare 

skapa med responsivitet?  

Verktyget är hela grunden för att digitaliseringen ska fungera. En bra 

webbportal med god funktionalitet är en nödvändighet för att möta alla 

målgrupper. De finns dem som inte ens äger en dator och känner sig mer 

bekväma vid att använda en mobiltelefon eller tablet. Med en responsiv 

webb så spelar det heller inte någon roll vad det är för sorts mobil eller 

vad det är för märke på den.  

Några andra önskemål angående utformningen av prototypen? 

Vad som skulle vara önskvärt är att webben är enkel att utseendeanpassa 

för kund. En kund kan i sin tur vilja att webben ska anpassas för sin kund. 

Jag skulle även vilja att språkstöd skulle implementeras, att kunna välja 

olika språk i gränssnittet. Antingen svenska eller engelska.  

Vilka slags kunder är det som använder systemet? Hur ser 

kundsystemet ut? 
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En stor kund köper in ett system och bygger det själv hos oss. I denna 

produkten så ska vi fokusera på de mindre kunderna som hyr systemet av 

oss. De kunderna som hyr av oss har i sin tur kunder som använder 

systemet. Kunden hyr webben som en prenumerationstjänst från oss, 

denna använder sedan deras kunder (slutkunden) för att leta information. 
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Bilaga A.1 Intervju 2 

Intervjuaren gör en introduktion och beskriver vad informationen kommer 

att användas till. 

Vad arbetar du med?  

Jag är teknikinformatör på Combitech och ansvarig för den installation av 

Uptime 3 som vi kör på Valmet AB. 2008 fick jag uppdraget att driftsätta 

systemet och 2010 gjorde vi vårt första hela projekt i Uptime. Vi har haft 

stort inflytande på hur verktyget ser ut idag t.ex. webviewern som vi var 

med och ställde krav på den och har använt från dag ett.  

Jag har även varit med att skapa lokala arbetsprocesser för hur vi arbetar 

i systemet. 

Vilka produkter från Combitechs Uptime använder ni idag? 

Både skribentmiljön och webbportalen. 

När används Uptimes webbportal och i vilket syfte? 

Vi använder den för leverans av dokumentationen till olika projekt. 

Vilka är användarna, hur arbetar de med verktyget? Hur frekvent? 

Det är både Valmets kunder och Valmet internt som använder det. Vi 

distribuerar drift- och underhållsmanualer för mjukpappersmaskiner.  

Under processens gång så använder Valmets personalportalerna som källa 

för information. Vi använder portalerna varje dag i vårt arbete, lägger upp 

och tar bort material. 

Vilka enheter används den på? Finns det olika syften beroende på 

vilken enhet ni använder? 

Den vanligaste enheten den används på är dator. 

Från början så levererades dokumentationen i pappersformat. Det blev 

hundratals pärmar som skickades över hela världen. Dåligt för miljön och 

kostsamt att producera och distribuera. Vi försökte då gå över till att 

leverera PDF-filer på CD-skivor men det var mycket manuellt arbete som 

kostade tid och pengar. 
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Vi har också levererat dokumentationen på ett antal Android surfplattor i 

en del projekt där vår tanke var att kunderna skulle kunna ta med sig dessa 

ut på maskinen. Tyvärr är appen mer som en Alfa-version av en app. Den 

är inte så användarvänlig och den saknar koppling mot internet vilket 

omöjliggör enkel uppdatering av innehållet. Vid en uppdatering måste 

skicka en USB-sticka och be våra kunder i sin tur att manuellt ersätta den 

befintliga informationen i appen vilket inte alla klarar. Av praktiska skäl 

har vi därför valt att gå ifrån appen och istället använda en CD-image som 

genereras från Uptime Studio. Vi lägger den på hårddisken på en 

Windows-dator och skapar en länk på skrivbordet. 

Vilket värde/värden skapar verktyget för er, vad har ni för mål när 

ni använder det?  

Första versionen av webviewern skapades för att tillhandahålla en 

reservdelsportal som vi av olika orsaker aldrig kom i mål med. Men då 

föddes idén att kunna använda ett webgränssnitt för att distribuera 

dokumentationen i digitaliserat format.   

Idén blev att lägga upp informationen på en portal. Vi började testa den 

första versionen tillsammans en kund som också tyckte det var en bra idé.  

Det finns stora fördelar med hur vi jobbar nu jämfört med förut. Vi 

undviker problemen som pappersleveranser för med sig men den största 

fördelen är att vi arbetar med dokumentationen i samma databas som 

webviewern läser ifrån. En gemensam källa som säkerställer att 

informationen på kundens portal alltid är den senaste versionen. 

Så hur jobbar ni internt med verktyget?  

Internt på Valmet så arbetar vi i projektform som löper under flera år. 

Portalen skapas oftast redan i samband med försäljningen av en ny 

maskin. Under den första fasen av projektet är det mestadels ritningar som 

behövs för bygget av pappersbruket. I nästa fas är det ritningar och 

instruktioner för installation och uppstart som dominerar. När maskinen 

har startats upp och har börjat producera papper levereras drift- och 

underhållsmanualerna. 

Livscykeln över arbetet speglas i flikarna som genereras i webviewern. 

Portalen förändras över tid, när fokus skiftas från installation/driftsättning 

till att drifta och underhålla den färdiga maskinen. All information som 

behövs distribueras via portalen. Det är vi som skapar strukturen. 

Kunderna kommer snart tillbaka ifall de inte hittar informationen de söker. 

Användarna i första fasen är oftast specialister hos kunden med vana att 
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starta upp nya maskiner och som behöver ha tillgång till ritningar. Inför 

installationen hyrs ofta lokal personal in för att t.ex. gjuta betong, dra el 

och vatten. De som kan använda verktyget då är industriarbetare utan 

speciella utbildningar. Efter driftsättningen arbetar många olika 

yrkeskårer på bruket allt från operatörer till högutbildade kemister.  

Hur ser miljön ut som användarna befinner sig i, ljudvolym, ljus 

m.m.? 

Det kan vara industrilokaler eller kontor. Exempelvis så är elektrikern ute 

vid maskin medan brukschefen sitter på sitt kontor när de kollar upp saker 

i portalen. De som kör maskin är i sitt kontrollrum. Det kan vara hög 

ljudvolym, varmt, fuktigt och smutsigt i lokalerna, vilket generellt sett inte 

är bra för elektronik. Portalen används i denna miljö på surfplattorna och 

därför har vi använt Sonys vattenskyddade Android-plattor. De senaste vi 

använde var Catepillars rough tablet som kör Windows och är stöt- och 

vattentåliga. 

Hur tycker du det fungerar idag? 

100% ärlighet så vet vi inte. Vi levererar till våra kunder och vi får inte så 

mycket feedback. Då antar vi att det fungerar men vi vet inte säkert. 

Kunderna tycker det är lite häftigt. De personer hos kunden som får en 

platta får lite extra status. Att vi är i framkant i utvecklingen gör oss 

attraktiva för kunderna. Vissa moment tar längre att genomföra idag än 

vad det gjorde för och vissa andra går snabbare. Totalt sparar vi nu tid.  

Vad hade ett responsivt gränssnitt för mobila enheter genererat för 

värde? 

Det är en kombination, den information som ligger i verktyget är det 

viktigaste. Men sedan måste det även funka på ett enkelt och logiskt sätt 

eftersom kunskapsnivån varierar hos användarna och de tekniska 

förutsättningarna t.ex. hastighet på internetanslutningar skiljer sig åt runt 

om i världen. 

De yngre generationerna som kommer ut i arbetslivet är vana att snabbt 

hitta exakt information på nätet via kraftfulla sökfunktioner. De kommer 

inte acceptera omständlig navigering i djupa filstrukturer    

Att söka efter artikelnummer är bara bra för enstaka personer på företaget 

som kan artikelnummer, exempelvis inköpare eller de som hanterar 

reservdelar. Den vanliga användaren söker på benämningar. Sedan så vill 
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inte skicka USB-minnen och CD-skivor med material på eller 500kg 

papper tvärs över världen. Det är en jättebra lösning för att slippa det. 

Har du några önskemål angående utformningen av prototypen? 

T.ex. måste det gå att ladda ner en mängd filer samtidigt, exempelvis 

några tusen PDF: er i en katalog. I en mapp, eller nod som det kallas kan 

det ligga 800 filer, när vi lägger upp dem så går användaren in för att ladda 

ner allt eftersom de har ofta egna system som informationen ska in i. Idag 

fungerar inte nedladdningsfunktionen så bra utan vi får ofta skapa zip-filer 

och skicka till kunden. Det är en funktionalitet som hade varit bra att 

implementera.  

Sedan hade jag velat ha en logg som visar förändringar som har gjorts, de 

laddar upp en grej och så för att hålla koll så måste man manuellt registrera 

vad det är man har gjort. En logg med uppdateringar när man har 

publicerat något med klockslag och en beskrivande förändring. 

Navigeringen i webbportalen kan vara förvirrande då den på många nivåer 

saknar bekräftelse på att man hamnat rätt, ibland kommer man bara till en 

tom sida. Det är ett onödigt sätt att förvirra användarna, man behöver mer 

kommunikation och respons. Man blir snabbt förvirrad vart man befinner 

sig och vart man ska ta vägen. Att leta efter något är frustrerande och 

sökfunktionen är begränsad då man inte kan tagga den med nyckelord. 

Spårbarhet, att veta vart man befinner sig och hur man ta sig till sitt mål 

är viktigt. Det finns en avsaknad av respons, att få veta ifall man gör rätt 

eller inte.  

Får jag skicka prototyper till dig och få kommentarer på designen? 

Absolut, vi är en bra grupp här som har väldigt starka åsikter om detta. Vi 

hanterar den största volymen av information av alla Uptime-installationer 

och vi har väldigt tydliga idéer om hur vi vill ha det.  

I rapporteringssystemet som Combitech använder, RADAR, har vi gjort 

en Uptime 4-tråd där vi utrycker önskemål på diverse funktionalitet som 

vi vill se i 4:an. Det är som en allmän önskelista, den är kanske inte 

uppdaterad på ett tag men det finns några punkter som du kan kika på.  
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Bilaga B Användartest 1 

Bilaga B.1 Mall till Användartest 1 

1. Introduktion till användartestet 

Välkommen, jag heter My Rosengren och idag ska du få göra ett 

användartest på en prototyp jag har skapat för UpTimes webbportal för 

mobilen. Jag kommer att läsa informationen som jag har till dig så att jag 

inte missar något. Användartestet har syftet att utvärdera och förbättra 

verktyget, den testar inte dig eller dina kunskaper. Resultatet av 

användartestet kommer att inkluderas i min kandidatuppsats som i sin tur 

kommer att publiceras som en offentlig handling i databasen DIVA. Inga 

personliga uppgifter om dig kommer att publiceras, utan du förblir helt 

anonym. Jag kommer att göra en skärminspelning medan du utför 

användartestet. Detta är material som endast jag kommer att ha tillgång 

till och syftet med det är att komplettera mina egna anteckningar så att jag 

inte missar något. 

Det är helt frivilligt att delta och det är bara att säga till ifall du vill avbryta 

eller ta en paus. 

Känns detta okej för dig? 

Upplägget är följande: 

Det jag kommer att göra är först att ställa några demografiska frågor. 

Sedan får du tillgång till denna mobilen där du får tillfälle att interagera 

med verktyget och göra uppdrag som jag ger dig. Efter det så ska du få 

fylla i ett formulär och ifall du har ytterligare åsikter så kan vi diskutera 

det efter det. 

 

2. Demografiska frågor: 

• Ålder? 

• Vad arbetar du med? 

• Hur väl känner du till Uptime och Uptimes webbportal? 
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• Skulle du säga att du har mycket teknisk erfarenhet? Har du lätt att lära 

dig nya program? 

• Använder du din mobil frekvent för att hitta information? 

 

3. Uppdrag 

Nu ska du få tillgång till min mobil och interagera med prototypen. Det 

finns flera knappar och alternativ som ännu inte leder någonstans utan 

endast presenteras grafiskt. Du ska nu få 7 stycken uppdrag att slutföra, 

du får ett uppdrag åt gången. Jag vill att du hela tiden tänker högt och 

berätta för mig vad du gör och vad du klickar på. Jag kommer inte kunna 

svara på några frågor under sessionen så länge det inte handlar om att 

förtydliga uppdraget eller ifall du känner dig helt fast och inte vet hur du 

ska komma vidare. Jag vill även att du håller upp mobilen och inte lägger 

den på bordet. 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är. 

2. Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 

3. Gå till startsidan.  

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri rubrik. 

7. Förstora texten i dokumentet. 

 

4. Fyll i en likertskala 

 

5. Öppna frågor: 

• Hur kändes de olika interaktionerna på mobil? att swipea för att läsa, 

swipea för att få fram innehållsförteckningen? Får du den respons som 

du önskar dig? 
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• Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat pincha 

för att förstora texten? Hade du istället velat zooma på “vanligt vis” där 

hela artikeln zoomas in och hamna utanför skärm? 

• När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att headen 

försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky header) 

• Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 
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Bilaga B.2 Sammanställning Användartest 1 

Uppdrag 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är:  

Det mest instinktiva gällande användarna var att använda sökfunktionen 

för att hitta informationen, vilket fyra av fem gjorde. Den som inte gjorde 

det hittade den under search-query i menyn, detta för att hon letade i 

menyn efter sökfunktionen och reagerade på ”search” i rubriken ”search 

queries”. 

”Ja där finns det ju, men det kanske var ren tur att jag hittade det. Den 

fanns i historiken” (Användare 1) 

” Då tänker jag att jag börjar med att söka” (Användare 3) 

” Ja då skulle jag använda sök” (Användare 4) 

”Sedan är det svårt att skriva på en skärm tycker jag” (Användare 4) 

En användare stavar fel och skriver ”burmila” och en annan skriver 

”BURMILLA” med versaler, vilket inte resulterar i något resultat. De 

båda testade igen fast rättstavat och med gemener och fick det resultat som 

de sökte efter. 

” Den borde ha hittat eller? Var det för att jag skrev med versaler 

kanske” (Användare 5) 

Notering: Sökningsfunktionen måste vara mer förlåtande för misstag och 

även godkänna versaler. 

2. Öppna menyn och välj en valfri ‘search query’, öppna sedan upp 

en artikel.  

Det noteras att den första respondenten klarar uppdraget utan att byta 

”search query” i drop down listan. Det är oklart ifall användaren förstår 

funktionaliteten och hur man använder den, därför byts frågan byts till 

nästa användartest. De andra fyra respondenterna får följande fråga: 

Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 

Alla fem klickar på menyn och hittar search queries-fliken snabbt.  
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”Då tänker jag att jag klickar där uppe i hörnet för det borde ju vara en 

meny och då står det search query och den verkar redan vara vald för 

den är upplyst” (Användare 2) 

”Och då ser jag här då att detta är de senaste uppdaterade dokumenten 

här och då klickar jag in på den för att välja flest lästa dokument” 

(Användare 3) 

En av respondenterna klickar in på drop down menyn och reagerade på att 

det var enhetens egna drop down komponent som dök upp. 

”Det var inte självklart för mig hur denna fungerade. Jag trodde jag 

skulle få en drop down meny där men, jag fick radioknappar istället” 

(Användare 4) 

 

3. Gå till startsidan.  

Tre av respondenterna klickar direkt på det lilla huset i dokumentets 

breadcrumb. En klickar först in på huvudmenyn och kikar där, för att 

sedan stänga den och klicka på huset i dokumentets breadcrumb. En 

klickar direkt på logotypen i headern.  

”Ja, då trycker jag på hemknappen” (Användare 1) 

”Då antar jag för att komma till startsidan att jag bara trycker på loggan, 

det borde vara det mest intuitiva” (Användare 2) 

”Jag tror jag skulle välja startsidan genom att klicka på huset som betyder 

hem på de flesta ställen” (Användare 4) 

Notering: Fyra av fem letade hellre efter en hem-knapp att klicka på än att 

intuitivt klicka på logotypen i headern.  

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

Fyra av respondenterna använder sökfunktionen först medan en hittar 

artikeln via fliken ”search queries” i menyn först därför att han tidigare 

hade sett att den hade legat där.   
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“Då såg ju jag att den låg här under toppresultat va” (Användare 5) 

Den första av de fyra respondenterna som använde sökfunktionen hittade 

en bugg vilket gjorde att hon inte fick något sökresultat när hon klickade 

på sökförslaget. Hon uppmanades att istället hitta ett alternativt sätt att 

hitta artikeln. Hon använder därför trädnavigationen. Buggen fixades till 

inför de resterande användartesterna. 

”Hmm, Apple ja det borde ju finnas under rubriken Teknik” 

(Användare 1) 

En annan av de fyra respondenterna som använde söken testade först 

trädnavigationen men ångrade sig. Trädnavigationen hade en bugg vilket 

gjorde att vissa fält hade blivit missplacerade, detta avskräckte honom och 

fick honom att byta tillvägagångssätt. 

“Jag tror jag gör så istället att jag söker på den” (Användare 3) 

Ytterligare två respondenter som hittade artikeln fick även uppmaningen 

att hitta ett alternativt sätt istället som de tidigare inte hade använt. Den 

som valde ”search queries” gjorde en sökning och den som gjorde en 

sökning valde att använda trädnavigationen. 

”Ja men det kan jag väl göra, jag klickar på menyn och se vad jag kan 

hitta där”. “Jag navigerar mig till trädet” (Användare 2) 

Respektive respondent använde sökfunktionen någon gång under 

uppdraget. Fyra av fem använde sig av sökförslagen som kom upp efter 

input i sökfältet. 

” Det hade någon redan sökt på, så det var ju smidigt att bara välja det. 

Annars hade jag behövt skriva in alltihop” (Användare 1) 

”Nu vet jag inte den om den sökträffen som kommer upp här för att 

någon har sökt tidigare på den här eller ifall den indexerar innehållet, 

så jag väljer att trycka på förslaget” (Användare 4) 

” Det var någon som hade sökt på det förut” (Användare 5) 

Notering: De flesta reagerade positivt på sökförslagen och klickade på 

dem istället för att skriva in hela ord. Dock vet de inte anledningen för att 

det dyker upp. 
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5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

En av respondenterna använder ”search queries” i menyn, de andra 

använde sökfunktionen för att hitta artikeln ”Koala”.  

 ”Nu vet ju jag att det finns en artikel där borta som heter Koalor, så 

jag kan ju ta genvägen dit genom menyn” (Användare 1) 

Tre försöker aktivt att söka efter svaret i sökfältet, exempelvis “Koala 

mat” eller hitta en sökfunktion i dokumentet. 

”Aha ja det var ju väldigt jobbigt, kanske kan jag söka på det här på? 

Nej det kan jag nog inte, men jag provar, det kanske går.” (Användare 

1) 

”Frågan är om det går att söka i texten” (Användare 2) 

En hittar rubriken ”föda” i innehållsförteckningen och navigerar sig till 

resultatet. De resterande skumläser texten för att tillslut hitta vad de söker 

efter. 

“Då skulle man kunna tänka sig att man kan söka i den här” (han 

öppnar innehållsförteckningen, han hittar rubriken ”Föda”) “Jag kunde 

inte söka men man kunde klicka sig fram” (Användare 4) 

”Nej jag får väl leta igenom texten helt enkelt om koalor och hoppas 

att det står här någonstans” (Användare 1) 

”Man får nog inga söksvar i texten, då får jag kolla efter det i rubrikerna 

istället” (Användare 2) 

”Jag vet inte, det känns inte som någon av dessa alternativen säger att 

man kan söka i själva dokumentet, vilket jag hade kanske tyckt att man 

skulle kunna göra” (Användare 4) 

Notering: Det var tydligt att respondenterna saknade ett sätt att söka efter 

ord eller fraser i texten. De flesta började att scrolla i dokumentet men gav 

upp fort när de inte kunde hitta det tillräckligt snabbt. Alla utom en av 

respondenterna har ännu inte upptäckt innehållsförteckningen. 

 

6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 
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Fyra scrollar uppåt för att leta efter den längst upp i dokumentet. En 

öppnar först upp huvudmenyn för att kika efter alternativ där. En hittar 

innehållsförteckningen direkt på grund av tidigare utforskande. 

”Jag måste veta att innehållsförteckningen finns där och det har 

jag endast fått reda på genom intuitiv klickning för att jag har 

klickat mig runt. Man hade kunnat tänka sig en ’help’ som 

förklarar detta” (Användare 4) 

För de resterande så testar de att scrolla uppåt, det tar sedan ett litet tag för 

dem sedan att scanna sidan för att lägga märke till pilen och testa att klicka 

på den.  

”Jag provar på den lilla pilen längst upp i hörnet”,”Ah! Titta så 

kunde man ju göra, det var ju smart” (Användare 1) 

”Jag tänkte att jag instinktivt skulle scrolla uppåt för att få en 

innehållsförteckning men det skulle jag inte då utan klicka på 

den lilla pilen till höger istället” (Användare 5) 

Uppdraget gav i sig en ledtråd att det fanns en innehållsförteckning vilket 

fick användarna att börja utforska gränssnittet och testa att klicka på 

element som de tidigare inte har testat. 

”Det fattade jag ju inte att den gjorde det, men jag fattade ju 

sedan det när jag fick lite hjälp” (Användare 1) 

Notering: Innehållsförteckningen är svårupptäckt. 

 

7. Förstora texten i dokumentet. 

Respektive respondent testar att pincha i texten. En av dem testar även att 

dubbelklicka på den. 

”Det går inte!” (Användare 1) 

”Jag gissar att det är det... men det gick inte” (Användare 2) 

”Det normala hade varit att spreada fingrarna såhär.. men det gick inte” 

(Användare 4) 
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En letar i huvudmenyn. 

“Vad kan det då vara, undra om det finns något menyval för det?” 

Efter att insett att det inte går att pincha testade alla att gå in i 

innehållsförteckningen. 

“Det kanske finns något under den här lilla pilen” (Användare 1) 

”Fanns det något här då?” (Användare 2) 

”Ja då ligger den ju där, men ifall det är intuitivt att gå in på pilen för 

att komma åt förstoringen det vet jag inte riktigt” (Användare 4) 

När den första respondenten klickade på förstoringsknapparna kom hon 

lätt åt enhetens egna navigering vilket gjorde att prototypen stängdes ner 

och man kom till enhetens startsida. Då detta störde sessionen för att 

testledaren var tvungen att hjälpa till att hitta prototypen igen så 

förflyttades förstoringsknapparna någon millimeter upp inför de andra 

användartesterna. 

”Det är lätt att man råkar klicka i mobilens egna verktygsfält. 

Ikonen är väldigt nära kanten tror jag” (Användare 1) 

”Den träffytan var lite liten” (Användare 5) 

”Men har man bara använt det ett par gånger så fattar man ju sen, 

men förstagångsanvändaren kanske inte hittar det” (Användare 

4) 

Notering: Användarna ville intuitivt använda pinch-interaktionen. 

Dessutom var förstoringsfunktionen svårupptäckt. 

 

Likertskala 

Vid ifyllandet av likertskalan föll det sig naturligt för många efter think 

aloud metoden att även prata under ifyllandet av likertskalan. Ifall de inte 

gjorde det så uppmuntrades det i slutet att de muntligt kunde förtydliga 

sina svar, istället för att skriva ifall de ville. 

1. Det är enkelt att använda prototypen: (Medelvärde: 4.4) 
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“Ifall det är enkelt eller för svårt, ja man behöver nog lite mer tid för 

jag fattade ju inte riktigt var jag gör men jag tror att när man har fattat 

det så är det enkelt”. “Jag tror den är normalt svårfattad, den är ju inte 

svårare än allt annat som jag testat tidigare”  

- Användare 1, poäng 4 

 

“Jo men jag tycker det känns bra”  

- Användare 2, poäng 5 

 

”Alltså ja, det fanns några brister men de har vi ju redan pratat om”  

- Användare 4, poäng 4 

 

2. Det är enkelt att hitta ett dokument som eftersöks: (Medelvärde: 

4.6) 

“Man hade nog nästan själv behövt testa att ha ett eget uppdrag som 

man tar reda på, nu fick jag ju uppgifter men de va ju fiktiva.”  

- Användare 1, poäng 5 

 

“Jo men söken var ju enkel”  

- Användare 2, poäng 5  

 

”Ja när man väl har lärt sig så är det lätt”  

- Användare 4, poäng 5 

 

”Det var ju lite den sökningen, man är van vid att kunna skriva mer 

fel”.  
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-  Användare 5, poäng 3 

 

3. Det är enkelt att hitta information som eftersöks i dokument: 

(Medelvärde 3.4) 

”Jag också velat söka i texten på något sätt”  

- Användare 1, poäng 2 

 

“Då tänkte jag på det där med fritextsökning. Man är rätt van vid att i 

en webbläsare ifall man t.ex. söker på “föda” så dyker det upp ‘next’ 

och man kan hitta det i texten. Det skulle jag uppskatta, att ha en 

fritextsökning. Jag sätter därför en tre för jag känner att det är viktigt”  

- Användare 2, poäng 3 

 

”Ja där tyckte jag det var en sökbrist. Man kan ju gå in på table of 

content, därför blir det inte här nere (pekar på poäng 1-2), det finns 

någon sorts av navigationsfunktion”  

- Användare 4, poäng 3 

 

4. Det är enkelt att läsa text i dokument: (Medelvärde: 4.6) 

“Sedan tycker jag inte det är lätt att förstå texten för jag kan inte 

förstora genom att göra såhär” (pinchar)  

- Användare 1, poäng 4 

 

“Den utnyttjar skärmen väldigt bra, man kan inte använda mer 

skärmyta än vad som görs. Så det är utmärkt!”  

- Användare 2, poäng 5 
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”Jag tyckte det var väldigt lätt att läsa”  

- Användare 3, poäng 5 

 

”Ja det skiljer sig inte från någonting annat”  

- Användare 4, poäng 5 

 

5. Det är enkelt att förstå hur man visar innehållsförteckningen i 

dokument: (Medelvärde: 4.2) 

 ”Jag fattade ju först inte att det var där jag skulle klicka.”  

- Användare 1, poäng 4 

 

”Jo det är enkelt bara man har gjort det en gång så är det ju lugnt sedan. 

Det tog en liten stund innan jag fattade men det var lugnt sedan. Jag 

tror inte det går att göra så mycket bättre” 

 - Användare 2, poäng 5 

 

”Innehållsförteckningen tyckte jag med var bra, jag tyckte det var lätt 

att hitta den.”  

- Användare 3, poäng 5 

 

”ja vad svarar jag här?... jag frågade ju rätt tidigt vad det var för 

någonting. Alltså en introduktion ifall nu skulle vilja ha det. Det är ju 

enkelt att förstå det, det är bara frågan ifall man hittar det.”  

- Användare 4, poäng 3 

 

6. Det är enkelt att förstora text i dokument: (Medelvärde: 3.4) 
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”Ja det var enkelt. Sedan tänker man att det är ju bara att dra med 

fingrarna. Men detta va ju inte svårt, absolut inte.” 

 - Användare 2, poäng 4 

 

”Vid textförstoringen var jag mer benägen att nypa.”  

- Användare 5, poäng 3 

 

7. Det är enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen: 

(Medelvärde: 4.0) 

 ”Ja det tycker jag nog. Jag gillar struktur och jag ser lite var jag 

befinner mig och man kan klicka hem då.”  

- Användare 2, poäng 4 

 

”Det känns inte så viktigt under ett sånt här test att veta var man 

befinner sig. Jag såg ju att det stod högst upp men om man säger när 

man håller på att bläddra i manualer och avsnitt där man behöver kunna 

hoppa mellan 4, 15, 13, 14 , 2 till 4 för att komma till 5. Då är det 

viktigare.”  

- Användare 5, poäng 4 

 

8. Textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor: 

(Medelvärde: 5.0) 

”Ja jag ser sjukt dåligt men jag ser detta så det var ju positivt”  

- Användare 1, poäng 5 

 

Ja det är kanske lite smått men det är ju väldigt skarpt och tydligt” 

(navigationsträdet)  
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- Användare 1, poäng 5 

 

Ja men det tycker jag nog. I artikeln så går det att förstora med, så jag 

tycker det är ett bra default-läge  

- Användare 2, poäng 5 

 

Ja jag kan ju läsa utan att ha glasögon så.  

- Användare 4, poäng 5 

 

9. Knapparna/Klickytorna i verktyget är tillräckligt stora: 

(Medelvärde: 3.6) 

“Klickytorna var kanske inte tillräckligt stora då jag missade pluset tre 

gånger”  

-  Användare 1, poäng 3 

  

”Klickytorna är tillräckligt stora. En sak som jag tänkte på var att när 

man har innehållsförteckningen framme så vill jag kunna trycka 

utanför och den åker in igen utan att jag ska behöva trycka tillbaka den. 

Jo men jag tycker tryckytorna är tillräckligt stora, jag kan inte klaga på 

det, jag sätter en fyra.”  

- Användare 2, poäng 4 

 

”Jag tycker nog de är bra för mig men jag funderar på om de äldre 

kanske upplever det som för litet. Men det är bara som jag gissar.”  

- Användare 3, poäng 4 

 



 

84(188) 

 

 

 

Jag tycker allmänt tangentbordet är för luddigt för mina fingrar, jag 

skriver ofta fel när jag skriver sms. Eller då när jag skriver search 

(öppnar upp sökfältet), det är bra att det kommer upp möjliga träffar 

efter hand som jag skriver är bra. Men jag vet ju inte ifall det beror på 

ifall det är någon som har sökt på den här mobilen tidigare eller ifall 

det är programvaran som funkar så. (förklarar att det är prototypen som 

indexerat innehållet) Ja men då är det ju bra!  

- Användare 4, poäng 5 

 

10. Jag anser att prototypen visar en funktionell lösning för hur man 

kan presentera Uptimes webbportal på en smartphone: (Medelvärde: 

4.4) 

“På den sista frågan så vet jag ju inte hur Uptime webbportal ser ut på 

webben men den ser ju bra ut på en smartphone”  

- Användare 1, poäng 4 

 

Ja det tycker jag absolut, väldigt bra tycker jag  

- Användare 2, poäng 5 

 

Jag tycker den fungerar bra, lättanvänt, lätt att hitta och lätt att öppna 

dokument och sånt. Generellt lätt att jobba med. Även fast jag inte 

visste exakt vad allting gjorde. Exempelvis så gissade jag ju att menyn 

var där (Han öppnar innehållsförteckningen). Men sånahär grejer är ju 

lätt att prova sig fram.  

- Användare 3, poäng 5 

 

Ja det håller jag väl med om, jag skulle vilja ha de sakerna som jag har 

tagit upp bara.  

- Användare 4, poäng 4 
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Vill du förtydliga dina svar? (fritextsvar från enkät) 

”Enkel, tydlig och ren” (Användare 2) 

 

“En help funktion där det står vad som döljer sig i olika "vyer" av appen 

vore bra då man kanske inte alltid intuitivt hittar alla funktioner. Sökning 

inuti öppnade dokument saknas då dokumenten kan var långa” 

(Användare 4) 

 

Öppna frågor 

Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea, 

får du den respons som du önskar dig?  

”Det var just det att när man klickar eller swipear nära nederkanten 

som jag istället kommer till din startskärm, programmet avslutas. Detta 

hände både när man skulle zooma och när jag klickade på knapparna 

längst ner i menyn. Annars tycker jag att den hänger med bra. Sedan 

har du ju sånt tjockt skärmskydd på vilket också kan påverka 

precisionen av skärmtrycken”  

- Användare 1 

 

”Den är väldigt smidig och snabb, nu har du antagligen en rätt snabb 

telefon också men när det fungerar såhär så är det inget att klaga på. 

Den är smidig, absolut!”  

-Användare 2 

 

”Jag tyckte det kändes bra, den kändes tydlig. Man klickar på något att 

det direkt händer något, samtidigt som det inte ’flashar’ inte för 

mycket. Det blir lite fördröjning på det genom övergångarna, vilket är 

bra. Det kändes bra, det blir lagom med rörelse i det”  

- Användare 3 
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”Ja det är väl helt okej, en sak som jag ser nu är att jag inte kan scrolla 

i dokumentet medan menyn är öppen. Jag kan inte interagera med 

innehållet på vänstersidan. Dessutom ifall jag scrollar till exempelvis 

“Ekologi” så är det rimligt att den är tänd i innehållsförteckningen när 

jag öppnar den. Att man kunde fått reda på ungefär som man har en 

pdf-fil vart man är i dokumentet. Och att man också då kan peta upp 

denna samtidigt (swipar i dokumentet medan innehållsförteckningen 

är framme)” 

-Användare 4 

 

”Ja, det var som sagt träffytan. Det är tacksamt med förlåtande 

precision.”  

- Användare 5 

 

Det finns en “gömd” funktionalitet att man kan dra fram 

innehållsförteckningen genom att swipea från höger, kan du testa det 

och berätta hur det känns? 

”Nä det händer ingenting. (Visar) Jaha man ska kunna dra i listen där 

ja! Då var jag nog inte tillräckligt långt in mot kanten. Du har ju en 

såndär edge-skärm som den lägger sig i. Den behöver nog vara lite, lite 

bredare. Jag tycker inte att det är tydligt att det går att göra så.”  

- Användare 1 

 

”Jaha det är så, det visste jag inte men det är jättebra. Det är ju också 

ett sätt att gömma den lätt, som det jag sa med att klicka utanför istället. 

Men det är ju en vanesak. Det är utmärkt.”  

- Användare 2 

 

”Ja, absolut. Om man säger man är nere (scrollat ner längst ner i 

dokumentet) och har kommit en bit så är det lätt att dra in den och 

hoppa till ett annat stycke. Jo men det är bra att den finns. (Är den svår 
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att upptäcka?) Ja alltså man kan ju tolka den som att det bara är en 

border men visst jag tycker funktionen är bra.” 

- Användare 3 

 

”Ja det tycker jag inte var några konstigheter, det spelar väl egentligen 

ingen roll ifall man gör så eller så (klickar på pilen längst upp). Ifall 

man swipear på andra sidan så kanske man kan få upp söken?”  

- Användare 4 

 

”Ja det blir mer naturligt. Fast man kanske även hade velat dra ifrån 

vänster för att få ner huvudmenyn med. Då kan man utnyttja alla 

riktningarna.”  

- Användare 5 

 

Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat 

pincha för att förstora texten?  

”Ja det hade jag gärna velat göra, jag testade ju med att göra alla 

möjliga gester för att förstora den.”  

- Användare 1 

 

”Ja jag hade velat pincha, jag säger inte att det är ett måste men nu 

måste jag ta fram sidomenyn och klicka för att öka texten. Och då 

känns det mer permanent att man vill ha textstorleken så för att man 

ser sämre. Sedan hade jag ju velat zooma in på koalan för att se bilden 

större, så det gör också att jag vill ha pinchen. Jag tycker det är bra när 

man har satt en storlek genom att tagit fram en meny så tycker jag det 

borde ligga kvar så. Det blir som en inställning. Däremot ifall jag skulle 

pincha texten så bör det gälla endast just nu för stunden och när det är 

det så bör det gå enkelt och det bör vara enkelt att gå tillbaka”  

- Användare 2 
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”Det hade inte varit en nackdel, jag känner inte att det måste vara så. 

Men deklart båda delarna kan man ju ha. Det spontana är att man är 

van vid att man ska kunna göra så. Men samtidigt tycker jag att i många 

appar som man använder det så blir det ganska hoppigt, alltså det är 

svårt att få till rätt storlek. Antingen blir det för mycket eller för lite, så 

man får hålla på rätt så många gånger innan man tycker det känns okej. 

Så jag kan tycka när det är en sånhär app så känns det rätt så tacksamt 

att ställa in en storlek som man tycker är okej och sedan har kvar den. 

Så i en sånhär app när man ska läsa är det rätt bra att man själv kan 

ställa in en storlek och att den ligger kvar. Någon som använder appen 

mycket och ofta går in och kollar kanske vill ha en viss inställning och 

alltid ha den. Så jag tycker nästan detta är bättre och ha den än att man 

ska använda fingrarna för att göra det ” 

- Användare 3 

 

”Ja det hade nog varit naturligare att göra, jag upplever att det är så 

man gör på de flesta plattformar. Det är mer intuitivt att göra så. ” 

- Användare 4 

 

”Ja, och kan kanske också hade velat förstora bilden. Det är en 

inställning som man har olika preferenser beroende på användare, hur 

bra man ser och hur van man är vid att titta och läsa. Sedan vill man ju 

kunna zooma in på en detalj i en bild och då är det ju pinch som gäller. 

För det spelar ju ingen roll ifall jag förstorar texten här ifrån menyn, 

bilden blir ju inte större. Så själva textstorleken kan ju ligga där men 

man vill även ha möjlighet att zooma, särskilt när det är en teknisk 

ritning och så. ” 

- Användare 5 

 

Nu förstorar jag själva texten i skärmen istället för att zooma. Hade 

du istället velat zooma på “vanligt vis” där hela artikeln zoomas in 

och hamna utanför skärm? 
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”Nej det hade jag inte velat. Jag tycker det är jättebra att man kan se 

hela texten även fast man har gjort den större. Om man har fått lite 

sämre syn som jag under åren så får det ju inte plats, man måste ju dra 

för att läsa för texten försvinner ju. Sedan på bilden kanske jag vill kika 

på ifall koalan har morrhår och då vill jag ju tillfället kunna dra i bilden 

för att zooma in tillfälligt.”  

- Användare 1 

 

”Jag vill nog att det ska flöda över, så det får gärna vara två olika 

saker.  ” 

- Användare 2 

 

”Detta känns mycket bättre än att man ska behöva dra fram och tillbaka 

för att läsa så jag skulle nog vilja ha det såhär. Om jag fick bestämma 

och känna vad som är mest användarvänligt så skulle jag föredra det 

här. ” 

- Användare 3 

 

”När man arbetar vill jag jag zooma ut för att överskådligt se vad som 

är intressant och sedan vill jag pincha för att förstora för att se ifall det 

är det jag söker eller ej. Nu måste jag gå in där (klickar på pilen) för att 

hela tiden få klicka på plus eller minus. Det känns som en omväg i 

jämförelse med att göra så. Men det kanske är så att man bör ha båda 

två, du kanske ska pincha för att kunna glutta på ett ord som du ville se 

men du kanske ska kunna förstora själva texten om det är så att du vill 

läsa mer än så. Just för snabbsökning i ett dokument så är det bra att 

kunna använda den så här (pinchar). ” 

- Användare 4 

 

”Det är bra att det finns möjlighet att välja textstorlek. Man vill ju inte 

heller behöva förstora för varje artikel. Det är mer när man ser att här 

var någonting och så zoomar man och det kan svälla. Och jag vill då 

att den ska gå utanför skärmen så att jag kan manövrera mig. Jag gillar 
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ju också att lägga mobilen så att den blir liggande när jag läser långa 

rader. Då vill jag istället utnyttja att skärmen är bred och sedan jobba 

på höjden. ” 

- Användare 5 

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

”För mig så stör den mig inte ett dugg. Jag har inga problem med den, 

jag tyckte det var ganska bra. Sedan hade det ju också varit bra att veta 

vilket kapitel man är på, det kanske kan stå däruppe. Om man läser ett 

tekniskt dokument så kan ju det vara bra. ” 

- Användare 1 

 

”Nej, den får gärna ligga kvar. Den ger lite kontext, var man befinner 

sig. Den stjäl så lite så jag tycker inte det men det finns kanske andra 

som vill ha det så. Men för mig är det inte viktigt.”  

- Användare 2 

 

”Nej jag tycker nog det här känns bra. Ofta är det ju inte lika mycket 

utrymmeskänligt på det vertikalt som det är horisontellt. Så jag tycker 

nog det känns okej att ha den där och att man alltid når de funktionerna 

som man behöver. ” 

- Användare 3 

 

”Nej då vet jag inte vart jag är. Om man scrollar ner så försvinner den 

och upp så dyker den upp igen, så skulle man ju kunna ha det.  

Känner du ett behov av det?  

Nej det gör jag inte, men visst skärmen är liten och ifall man vill få 

plats med så mycket text som möjligt så är det ju ett sätt att spara 

utrymme. ” 
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- Användare 4 

 

”Generellt sett tycker jag det är bra med en fast header med rubrik och 

menyval längst upp. Jag ska inte behöva dra nedåt för att göra ett val. 

Jag tycker det är jättejobbigt när det flyger där uppe. Sedan är det som 

vanligt, det här är ju lite dåligt utnyttjande av ytan. Man hade kunnat 

ha menyknappar här istället. Samtidigt förstår jag ju man vill “branda” 

den, men jag tycker det är meningslöst. Lägg istället menyknappar här, 

5 olika menyval, pangående Men det är sån jag är och det är ytterst 

personligt vad man tycker om det.”  

- Användare 5 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

”Nej. Men jag blir väldigt förvirrad på startsidan när det inte var något 

där. ” 

- Användare 1 

 

”Det enda som sticker ut och inte riktigt harmoniserar med det andra 

så är det när man får upp alternativen på detta sättet. (Drop down i 

menyn). Jag hade velat navigera mig till en artikel och sedan välja 

informationstypen. Det är ofta vi har information som har många sidor, 

betydligt större än exemplen som finns här. I ett dokument så hade jag 

velat ha en funktion där jag enkelt hade kunnat byta informationstyp 

och titta på en annan del. ” 

- Användare 2  

 

Ne jag tycker det känns bra. Man måste börja någonstans sedan kan 

man alltid fylla på med hur mycket funktioner som helst. Men det här 

täcker ju ett grundläggande behov av visa och hantera information.  

- Användare 5 
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Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

”Den känns helt okej, den är ju lite tom men det är ju en prototyp och 

man ser ju syftet med den. Sen var det ju störigt att man kommer ut ur 

programmet när man klickade lite utanför. Det var ju lite konstigt först 

med den pilen för att få upp innehållsförteckningen men när jag väl 

fattar den så är den ju användbar. Och det är ju bara första dagen, sen 

vet man ju och så är det ju med allt. Annars kändes det bra.”  

- Användare 1 

 

”Den är snygg, jättefin. Den använder skärmytan väldigt bra. Det är 

bra, för jag vet att den applikationen vi hade tidigare var i princip helt 

oanvändbar i telefonläge.”  

- Användare 2 

 

”Jag tycker den är snygg, tilltalar en grafisk. Den känns proffsig och 

gedigen på något sätt. Man är nästan van vid att det hoppar och flimrar, 

jag tycker den här känns välarbetad.”  

- Användare 3 

 

”Den behöver komma upp på en större plattform, mina kunder önskar 

sig surfplattor.”  

- Användare 4 

 

”Ne men jag tycker du kan vara rätt nöjd. Det spontana intrycket är bra 

och inte dåligt.” 

- Användare 5 
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Bilaga B.3 Rådata Användartest 1 

Användare 1 

4/4-2019, 10:00, Tidsåtgång: 28min 

Demografiska frågor: 

Kvinna, 44 år 

Har ingen större vetskap om Uptime och verktygen. Aldrig sett 

Webbportalen.  

Hon har medelmåttig teknisk erfarenhet, “har inte haft jättemycket koll de 

senaste 10 åren”. 

Hon tror själv att hon har rätt lätt för att lära sig nya program. 

Hon använder mobilen mycket för att leta information. 

Uppdrag: 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är: 

Det första hon uttrycker är: “Nu fattar inte jag, det finns ju inget här” och 

pekar på startsidan som inte visar någon funktionalitet eller information. 

Hon tänker att hon vill söka efter det men letar efter sökfältet i menyn. Då 

hon letar efter sök så reagerar hon på “search queries” och klickar in där. 

Hon hittar direkt en länk till en artikel “Burmilla” där hon klickar in och 

hittar svaret. “Ja där finns det ju, men det kanske var ren tur att jag hittade 

det”. Hon uttrycker: “Jag hittade den i historiken”.  

2. Öppna menyn och välj en valfri ‘search query’, öppna sedan upp 

en artikel. 

Ja men det var ju det jag gjorde precis. Hon gör samma sak fast klickar in 

på Daoism. Hon väljer inte en ny search query vilket får mig att reflektera 

att utveckla frågan ytterligare till att välja en specifik search query istället.  

3. Gå till startsidan.  

“Ja, då trycker jag på hemknappen”, uttrycker hon och klickar på det lilla 

huset i dokumentets breadcrumb. 
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4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

Hon klickar på sökknappen i headern och efter två knapptryck och det står 

“Ap” i sökfältet så kommer förslag upp på “Apple iPad Mini”. Hon 

uttrycker “Det hade någon redan sökt på, så det var ju smidigt att bara 

välja det. Annars hade jag behövt skriva in alltihop.”. Resultatsidan visar 

ingen artikel som heter detta, vilket är en bugg som hon hittade. Jag ber 

henne istället att försöka hitta artikeln på ett annat sätt. Hon går därför in 

i menyn och väljer att kolla i trädstrukturen. Hon pekar nu på ikonerna 

längst ner och uttrycker: “Här var ju något också, de såg jag inte”. Nu när 

hon ska hitta artikeln så säger hon: “Hmm, Apple ja det borde ju finnas 

under rubriken Teknik”. Dock hittas även här en bugg där menyn inte 

riktigt ser ut som den ska, “Ja den vill inte riktigt” men när hon väl klickar 

på Teknik så dyker artiklarna ut och hon hittar genast den efterlysta 

artikeln. Hon säger “Ja nu, där!”, hon klickar på den och låter glad när hon 

ser resultatet som har laddat in.  

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

“Nu vet ju jag att det finns en artikel där borta som heter Koalor, så jag 

kan ju ta genvägen dit genom menyn.” “Jag vet ju att dem äter 

eukalyptusblad men jag antar att det står någonstans”. Efter att ha scrollat 

ner i ett par tar så säger hon “Aha, ja det var ju väldigt jobbigt, kanske kan 

jag söka på det här på?” och lägger sedan direkt till “nej det kan jag nog 

inte, men jag provar det kanske går.”. Samtidigt kommer en kollega in och 

knackar på dörren för att ställa en snabb fråga, respondenten fortsätter sitt 

uppdrag samtidigt som hon kommunicerar med kollegan. Hon skriver in 

Koala och klickar sedan på det föreslagna alternativet med samma namn. 

Hon klickar in på artikeln och börjar scrolla lite i dokumentet, fortfarande 

i konversation med kollegan. Efter den korta konversationen så fortsätter 

hon att tillägga “Jag hittar inget annat sätt, spontant. Jag hittade inget sätt 

så att jag kan söka på “vad äter koalor”. Hon stoppar upp sig sedan och 

insåg att det var inte det hon hade sökt på, hon scrollar upp längst upp i 

artikeln igen och markerar sökfältet. “Det låter kanske lite väl lyxigt men 

jag provar, men det här känns inte som att det kommer att gå” och refererar 

till att hon inte är på Googles sökmotor och ställer en fråga. “Men man vet 

aldrig du kanske har gjort något”. När sökresultatet visar noll så uttrycker 

hon “Nej, det gick ju inte”. Hon öppnar upp menyn igen och säger “Nej 

jag får väl leta igenom texten helt enkelt om koalor och hoppas att det står 

här någonstans”. Hon scrollar rätt snabbt igenom dokumentet och 

upprepar vissa ord/fraser som hon snappar upp, ex. “djuret som aldrig 

dricker” och de olika rubrikerna som hon scrollar förbi. Tillslut kommer 

hon till “Föda”, hon reagerar glatt över rubriken och hon hittar direkt 

svaret på uppgiften. 
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6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 

Hon uttrycket direkt “Oj” och scrollar upp till längst upp i dokumentet. 

Efter en liten paus när hon har hunnit granska hela sidan så säger hon “Jag 

provar på den lilla pilen längst upp i hörnet”. När hon ser 

innehållsförteckningen så uttrycker hon “Ah! Titta så kunde man ju göra, 

det var ju smart”. Efter att klicka på pilen igen för att testa stänga den så 

säger hon “Det fattade jag ju inte att den gjorde det, men jag fattade ju 

sedan det när jag fick lite hjälp”.Hon klickar på rubriken föda och säger 

“Jag går till föda igen, och det gick ju bra.” när hon ser att dokumentet 

scrollas till den valda rubriken.  

7. Förstora texten i dokumentet. 

Hon testar genast med en pinch-gest och uttrycker “Det går inte!”. Hon 

provar sedan att dubbelklicka och säger att det inte funkar. Hon tillägger 

även att “förstoringsglaset borde betyda sök”, så hon utesluter alternativet 

att klicka på den. Sedan testar hon att ta upp innehållsförteckningen igen 

och säger “Det kanske finns något under den här lilla pilen”. När hon har 

granskat hela elementet uppifrån och ner så uttrycker hon starkt “HÄR! 

här finns något med text” och så klickar hon på plus-ikonen. 

Applikationen hoppar till mobilens startsida, “oj, jag tryckte nog lite 

klantigt utanför”, hon testar igen och säger “Nej nu gjorde den det igen! 

Det är lätt att man råkar klicka i mobilens egna verktygsfält. Ikonen är 

väldigt nära kanten tror jag”. Hon lägger sedan till att “ja men då är det så 

man gör, jag inser nu att det finns mycket spännande här bakom den lilla 

pilen där”. “Men det här funkar inte” säger hon medan hon åter igen testar 

att pincha på texten, något som hon refererar till som “pincett-greppet”. 

Nu var uppdragen klara: Hon uttrycker “Va synd, jag som hade så 

skojjigt”. 

 

Fyll i en likertskala: 

När hon ska bedömma text i navigation så säger hon “Ja jag ser sjukt dåligt 

men jag ser detta så det var ju positivt”. Jag ställer en uppföljande fråga 

ifall hon tror att någon med ännu sämre syn hade haft svårt, “nej, det är 

inte så svårt” hon lägger sedan till att “Ja det är kanske lite smått men det 

är ju väldigt skarpt och tydligt” och pekar på navigationsträdet i menyn.  
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I nästa ruta säger hon att “Klickytorna var kanske inte tillräckligt stora då 

jag missade plusset tre gånger”. Hon testar sedan igen på mobilen och 

uttrycker “Jo men generellt kommer jag ju åt dem, jag har ju inte 

jättesmidiga fingrar men jag har ju inte manshänder”.  

“På den sista frågan så vet jag ju inte hur Uptime webbportal ser ut på 

webben men den ser ju bra ut på en smartphone”. 

“Ifall det är enkelt eller för svårt, ja man behöver nog lite mer tid för jag 

fattade ju inte riktigt var jag gör men jag tror att när man har fattat det så 

är det enkelt”. “Jag tror den är normalt svårfattad, den är ju inte svårare än 

allt annat som jag testat tidigare”. “Man hade nog nästan själv behövt testa 

att ha ett eget uppdrag som man tar reda på, nu fick jag ju uppgifter men 

de va ju fiktiva“. Hon menar alltså på att hon hade velat testa på att leta 

upp information som hon faktiskt har nytta av, alltså testa den i 

“verkligheten”. “Sedan blir det lite så, jag förstår ju inte riktigt vad det är 

jag gör” och pekar på menyns funktionaliteter med “search queries m.m”. 

“Sedan är det inte säkert att det är prototypens fel att jag inte fattar vart 

jag är”. 

 

“Sedan tycker jag inte det är lätt att förstå texten för jag kan inte förstora 

genom att göra såhär” säger hon medan hon pinchar på skärmen, och 

sedan stannar textstorleken också kvar.” “Det kanske inte är så bra för att 

man kanske inte ser dåligt alltid...hmm”, hon tar en liten paus och tillägger 

sedan “ja men det kanske är bra för man ser ju lika dåligt hela tiden”. Jag 

ber henne förtydliga vad hon menar. “Jo men jag tänker såhär, sidan var 

redan ändrad när jag gick in på en ny artikel. Man är ju van vid att den 

ändrar sig, att man kollar lite och sedan fäller man ihop den igen” hon 

klickar bort innehållsförteckningen. “Men det här är mer läsplattetänk 

kanske, att jag ser såhär dåligt och då blir det kvar” efter en liten paus så 

tillägger hon “När man väl har fattat att man gör såhär så kanske inte det 

är något problem för man ställer ju faktiskt bara in den en gång”. “Jag 

tänker att när man läser på nätet vill man göra så” (pincha) “för då tittar 

man ju och så förminskar man igen och så gör man det sedan en gång till 

och sedan byter man mellan olika sidor som typ aftonbladet och andra 

sidor”. “Men här är ju tanken att man faktiskt ska läsa text och då är det 

ju smart att man ändrar den en gång för alla och sedan är det klart”, “När 

man väl har hittat dit då.. men jag tycker ju att man lika gärna hade kunnat 

göra så (pincha), för det vet alla att man gör” 

Hon säger “samma gäller för innehållsförteckningen, jag fattade ju först 

inte att det var där jag skulle klicka”. “Man kan ju ha en stort knapp där 
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det står att det här hittar du här men samtidigt så lärde jag mig ju det rätt 

fort”. (Jag frågar “Men ifall jag inte hade antydigt på att det hade funnits 

en innehållsförteckning, så hade du inte vetat att den hade funnits?”). “Ne 

jag hade ju inte börjat leta efter en innehållsförteckning. För det gjorde jag 

ju inte när jag letade efter Koalans föda, jag letade ju som en galning i 

texten och det var ju ganska jobbigt.” “Sedan hade jag också velat söka i 

texten på något sätt”.  

När hon öppnar menyn igen uttrycker hon “Nu har hemknappen 

försvunnit igen”, hon testar att klicka på logotypen och hamnar på 

startsidan. Men hon lade inte märke till “krysset” längst upp till höger. 

“Generellt sätt så var det hyfsat enkelt att hitta tycker jag, jag tyckte det 

var lätt att hitta dokument som jag sökte efter men inte själva 

informationen i dokumentet” 

 

Öppna frågor: 

Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea, 

får du den respons som du önskar dig?  

• Det var just det att när man klickar eller swipear nära nederkanten som 

jag istället kommer till din startskärm, programmet avslutas. Detta 

hände både när man skulle zooma och när jag klickade på knapparna 

längst ner i menyn. Annars tycker jag att den hänger med bra. Sedan 

har du ju sånt tjockt skärmskydd på vilket också kan påverka 

precisionen av skärmtrycken.  

Testa att swipea från höger till vänster i ett dokument 

• Nä det händer ingenting 

Jag visar 

• Jaha man ska kunna dra i listen där ja! Då var jag nog inte tillräckligt 

långt in mot kanten. Du har ju en såndär edge-skärm som den lägger 

sig i. Den behöver nog vara lite, lite bredare. Jag tycker inte att det är 

tydligt att det går att göra så. Sedan känner jag inget tydligt behov av 

att göra det. (Hon testar lite till) Men nu går det ju bra när jag vet hur 

jag ska göra och att det går. (Mobilen ligger på bordet) Jag kan lika 

gärna vara där uppe och klicka eller dra fram den.  

Men ifall du håller i den med en hand? 
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• Ja men då vill man nog vara där nere kanske, nu blev det ju jättejobbigt 

att dra ända däruppifrån. 

 

Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat 

pincha för att förstora texten?  

• Ja det hade jag gärna velat göra, jag testade ju med att göra alla möjliga 

gester för att förstora den.  

 

Nu förstorar jag själva texten i skärmen istället för att zooma. Hade 

du istället velat zooma på “vanligt vis” där hela artikeln zoomas in 

och hamna utanför skärm? 

• Nej det hade jag inte velat. Jag tycker det är jättebra att man kan se hela 

texten även fast man har gjort den större. Om man har fått lite sämre 

syn som jag under åren så får det ju inte plats, man måste ju dra för att 

läsa för texten försvinner ju. Sedan på bilden kanske jag vill kika på 

ifall koalan har morrhår och då vill jag ju tillfället kunna dra i bilden 

för att zooma in tillfälligt.  

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

• För mig så stör den mig inte ett dugg. Jag har inga problem med den, 

jag tyckte det var ganska bra. Jag tycker det är bra att man kan se 

rubrikerna så att man vet vad man läser om. Sedan hade det ju också 

varit bra att veta vilket kapitel man är på. Ifall man läser om föda t.ex. 

så kanske det även ska stå det däruppe. Om man läser ett tekniskt 

dokument så kan ju det vara bra. Fast man kanske hellre vill se vad 

som kommer efter.. nej jag vill se vilket kapitel jag är på. Det hade 

varit en snygg feature. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Nej. Men jag blir väldigt förvirrad på startsidan när det inte var något 

där. Några ikoner och artiklar. Fast det klart då hade du kanske haft det 
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svårare att testa navigationen ifall jag istället använder genvägar på 

startsidan. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

• Den känns helt okej, den är ju lite tom men det är ju en prototyp och 

man ser ju syftet med den. Sen var det ju störigt att man kommer ut ur 

programmet när man klickade lite utanför. Det var ju lite konstigt först 

med den pilen för att få upp innehållsförteckningen men när jag väl 

fattar den så är den ju användbar. Och det är ju bara första dagen, sen 

vet man ju och så är det ju med allt. Annars kändes det bra. 

 

Användare 2 

4/4-2019, 14:00, Tidsåtgång: 35 min 

Demografiska frågor: 

Man, 45 år 

Känner till verktygen i Uptime bra, men har endast sett en prototyp för ett 

halvår sedan över webbportalen.  

Han har god teknisk erfarenhet, lätt att lära sig program och använder 

mobilen frekvent för att leta information. 

Uppdrag: 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är. 

“Jag tänker att jag provar att söka” säger han och klickar på sök-knappen 

i headern. Ett sökordsförslag dyker upp som han klickar på och han läser 

från sökresultatet att det är en kattras. 

 

2. Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 

“Då tänker jag att jag klickar där uppe i hörnet för det borde ju vara en 

meny och då står det search query och den verkar redan vara vald för den 
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är upplyst”. Han går in på drop down-menyn och säger “senaste 

dokument, det är ju valt också” och klickar på det alternativet och länkar 

sedan vidare i en artikel. I detta lägger rättar jag respondenten att det är 

“flest lästa dokument” som han ska leta efter. “Jaha, då får jag backa”. 

Han försöker hitta ett sätt att backa tillbaka där han var och klickar på 

pilen för innehållsförteckningen. Han märker direkt att det inte var rätt 

“nehe det va det inte, då klickar vi tillbaka” och klickar sedan igen på 

samma knapp och sedan på meny-knappen. Han väljer rätt search query 

och väljer att läsa om Apple Ipad Mini. 

 

3. Gå till startsidan 

“Då antar jag för att komma till startsidan att jag bara trycker på loggan, 

det borde vara det mest intuitiva”. Säger han och gör därefter, han kommer 

till startsidan. 

 

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

“Jag kan prova att söka på den, jag kör bara så, så får vi se ifall den hittar 

den” säger han när han söker på “Apple IPad”. “Då fick jag upp ett resultat 

på det och väljer det.” Då han redan tidigare hade gjort på detta sättet så 

ställs frågan ifall han kan testa på ett annat sätt att hitta artikeln. “Ja men 

det kan jag väl göra, jag klickar på menyn och se vad jag kan hitta där”. 

“Jag navigerar mig till trädet”, han klickar på teknik och hittar 

artikelrubriken även där som han klickar på. och kommer till artikeln. 

 

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

“Okej, jag börjar med en sökning där jag skriver Koala”. Han får upp ett 

sökresultat och navigerar sig in på artikeln. “Jag kollar och scrollar lite”, 

han läser enstaka ord/meningar. “Djuret som aldrig dricker”. Efter några 

scroll ner i texten så säger han “Frågan är om det går att söka i texten”. 

Han öppnar upp sökfältet igen och skriver “Koala äter”. “Jag vet inte om 

det går men jag testar”. Han möts av samma sökresultat igen och klickar 

in på artikeln igen. Han scrollar lite i texten och konstaterar att det inte 

funkade: “Man får nog inga söksvar i texten, då får jag kolla efter det i 

rubrikerna i stället”. När han hittar rubriken föda så hittar han svaret.  
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6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 

“Okej, hmm” säger han och öppnar upp menyn. Då han inte hittar något 

där så stänger han meny, han scrollar lite i artikeln igen och klickar sedan 

på pilen för att öppna innehållsförteckningen. Han granskar den en liten 

stund innan han klickar på en rubrik och uttrycket “Jaha, okej sådär”. 

Sedan stänger han innehållsförteckningen igen genom att klicka på pilen.  

 

7. Förstora texten i dokumentet. 

Han testar genast att pincha “Jag gissar att det är det... men det gick inte”. 

Han scrollar lite förvirrat en liten stund och uttrycker “Vad kan det då 

vara, undra om det finns något menyval för det?”. Han letar i menyn, läser 

ikonerna men väljer att stänga den igen för att gå tillbaka till artikeln igen. 

“Fanns det något här då?” frågar han sig medan han klickar på knappen 

för innehållsförteckningen igen. Innan han klickar så säger han “Där 

finns” och börjar sedan förstora texten genom att klicka på plus-tecknet. 

 

Fyll i en likertskala: 

Innan han får tillgång till formuläret kikar han runt lite i prototypen och 

säger “Jo men jag tycker detta känns bra”. Han testar att klickar på fler 

knappar men blir sedan informerad om att de inte leder någonstans för 

tillfället. 

De kommentarer som han sa medan formuläret fylls i va: 

- Jo men söken var ju enkel. 

- Att hitta i dokument, då tänkte jag på det där med fritextsökning. Man 

är rätt van vid att i en webbläsare ifall man t.ex. söker på “föda” så dyker 

det upp ‘next’ och man kan hitta det i texten. Det skulle jag uppskatta, att 

ha en fritextsökning. Jag sätter därför en tre för jag känner att det är viktigt. 

- Den utnyttjar skärmen väldigt bra, man kan inte använda mer skärmyta 

än vad som görs. Så det är utmärkt! 
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- Att visa innehållsförteckning. Jo det är enkelt bara man har gjort det en 

gång så är det ju lugnt sedan. Det tog en liten stund innan jag fattade men 

det var lugnt sedan. Jag tror inte det går att göra så mycket bättre 

-Var det enkelt att förstora. Ja det var enkelt. Sedan tänker man att det är 

ju bara att dra med fingrarna. Men detta va ju inte svårt, absolut inte. 

-Enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen, ja det tycker jag nog. 

Jag gillar struktur och jag ser lite var jag befinner mig och man kan klicka 

hem då. (Säger han medan han pekar på breadcrumbsen och klickar på 

hem-knappen). Det fanns en trädstruktur och man kan välja 

informationstyp, ja men jag tycker det är bra. Nu finns det ingen 4.5 , men 

jag sätter den på 4 så att det finns förbättringspotential. 

- Är textstorleken tillräckligt stor. Ja men det tycker jag nog. I artikeln så 

går det att förstora med, så jag tycker det är ett bra default-läge. 

- Klickytorna är tillräckligt stora. En sak som jag tänkte på var att när man 

har innehållsförteckningen framme så vill jag kunna trycka utanför och 

den åker in igen utan att jag ska behöva trycka tillbaka den. Jo men jag 

tycker tryckytan är tillräckligt stora, jag kan inte klaga på det, jag sätter 

en fyra. 

- Funktionell lösning. Ja det tycker jag absolut, väldigt bra tycker jag. 

Skriver i inputfältet: 

“Enkel, tydlig och ren” 

 

Öppna frågor: 

Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea. 

Det finns t.ex. en “gömd” funktionalitet att man kan dra fram 

innehållsförteckningen, vill du testa det? 

-Jaha det är så, det visste jag inte men det är jättebra. Det är ju också ett 

sätt att gömma den lätt, som det jag sa med att klicka utanför istället. Men 

det är ju en vanesak. Det är utmärkt. 

Får du den respons som du önskar dig?  

(Testar att scrolla i en större artikel) Den är väldigt smidig och snabb, nu 

har du antagligen en rätt snabb telefon också men när det fungerar såhär 

så är det inget att klaga på. Den är smidig, absolut! 
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Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat 

pincha för att förstora texten?  

Ja jag hade velat pincha, jag säger inte att det är ett måste men nu måste 

jag ta fram sidomenyn och klicka för att öka texten. Och då känns det mer 

permanent att man vill ha textstorleken så för att man ser sämre. Sedan 

hade jag ju velat zooma in på koalan för att se bilden större, så det gör 

också att jag vill ha pinchen. 

Men du hade även velat ha pinch på texten? 

ja om man säger såhär. Ifall det är en tabell här så hade det ju varit bra att 

kunna förstora lite och det är svårt att få med allt i en bredd. Då kanske 

den måste sväva ut till höger och man måste kunna förstora och scrolla 

och titta. Men det är mer wishlist än ett måste. 

Om du testar att öka textstorleken och byter artikel. Inställningen 

hänger med. Är det något som du tycker är en för eller nackdel? 

Nej det tycker jag är bra för att när man har satt en storlek genom att tagit 

fram en meny och satt en storlek så tycker jag det borde ligga kvar så. Det 

blir som en inställning. Däremot ifall jag skulle pincha texten så bör det 

gälla endast just nu för stunden och när det är det så bör det gå enkelt och 

det bör vara enkelt att gå tillbaka.  

Och ifall man skulle använda pinch-gesten, hade du velat zooma på 

“vanligt vis” där hela artikeln zoomas in och hamna utanför skärm 

eller hade du velat att textstorleken ökade? 

Jag vill nog att det ska flöda över, så det får gärna vara två olika saker. 

Och det är mycket pga. den här tabellgrejen. Men den här typen av 

information som vi visar så har vi nästan alltid med någon slags 

tabellinformation och det kommer då alltid att sticka till höger. 

Men om man då tänker att man kan särskilja på text och tabell? 

Så då menar du egentligen att den funktionen där (pekar på 

förstoringsknapparna i innehållsförteckningen), det skulle vara exakt 

samma som ifall jag skulle pincha i texten? 

Ja, är det något du kanske måste testa för att veta vad du ska svara 

på? 
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Ja troligtvis. Det spelar säkert ingen roll, det är svårt att föreställa mig. Jag 

tänker mest på tabeller och flödesscheman att det viktiga är att man ser 

det förstorat så att man kan använda det. Det är det viktigaste. 

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

Nej, den får gärna ligga kvar. Den ger lite kontext, var man befinner sig. 

Den stjäl så lite så jag tycker inte det men det finns kanske andra som vill 

ha det så. Men för mig är det inte viktigt. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

Ja du har ju trädet och du har sök. (Han navigerar sig runt lite) Men jag 

funderade lite på informations typerna, när man väljer dem. Ifall man kan 

göra det på ett bättre sätt eller inte. För jag tänker att det enda som sticker 

ut och inte riktigt harmoniserar med det andra så är det när man får upp 

alternativen på detta sättet. (Visar att alternativen dyker upp som ett lager 

ovanför det andra) Den avviker lite för hela den övriga designen, jag säger 

inte att det är något dåligt men den smälter inte in lika bra som det andra. 

Jag håller med dig och kan berätta att i prototypverktyget så 

fungerar den som en vanlig drop down som är integrerad i 

gränssnittet. Det är mobilen som gör om det till sitt default-läge för 

att hantera drop-downs. 

Ja men då förstår jag. Man märker att det är inte riktigt samma. Hur ser 

det ut i ditt verktyg? (Visar prototypen på datorn) Och jag har haft 

problem med att jag inte kan ändra hur det ser ut när man öppnar 

upp alternativen. Och jag förstod inte varför fören jag såg det på 

mobilen. Att den tolkar det som en standardkomponent som varje 

enhet ger sin representation av.  

Ja jag förstår, då är detta en samsung-grej. Jag tyckte jag kände igen det, 

jag har tidigare haft samsung.  

 

Men om man säger såhär då så är träd-navigationen en struktur som säger 

att det är en produktfamilj. Det kan t.ex. stå gräsklippare och sedan olika 
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modeller under det. Det vill min generation ha och jag tror att det har ett 

värde även i framtiden, det är en fallback som kan användas ifall man 

navigerar bort sig. Då ligger trädstrukturen där och search queriesen där 

(pekar på skärmen och klickar på seach queries). Den här är ju utmärkt, 

den är tydlig på alla vis. (Klickar på tree navigation igen). Så om jag säger 

att jag väljer djur här och sedan väljer jag koala. Då är det just det att vart 

kan jag nå läget där jag kan välja informationstypen av koalan, t.ex. 

underhållningsschemat eller användningsinstruktionen? Det är den biten 

jag tänker på hur den kan komma ut. Vi har det ofta så att 

informationstypen är olika publikationer så om vi tar en gräsklippare som 

exempel. Då har vi en användardel, någon ska göra så att den fungerar. 

Sedan kanske det är någon tyngre installation som har ett eget dokument 

och sedan reparation har ett eget. Det är inte samma manual, istället för 

att det är en jättestor manual så är det uppdelade i olika publikationer. Det 

är i denna situationen som jag funderar på ifall man kan hitta lite lättare 

mellan dem. Om jag är inne i användarhandboken kanske jag enkelt vill 

hitta till reperationshandboken istället. Den har ganska stor betydelse för 

oss. 

 

Har vi en backfunktion förresten? 

Tanken är att man ska använda de inbyggda knapparna för det. 

(visar på mobilen) I denna prototypen kan jag inte använda den 

interaktionen för då avslutar jag prototyp-simuleringen. Men vad 

tycker du, bör man lägga till en knapp i gränssnittet eller kan man 

förlita sig på enhetens egna backfunktion som förhoppningsvis 

användaren intuitivt kan använda? 

Just det. Alltså ifall man kan använda den inbyggda funktionen och menyn 

dyker upp igen ifall man trycker på den så känns det helt okej. Det är inga 

problem, det lär man sig ju direkt. Ifall man är van vid sin mobil och sitt 

standard-interface så vet man att det är så det funkar och då kan man ju 

det.  

Men sen så är det informationstyperna jag tänker på hur man kan få. Jag 

hade velat navigera mig till en artikel och sedan välja informationstypen. 

Det är ofta vi har information som har många sidor, betydligt större än 

exemplen som finns här. I ett dokument så hade jag velat ha en funktion 

där jag enkelt hade kunnat byta informationstyp och titta på en annan del. 

Dessutom vill jag ha det sökbart “Gräsklippare 43 reparationsguide”. Det 

är ofta detta som är en irritationskälla, man möter ofta företag som säger 

att vi skriver så mycket och allt finns, men folk hittar inte det. De ringer 



 

106(188) 

 

 

 

supporten för att de hittar inte det. Det är det som är problemet och det är 

informationstypen som styr det. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

Den är snygg, jättefin. Den använder skärmytan väldigt bra. Det är bra, 

för jag vet att den applikationen vi hade tidigare var i princip helt 

oanvändbar i telefonläge för den tvingade att ha struktur framme vilket 

gjorde att man såg inte så mycket, visningsytan var liten. Den var ju inte 

heller anpassad för mobil utan för tablet eller dator.  

 

Användare 3 

5/4-2019, 08:50, Tidsåtgång: 25 min 

Demografiska frågor: 

Man, 46 år 

Har väldigt bra koll på Uptime och webbportalen + deras kunder. 

Han har god teknisk erfarenhet, lätt att lära sig program och använder 

mobilen frekvent för att leta information. 

Uppdrag: 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är: 

“Då tänker jag att jag börjar med att söka” säger han och klickar upp 

sökfältet. Han skriver BURMILA och konstaterar att det inte gav någon 

träff. (Informerar att det är felstavat) 

“Okej, då testar jag igen”. Han får nu ett sökresultat och läser där svaret 

utan att klicka in på den. 

 

2. Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 
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“Okej då öppnar jag menyn här” och klickar på menyn i headern. “Och 

sen ska jag öppna den” säger han och klickar på “Search Queries”-fiken. 

“Och då ser jag här då att detta är de senaste uppdaterade dokumenten här 

och då klickar jag in på den för att välja flest lästa dokument”. Han öppnar 

sedan upp dokumentet “Apple Ipad Mini”.  

 

3. Gå till startsidan 

Han öppnar menyn igen och kikar där, stänger den sedan igen. Sedan 

klickar han på start-ikonen i dokumentets breadcrumb och kommer till 

startsidan. 

 

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. Kan du hitta den på 

ett annat sätt än på det sättet du hittade den förra gången? 

Han öppnar fliken tree navigation. En bugg gör att trädstrukturen har 

förskjutits och det inte ser ut precis som det gjorde förra gången. Han gör 

en paus men kommenterar inte det. “Jag tror jag gör så istället att jag söker 

på den”. Han stänger menyn och öppnar sökfältet. Han skriver “APPLE” 

och får en träff med rätt artikel. 

 

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

“Jag börjar med att söka på koala då” och fick en träff. Han väntar tills 

resultatet är inladdat och tillägger “Jag fick ett resultat på Koala och 

öppnar upp den”. Han börjar scrolla och skumläsa första stycket av texten. 

Sedan scrollar han snabbare och läser rubrikerna. Tillslut kommer han till 

“Föda”, vilket han utropar och han berättar sedan vad det står i texten. 

 

6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 

Han börjar scrollar först upp tills han kommer till “Utbredning” men han 

har under tiden lyckats scanna av sidan så han stannar scrollandet och 

klickar på pilen för att sedan mötas av innehållsförteckningen. “Så och då 

vill jag läsa om Koala och människor”, han klickar på rubriken med det 
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namnet, sidan scrollas dit, han stänger innehållsförteckningen genom att 

klicka på pilen igen och utbrister “Så!”. 

 

7. Förstora texten i dokumentet. 

“Ja, jag börjar med att dra” säger han och börjar pincha i texten. Han 

konstaterar att det inte går, han börjar scrolla upp i dokumentet. Han 

pausar emellanåt och funderar och utbrister några “hmm”, när han har 

kommit längst upp i dokumentet klickar han upp innehållsförteckningen 

och hittar zoom-knapparna, han börjar först med att klicka på minus-

knappen och utbrister sedan “Jaha det var åt fel håll”. Sedan klickar han 

på plus-knappen några gånger “Då sätter vi den på 200.. så!” 

 

Fyll i en likertskala: 

• Jag tyckte det var väldigt lätt att läsa 

• Innehållsförteckningen tyckte jag med var bra, jag tyckte det var lätt 

att hitta den. 

• Knapparna. (Han klickar runt lite i prototypen) Jag tycker nog de är bra 

för mig men jag funderar på om de äldre kanske upplever det som för 

litet. Men det är bara som jag gissar. 

• Jag tycker den fungerar bra, lättanvänt, lätt att hitta och lätt att öppna 

dokument och sånt. Generellt lätt att jobba med. Även fast jag inte 

visste exakt vad allting gjorde. Exempelvis så gissade jag ju att menyn 

var där (Han öppnar innehållsförteckningen). Men sånahär grejer är ju 

lätt att prova sig fram. 

Tror du att du hade vetat om att det fanns en innehållförteckning ifall 

jag inte hade bett dig att hitta den? 

• Jag hade nog gissat det men nu vet jag ju också hur webbportalen ser 

ut. Så jag känner att den är rätt tydlig, jag tycker nog ikonen är rätt 

tydlig. Jag känner att man ändå rätt lätt hade kunnat gissa sig till att 

den är där.  

 

Öppna frågor: 
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Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea, 

får du den respons som du önskar dig?  

Jag tyckte det kändes bra, den kändes tydlig. Man klickar på något att det 

direkt händer något, samtidigt som det inte flashar inte för mycket. Det 

blir lite fördröjning på det genom övergångarna, vilket är bra. Det kändes 

bra, det blir lagom med rörelse i det. 

Vi har en gömd interaktion att man kan dra fram 

innehållsförteckningen genom ett swipe från höger. Vill du testa det? 

Är det något som du tror man har användning av? 

Ja, absolut. Om man säger man är nere (scrollat ner längst ner i 

dokumentet) och har kommit en bit så är det lätt att dra in den och hoppa 

till ett annat stycke. Jo men det är bra att den finns. 

Tycker du det är svårt att upptäcka att man kan göra så? 

Ja alltså man kan ju tolka den som att det bara är en border men visst jag 

tycker funktionen är bra. 

 

Hur känner du för att klicka i innehållsförteckningen för att förstora 

text? Hade du velat pincha för att förstora texten?  

Mmm, det spontana är att man är van vid att man ska kunna göra så. 

(Pinchar på skärmen) Men samtidigt tycker jag att i många appar som man 

använder det så blir det ganska hoppigt, alltså det är svårt att få till rätt 

storlek. Antingen blir det för mycket eller för lite, så man får hålla på rätt 

så många gånger innan man tycker det känns okej. Så jag kan tycka när 

det är en sånhär app så känns det rätt så tacksamt att ställa in en storlek 

som man tycker är okej och sedan har kvar den. Så i en sånhär app när 

man ska läsa är det rätt bra att man själv kan ställa in en storlek och att 

den ligger kvar. Någon som använder appen mycket och ofta går in och 

kollar kanske vill ha en viss inställning och alltid ha den. Så jag tycker 

nästan detta är bättre och ha den än att man ska använda fingrarna för att 

göra det. 

 

Nu förstorar jag själva texten i skärmen istället för att zooma. Hade 

du istället velat zooma på “vanligt vis” där hela artikeln zoomas in 

och hamna utanför skärm? 
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Detta känns mycket bättre än att man ska behöva dra fram och tillbaka för 

att läsa så jag skulle nog vilja ha det såhär. Om jag fick bestämma och 

känna vad som är mest användarvänligt så skulle jag föredra det här. 

 

Hade du velat komplettera med att även kunna pincha i dokumentet? 

Det hade inte varit en nackdel, jag känner inte att det måste vara så. Men 

deklart båda delarna kan man ju ha. 

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

Nej jag tycker nog det här känns bra. Ofta är det ju inte lika mycket 

utrymmeskänligt på det vertikalt som det är horisontellt. Så jag tycker nog 

det känns okej att ha den där och att man alltid når de funktionerna som 

man behöver. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

Hmm, jag jag tyckte det var bra att både ha trädnavigering och att man 

kunde välja de valen i search queries. Att man kunde se saker som “senast 

lästa” och sådant är en bra funktion. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

Jag tycker den är snygg, tilltalar en grafisk. Den känns proffsig och 

gedigen på något sätt. Man är nästan van vid att det hoppar och flimrar, 

jag tycker den här känns välarbetad. 

 

 

Användare 4 

5/4-2019, 10:30, Tidsåtgång: 35 min 
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Demografiska frågor: 

Man, 61 år 

Har en övergripande bild över författarverktyget av Uptime men inte 

webbportalen 

Han anser själv att han inte har så mycket teknisk erfarenhet eller har en 

förmåga att snabbt lära sig nya program. “Jag är inte speciellt teknisk 

begåvad” 

Han använder mobil eller surfplatta för att frekvent söka information. 

Uppdrag: 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är: 

“Ja då skulle jag använda sök men jag vill kika lite vad det finns för något 

först”. Han öppnar menyn, granskar sidan och klickar på search queries. 

“Nu måste vi bakåt” säger han och klickar kort därpå på krysset längst 

upp till höger. Han klickar sedan på sökknappen och börjar skriva i 

sökfältet. “Sedan är det svårt att skriva på en skärm tycker jag”. Han 

skriver in “burmilla” men något går snett och det visar inget sökresultat. 

“Nehepp, jag råkade klicka bort den. Då försöker jag en gång till”. Han 

skriver ännu en gång in “burmilla”, denna gången får han ett resultat. 

“Den svarade 0 först och sedan detta” kommenterar han när det tog lite tid 

för systemet att visa resultatet. “Men det är en kattras”. 

 

2. Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 

“Mest sökta dokument?” frågar han. (“Mest lästa dokument” förtydligar 

jag). Han klickar in på drop-down menyn och väljer rätt alternativ. “Ja där 

var det ju” utbrister han. Han klickar sedan på det första sökresultatet för 

att öppna dokumentet. “Det var inte självklart för mig hur denna 

fungerade” säger han och öppnar menyn igen för att visa drop-down 

menyn. “Jag trodde jag skulle få en drop down meny där” säger han medan 

prototypen visar androids egna drop-down läge. “Jag fick radioknappar 

istället, men det är väl skit samma”. 
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Först klickar han på pilen och innehållsförteckningen dyker upp. “Där 

fanns ju någon meny också”. Han klickar på pilen igen och 

innehållsförteckningen stängs. Han klickar först på de olika kategorierna 

i breadcrumb:en som ännu inte har fungerande länkar. “Nehe” säger han 

och klickar på huset. “Ja där kom jag till startsidan”.  

 

3. Gå till startsidan (igen) 

Han är i menyn och klickar på krysset för att stänga den. (Kan du gå in i 

en artikel och navigera tillbaka därifrån?) “Jag tror jag skulle välja 

startsidan genom att klicka på huset som betyder hem på de flesta ställen”. 

“Jag kunde förmodligen navigerat mig upp också” tillägger han. 

 

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

Han öppnar upp sökfältet och skriver in “Apple”, han får förslag på 

“Apple iPad Mini. “Nu vet jag inte den om den sökträffen som kommer 

upp här för att någon har sökt tidigare på den här eller ifall den indexerar 

innehållet, så jag väljer att trycka på förslaget” säger han frågande. Han 

klickar sedan in på artikeln som dök upp i resultatet. 

Han öppnar upp innehållsförteckningen på sidan och klickar på några 

rubriker som ännu inte är länkade i prototypen. “Det här kanske inte ska 

funka” frågar han. (Jag får förtydliga att just denna artikeln inte har den 

funktionen implementerad) 

 

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 

Han öppnar sökfältet igen och skriver “Koala mat”. “Nej så kunde man 

inte göra nej”. Han öppnar upp sökfältet igen och skriver in “Koala”, 

öppnar upp artikeln som kommer fram i resultatet. “Då skulle man kunna 

tänka sig att man kan söka i den här”. Han öppnar upp 

innehållsförteckningen och scannar av sina alternativ. Han klickar på 

“Föda”. “Ja kunde inte söka men man kunde klicka sig fram.” säger han 

medan innehållet scrollas till den valda rubriken. “Jag hade kunnat tänka 

mig att det skulle finnas en sökfunktion i texten, ungefär som man kanske 

skulle kunna kopiera texten”. Han håller inne fingret på ett ord och det 

kommer upp default-alternativ om att kunna kopiera text, dela m.m. “Jag 
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vet inte, det känns inte som någon av dessa alternativen säger att man kan 

söka i själva dokumentet, vilket jag hade kanske tyckt att man skulle 

kunna göra”. “Nu får jag istället läsa här” säger han och läser texten högt 

för att slutföra uppdraget.  

 

6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 

Han klickar direkt på pilen och innehållsförteckningen öppnas. Han säger 

högt “Koala och människor” och klickar på rubriken vid det namnet. 

“Sådär”. Han tillägger sedan att “Jag måste veta att 

innehållsförteckningen finns där och det har jag endast fått reda på genom 

intuitiv klickning för att jag har klickat mig runt”. “Det fanns inget så 

startsidan ifall jag kommer hit för första gången som förklarar hur 

applikationen ser ut, vad den har för funktioner. Då kunde man har tänkt 

sig en help som förklarar detta. Här hittar du knapparna som gör dethär”. 

Under tiden han berättar detta klickar han sig runt på sidan och klickar på 

textförstoringsknappen. “Där kunde jag däremot zooma”. Han avrundar 

med att säga “En liten sökfunktion här inne hade jag tyckt vara bra” medan 

han pekar på innehållsförteckningen.  

 

7. Förstora texten i dokumentet (igen). 

“Det hade man kunnat tänka sig göra på två sätt” säger han. Han testar att 

pincha i texten. “Det normala hade varit att spreada fingrarna såhär.. men 

det gick inte”. Han klickar sedan upp innehållförteckningen. “Ja då ligger 

den ju där, men ifall det är intuitivt att gå in på pilen för att komma åt 

förstoringen det vet jag inte riktigt” säger han skeptiskt. “Men har man 

bara använt det ett par gånger så fattar man ju sen, men 

förstagångsanvändaren kanske inte hittar det” tillägger han. 

 

Fyll i en likertskala: 

• Alltså ja, det fanns några brister men de har vi ju redan pratat om. 

• Söka efter dokument, ja när man väl har lärt sig så är det lätt. 
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• Hitta information i dokument, ja där tyckte jag det var en sökbrist. Man 

kan ju gå in på table of content, därför blir det inte här nere (pekar på 

1-2), det finns någon sorts av navigationsfunktion. 

• Är det enkelt att läsa, ja det skiljer sig inte från någonting annat. 

• Innehållsförteckning, ja vad svarar jag här.. jag frågade ju rätt tidigt 

vad det var för någonting. Alltså en introduktion ifall nu skulle vilja ha 

det. Det är ju enkelt att förstå det, det är bara frågan ifall man hittar det.  

• Förstå vart man befinner sig, jag förmodar att det är den här som det 

menas med, navigationen här. (Han pekar på breadcrumbs).  

• Textstorlek, Ja jag kan ju läsa utan att ha glasögon så.  

• Knappar, jag tycker allmänt tangentbordet är för luddigt för mina 

fingrar, jag skriver ofta fel när jag skriver sms. Eller då när jag skriver 

search (öppnar upp sökfältet), det är bra att det kommer upp möjliga 

träffar efter hand som jag skriver är bra. Men jag vet ju inte ifall det 

beror på ifall det är någon som har sökt på den här mobilen tidigare 

eller ifall det är programvaran som funkar så. (förklarar att det är 

prototypen som indexerat innehållet) Ja men då är det ju bra! 

• Funktionell lösning? Ja det håller jag väl med om, jag skulle vilja ha 

de sakerna som jag har tagit upp bara. 

Skriver i inputfältet:  

“En help funktion där det står vad som döljer sig i olika "vyer" av appen 

vore bra då man kanske inte alltid intuitivt hittar alla funktioner. 

Sökning inuti öppnade dokument saknas då dokumenten kan var långa” 

 

Han tillägger: “Sedan vet jag ju inte hur långa dokument det är, är det 5 

A4-sidor kan det ju bli lite tjurigt att bläddra och speciellt ifall man då inte 

har skrivit rubriker emellan.” 

 

Öppna frågor: 

Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea. 

• Inga problem. 
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Jag hade även kunnat visa att det finns ytterligare ett sätt att öppna 

innehållsförteckningen. Man kan nämligen dra fram den genom att 

swipea från högersidan. Vill du testa och berätta hur det känns?. 

• Ja det är väl helt okej, en sak som jag ser nu är att jag inte kan scrolla i 

dokumentet medan menyn är öppen. Jag kan inte interagera med 

innehållet på vänstersidan. Dessutom ifall jag scrollar till exempelvis 

“Ekologi” så är det rimligt att den är tänd i innehållsförteckningen när 

jag öppnar den. Att man kunde fått reda på ungefär som man har en 

pdf-fil vart man är i dokumentet. Och att man också då kan peta upp 

denna samtidigt (swipar i dokumentet medan innehållsförteckningen 

är framme) 

Men vad tyckte du om att swipea fram innehållsförteckningen? 

• Ja det tycker jag inte var några konstigheter, det spelar väl egentligen 

ingen roll ifall man gör så eller så (klickar på pilen längst upp). Ifall 

man swipear på andra sidan så kanske man kan få upp söken? 

 

Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat 

pincha för att förstora texten?  

• Ja det hade nog varit naturligare att göra, jag upplever att det är så man 

gör på de flesta plattformar. Det är mer intuitivt att göra så. 

 

Nu förstorar jag själva texten i skärmen istället för att zooma.  

• Det är faktiskt rätt bra.  

Hade du istället velat zooma på “vanligt vis” där hela artikeln zoomas 

in och hamna utanför skärm? 

• När man arbetar vill jag jag zooma ut för att överskådligt se vad som 

är intressant och sedan vill jag pincha för att förstora för att se ifall det 

är det jag söker eller ej. Nu måste jag gå in där (klickar på pilen) för att 

hela tiden få klicka på plus eller minus. Det känns som en omväg i 

jämförelse med att göra så. Men det kanske är så att man bör ha båda 

två, du kanske ska pincha för att kunna glutta på ett ord som du ville se 

men du kanske ska kunna förstora själva texten om det är så att du vill 

läsa mer än så. Just för snabbsökning i ett dokument så är det bra att 

kunna använda den så här (pinchar). 
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Vad tycker du om att den satta textstorleken hänger med ifall du går 

in på ett annat dokument? 

• Det spelar nog ingen roll, men det är väl okej. 

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

• Nej då vet jag inte vart jag är. Om man skulle ha något som den 

gömmer sig bakom och man kan lätt klicka upp den igen så hade det 

väl varit okej, men jag vill ju inte gå tillbaka över till dokumentet för 

att se headern igen. Men ifall man scrollar ner så försvinner den och 

upp så dyker den upp igen,  så skulle man ju kunna ha det. Känner du 

ett behov av det? Nej det gör jag inte, men visst skärmen är liten och 

ifall man vill få plats med så mycket text som möjligt så är det ju ett 

sätt att spara utrymme.  

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Hmm. (Kollar runt lite på sidan, sedan kopierar han en del av texten). 

Nu har jag kopierat denna och vill skicka detta till mig för att det är fel, 

hur gör jag då. (förklarar att tanken är att det ska finnas en feedback-

funktion i menyn, men att den bara just nu har en grafisk representativ 

knapp). De fel som man hittar borde automatiskt vara kopplad och jag 

ska inte behöva skriva “Det är fel på koala paragraf 33 under 1.2 

Utseende”, utan att den är kopplad till artikeln och känner av vad och 

var jag har markerat text. Det är bättre om kommentarer kan kopplas 

till där jag faktiskt pekar, och att mitt användarnamn följer med och att 

det blev ett automatiskt mejl som jag får så jag får en feedback på att 

kommentaren är skickad. Kan man göra så så är det ju direkt connectad 

till ett innehåll. Då slipper jag skriva här borta om det innehåll som jag 

ska kommenterar, innehållet finns ju redan på den platsen. 

I Webbportalen så finns det Feedback i menyn, där man 

kommunicerar med de som har hand om det. Men vid 

innehållsförteckningen finns också kommentar och anteckning som 

visas direkt i dokumentet, för alla som läser eller bara dig själv. 
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• Feedback bör handla om funktionen som finns i, medan kommentaren 

bör handla mer om informationen som finns i. Feedback är mer 

programvaran, hur den fungerar eller ifall man får något program. 

Medan jag måste kunna kommentera själva innehållet också. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

• Den snor lite i kanten, det ser du? (pekar på att texten är avhuggen i 

kanten) 

• Annars har jag inga synpunkter bara den kommer upp så den blir lite 

större. För det här tror jag inte att mina kunder skulle använda, ioförsig 

så använder de mobilen men det är lite svårläst när man sitter inne i en 

vagn. Den behöver komma upp på en större plattform, de önskar sig 

surfplattor. 

 

Användare 5 

5/4-2019, 13:00, Tidsåtgång: 20 min 

Demografiska frågor: 

Man, 45 år 

Han kan författarverktyget väldigt bra men har aldrig använd 

webbportalen. 

Han har god teknisk erfarenhet, kan hyfsat lätt lära sig program och 

använder mobilen frekvent för att leta information. 

Han använder mobil frekvent för att söka information, mycket googlande. 

 

Uppdrag: 

1. Leta upp via verktyget vad en “Burmilla” är: 

“Då tänker jag genast på sök”, han klickar på sök-knappen och skriver in 

“Burmilla” i sökfältet. I androids tangentbord så ges det förslag efter vad 



 

118(188) 

 

 

 

man tidigare har sökt på. Han klickar på “BURMILLA”-alternativet, sidan 

laddas men det kommer inte upp några sökresultat. “Den borde har hittat 

eller?” frågar han och jag erkänner att det borde ha kommit upp resultat. 

“Var det för att jag skrev med versaler kanske” konstaterar han frågande. 

Han skriver in “Burmilla “ i sökresultatet med ett mellanslag och även då 

kommer det inte upp något sökresultat. Han testar en tredje gång, skriver 

in “Burmilla” och tillslut kom det upp ett sökresultat. Han hittar svaret i 

sökresultatet.  

 

2. Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest lästa 

dokumenten”, öppna sedan upp en artikel från resultatet. 

Han öppnar menyn och klickar in på search queries, klickar på drop down 

menyn och klickar in på den andra artikeln i sökresultatet. “Då läser jag 

om Barocken då”. Allt detta hann han med medan jag läste uppdraget för 

honom, det tog ca. 15 sekunder.   

 

3. Gå till startsidan 

“Då trycker jag på hem-knappen” säger han medan han klickar på huset i 

dokumentets breadcrumbs. 

 

4. Hitta en artikel som heter “Apple iPad Mini”. 

“Då såg ju jag att den låg här under toppresultat va” säger han och skrattar 

till medan han klickar in på search queries i menyn och sedan “Flest lästa 

dokument”.  

Tror du att du skulle kunna hitta den på ett annat sätt? 

Jajamen säger han när han öppnar upp sökfältet och skriver in “Apple”, 

det kommer fram ett förslag på “Apple Ipad Mini” och han klickar på den. 

“Det var någon som hade sökt på det förut” säger han. Det kommer upp 

ett sökresultat som han klickar på.  

 

5. Ta reda på vad Koalor äter och berätta det. 



 

119(188) 

 

 

 

Igen så använder han sökfunktionen och skriver “Koalor”. Artikeln 

“Koala” dyker upp i sökresultatet som han klickar på. När den har laddats 

in skummar han igenom texten “..pungdjur.. bla bla bla” och scrollar nedåt 

snabbt. Han läser endast rubrikerna, tills han kommer till rubriken “Föda”. 

Där hittar han svaret som han berättar högt. 

 

6. Gå till innehållsförteckningen av dokumentet och välj en valfri 

rubrik. 

Snabbt scrollar han längst upp i dokumentet. “Jag tänkte att jag instinktivt 

skulle scrolla uppåt för att få en innehållsförteckning men det skulle jag 

inte då utan klicka på den lilla pilen till höger istället” säger han medan 

han scrollade upp och klickade på pilen. “Då väljer jag systematik då för 

det är jättetråkigt” säger han medan han klickar på rubriken “Systematik” 

i innehållsförteckningen. Han stänger innehållsförteckningen genom att 

klicka på pilen igen. 

 

7. Förstora texten i dokumentet. 

Han försöker flera gånger att pincha i texten, han skrattar till, klickar på 

pilen och undersöker istället innehållsförteckningen. “Där fanns” säger 

han medan han klickar på plus-knappen. När han sedan ska klicka bort 

innehållsförteckningen råkar han klicka utanför elementet och han 

uttrycker “den träffytan var lite liten. 

 

Fyll i en likertskala: 

• Det var ju lite den sökningen, man är van vid att kunna skriva mer fel. 

• Vid textförstoringen var jag mer benägen att nypa. 

• Det känns inte så viktigt under ett sånt här test att veta var man befinner 

sig. Jag såg ju att det stod högst upp men om man säger när man håller 

på att bläddra i manualer och avsnitt där man behöver kunna hoppa 

mellan 4, 15, 13, 14 , 2 till 4 för att komma till 5. Då är det viktigare. 

• Jag älskar när menyträd blir fast och jag vet inte vad som händer om 

man gör sådär (han lägg mobilen vågrätt och layouten blir kaos, jag 

erkänner att den är inte byggd kring den än). Min sponana tanke är att 
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jag skulle vilja ha menyträdet till vänster och kunna använda denna 

funktionalteten för att snabbt navigera och leta information. Så får man 

ett annat sätt än att istället klicka på skärmen för att göra saker och ting. 

Det beror också på lite vad man vill visa. En sånhär skärm är ju 

egentligen lite för litet för att visa en arbetsinstruktion på hur du ska 

reparera ett flygplan. Bilder och allt blir lite för smått och ofta är det 

skrivet på ett sätt som gör att du oftast behöver ha papper. En padda 

blir ju bättre för att det är mer yta, då blir det lättare att jobba med det 

och man jobbar på ett annat sätt. Det är också som sagt att visa ett 

produktblad eller en reparationsanvisning spelar det ju stor roll hur 

mycket navigeringsfunktioner man har. Det är vanligt med länkar och 

att man kommer fram och tillbaka mellan två instruktioner. Man har 

tekniska datafoton och i de lägerna så kan det vara bra att få upp ett 

träd och kunna snabbt hoppa. 

 

Skriver i inputfältet:  

“Jag skulle vilja ha visning av menyträd automatiskt i liggande visning” 

 

Öppna frågor: 

Hur kändes de olika interaktionerna på mobilen som t.ex att swipea, 

får du den respons som du önskar dig?  

• Ja, det var som sagt träffytan. Det är tacksamt med förlåtande precision 

och i vissa produkter känns det nästan som att det finns ett litet AI för 

det där, att den chansar rätt mer än vad den chansar fel. 

 

Jag tänkte även visa att man även kan dra in innehållsförteckningen. 

Vill du testa och berätta hur det känns? 

• Ja det blir mer naturligt. Och sen är det lite så, hur fort kan man dra 

och så (drar snabbt över skärmen utan att den reagerar). Men visst det 

är en vanesak. Men visst det är smidigt. Fast man kanske även hade 

velat dra ifrån vänster för att få ner huvudmenyn med. Då kan man 

utnyttja alla riktningarna. 
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Hur känner du för att klicka för att förstora text? Hade du velat 

pincha för att förstora texten?  

• Ja, och kan kanske också hade velat förstora bilden. Det finns ju ett 

läge där man kan ställa in hur stor text man alltid vill ha när man läser. 

Det är en inställning som man har olika preferenser beroende på 

användare, hur bra man ser och hur van man är vid att titta och läsa. 

Sedan vill man ju kunna zooma in på en detalj i en bild och då är det 

ju pinch som gäller. För det spelar ju ingen roll ifall jag förstorar texten 

här ifrån menyn, bilden blir ju inte större. Så själva textstorleken kan 

ju ligga där men man vill även ha möjlighet att zooma, särskilt när det 

är en teknisk ritning och så. 

Nu förstorar jag själva texten i skärmen istället för att zooma. Hade 

du istället velat zooma på “vanligt vis” där hela artikeln zoomas in 

och hamna utanför skärm? 

• Det är bra att det finns möjlighet att välja textstorlek. Man vill ju inte 

heller behöva förstora för varje artikel. Det är mer när man ser att här 

var någonting och så zoomar man och det kan svälla. Och jag vill då 

att den ska gå utanför skärmen så att jag kan manövrera mig. Jag gillar 

ju också att lägga mobilen så att den blir liggande när jag läser långa 

rader. Då vill jag istället utnyttja att skärmen är bred och sedan jobba 

på höjden. 

 

När du swipe:ar ner för att läsa i ett dokument, hade du velat att 

headen försvinner för att se mer av texten i dokumentet? (sticky 

header) 

• Generellt sett tycker jag det är bra med en fast header med rubrik och 

menyval längst upp. Jag ska inte behöva dra nedåt för att göra ett val. 

Jag tycker det är jättejobbigt när det flyger där uppe. Sedan är det som 

vanligt, det här är ju lite dåligt utnyttjande av ytan. Man hade kunnat 

ha menyknappar här istället. Samtidigt förstår jag ju man vill “branda” 

den, men jag tycker det är meningslöst. Lägg istället menyknappar här, 

5 olika menyval, pangående Men det är sån jag är och det är ytterst 

personligt vad man tycker om det.  
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Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Det är ju jättesvårt att säga. Du har ju ett strukturträd, hmm vad händer 

om man klickar på favoriter. (“Det leder ingenstans än” förtydligas). 

Så det jag tänkte på var bara att var kommer då favoriter upp 

någonstans. (Han går in på en artikel och klickar in på 

innehållsförteckningen) Här har du ju då en schysst 

innehållsförteckning över där man är och så har man en 

innehållsförteckning över vad som finns. Ne jag tycker det känns bra. 

Man måste börja någonstans sedan kan man alltid fylla på med hur 

mycket funktioner som helst. Men det här täcker ju ett grundläggande 

behov av visa och hantera information. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

• Ne men jag tycker du kan vara rätt nöjd. Det spontana intrycket är bra 

och inte dåligt.  
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Bilaga B.4 Resultat av bedömningsskala 
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Bilaga B.5 Sammanställning av bedömningsskala 

 
Det är enkelt att… Anv.1 Anv.2 Anv.3 Anv.4 Anv.5 Medelvärde 

.. använda prototypen 4 5 5 4 4 4.4 

.. hitta ett dokument 

som eftersöks 
5 5 5 5 3 4.6 

.. hitta information som 

eftersöks i dokument 
2 3 4 3 5 3.4 

.. läsa text i dokument 4 5 5 5 4 4.6 

.. förstå hur man visar 

innehållsförteckningen  
4 5 5 3 4 4.2 

.. förstora text  2 4 4 4 3 3.4 

.. förstå vart man 

befinner sig 
3 4 4 5 4 4.0 

Textstorleken i 

verktygets navigation 

är tillräckligt stor 

5 5 5 5 5 5.0 

Knapparna/Klick-

ytorna i verktyget är 

tillräckligt stora 

3 4 4 5 2 3.6 

Jag anser att 

prototypen visar en 

funktionell lösning för 

hur man kan 

presentera Uptimes 

webbportal på en 

smartphone 

4 5 5 4 4 4.4 

Medelvärde för hela bedömningsskalan 4.16 
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Bilaga C  Användartest 2 

Bilaga C.1 Mall till Användartest 2 

 

1. Introduktion till användartestet 

Välkommen, precis som förra gången så ska du få göra ett användartest 

på den prototyp jag har skapat för UpTimes webbportal för mobilen. Även 

denna gång så kommer jag att läsa den information som gäller för dig och 

för den data jag samlar in. Användartestet har syftet att utvärdera och 

förbättra verktyget, den testar inte dig eller dina kunskaper. Resultatet av 

användartestet kommer att inkluderas i min kandidatuppsats som i sin tur 

kommer att publiceras som en offentlig handling i databasen DIVA. Inga 

personliga uppgifter om dig kommer att publiceras, utan du förblir helt 

anonym. Jag kommer att göra en skärminspelning medan du utför 

användartestet. Detta är material som endast jag kommer att ha tillgång 

till. 

Det är helt frivilligt att delta och det är bara att säga till ifall du vill avbryta 

eller ta en paus. 

Känns detta okej för dig? 

 

2. Uppdrag 

Nu ska du få tillgång till min mobil och interagera med prototypen. Även 

denna gång så  finns flera knappar och alternativ som ännu inte leder 

någonstans utan endast presenteras grafiskt. I denna prototyp så har jag 

skapat “tyngre” dokument och funktioner, vilket även har gjort prototypen 

tyngre. Därför kan vissa interaktioner göra att prototypen behöver ladda 

lite längre. Jag vill att du ska vara medveten om detta och att i den framtida 

produkten så kommer detta inte att ske. Du får gärna kommentera det i 

vilket fall. Precis som förra gången så vill jag att du hela tiden tänker högt 

och berätta för mig vad du gör och vad du klickar på. Jag kommer inte 

kunna svara på några frågor under sessionen så länge det inte handlar om 

att förtydliga uppdraget eller ifall du känner dig helt fast och inte vet hur 

du ska komma vidare. Jag kommer ge dig 9 olika uppdrag, under hela 

tiden vill jag att du håller upp mobilen och inte lägger den på bordet. 
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1. Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10” 

(modell 903-xxx), gå in på den. 

2. Scrolla ner en liten bit i samma dokument till en tabell (det finns bara 

en) och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

3. Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik nr.10. 

4. Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems” (modell 903-xxx), gå in på den. 

5. Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

6. Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

7. Återställ bildens storlek. 

8. Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

9. Gå till startsidan. 

 

3. Fyll i en likertskala 

 

4. Öppna frågor: 

• Hur tycker du att funktionaliteten av att söka efter information i 

dokumentet var?  

• Tror du det är lättare att upptäcka swipe-funktionen med den animation 

som finns där när man öppnar ett dokument för första gången? 

• Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  

• Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 
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Bilaga C.2 Sammanställning Användartest 2 

 

Uppdrag: 

1. Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-

10” (modell 903-xxx), gå in på den. 

(4) använder sökfunktionen, (4) använder sökförslagen 

(1) använder träd-navigationen  

•  “Jag valde ett ord som jag tänkte att det inte fanns så många av, då har 

jag skrivit in ‘Coordi’ och redan där hittade den några kompisar och då 

väljer jag den som ser ut att vara rätt” (Användare 1) 

•  “Nu söker jag på något skumt för jag gissar att det inte finns så många 

som har det ordet i sig” (Användare 5, skriver “prex”) 

• “Där dyker den upp faktiskt, då provar jag den” (Användare 2) 

 

2. Scrolla ner en liten bit i samma dokument till en tabell (det finns 

bara en) och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

(5) scrollar horisontellt för att se hela tabellen 

 

3. Öppna upp innehållsförteckningen i samma dokument och läs vad 

det står på rubrik nr.10. 

(2) scrollar horisontellt direkt i innehållsförteckningen, (1 testar men drar 

istället i rubriken nedanför) 

(3) klickar på rubriken och ut i dokumentet för att läsa 

(3) hittar innehållsförteckningen direkt, (2) letar ett tag  

(2) öppnar genom att swipea, (3) öppnar genom att klicka på knappen 
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Första gången: Scrollar upp och ner i dokumentet, klickar i huvudmenyn. 

“Är jag blind? frågar han när han klickar på pilen som ska öppna 

innehållsförteckningen. 

Andra gången: Den första hade glömt hur man fick fram den.  

• “Jag kan ju trycka på den här swipe-grejen som ligger i kanten här” 

 

4. Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems” (modell 903-xxx), gå in på den. 

(4) använder sökfunktionen, (4) använder sökförslagen 

(1) använder träd-navigationen (har svårt att hitta sökfunktionen första 

gången) 

• “Jag utgår ifrån att jag söker som första alternativ” (Användare 2) 

• “någon annan har nog sökt på den innan” (Användare 1) 

 

5. Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

(2) Använder sökfunktionen i menyn 

(3) Använder sökfunktionen som ligger i innehållsförteckningen 

• “Men det var inte det resultat jag trodde att det skulle vara. Jag trodde 

att sökningen skulle leta upp sökordet direkt i dokumentet när man var 

inne i dokumentet” (Användare 6, använde sökfunktionen i menyn) 

• “jag orkar inte skriva hela så jag skriver bara Clamp” (Användare 1) 

• “och här kan man ju hoppa också, det var ju trevligt” (Användare 1 om 

att gå till nästa förekomst genom pil-knappar) 

• “För jag gissar att jag nämligen inte kan söka där uppe nämligen för att 

jag vill söka i dokumentet” (Användare 5, betonar i:et) 
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6. Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” i samma 

dokument och förstora bilden som ligger i stycket. 

(4) klickar direkt på plus-knappen, (1) testar först att pincha i bilden 

(2) reagerar på att man inte navigerar bilden på samma sätt horisontellt 

och vertikalt.  

2 märker av en bugg att när man har zoomat till en viss procent så skär 

den av en del av bilden på höjden (bugg, felberäkning i utformandet) 

• “Jag noterade att det gick att flytta bilden i sidled men inte i höjdled” 

(Användare 5) 

•  “Det går inte” (Användare 1, när hon försöker pincha i bilden) 

•   “Jag kan scrolla åt sidorna men inte upp och ner i bilden”. “Det funkar 

bra åt sidorna men inte upp och ner” (Användare 1) 

 

7. Återställ bildens storlek. 

(4) Klickar direkt på återställningsknappen, (1) klickar först på helskärm 

• “Ja men det fattade jag faktiskt nästan direkt att jag antingen kan klicka 

på minuset många gånger eller kan jag klicka på den här pilen” 

(Användare 1) 

• “Jag gissar på att det är den men jag är inte helt säker” (Användare 2, 

klickar på helskärm) 

• “Då klickar jag på den pilen där så går den tillbaka till 100%” 

(Användare 3) 

 

8. Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

(5) förstår att siffran längst ner till höger betyder antalet träffar i varje 

dokument 

(3) Pekar ut antalet träffar som dyker upp 
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(3) Pekar ut att vissa rubriker är gulmarkerade. (2) Tror det är för att 

rubriken innehåller sökordet. (1) tror att det är tidigare besökta dokument 

• “Jag får upp 8 dokument.. ehm.. där 3 dokument har det i sin titel 

tydligen”  (Användare 2) 

• “Jag gissar att det betyder antal träffar, att System dyker upp 10 gånger 

i det första dokumentet och 15 gånger i det andra dokumentet”. “Det 

är vad jag tror, men jag vet inte” (Användare 2) 

• “Nu ser jag en himla massa dokument, de som har ‘system’ i titeln har 

är markerade med gult, jag gissar att även texten skulle fått gult ifall 

ordet hade funnits i ingressen”. (Användare 1) 

 

9. Gå till startsidan. 

(1) Klickar på logotype, (4) Går in i menyn för att klicka på huset 

• “Då trycker jag på de här små strecken och trodde jag skulle komma 

hem.. men det gjorde jag för här finns det ett litet hem” (Användare 1) 

• “Mmm, då klickar jag på menyn och så klickar jag på..home” 

(Användare 3) 

 

Kommentarer vid ifyllandet av Likertskalan 

Det är enkelt att använda prototypen:  

(Medelvärde: 5.0) 

• “Nej men det enda det jag tyckte var lite svårt var att hitta 

innehållsförteckningen” (Användare 6, 5 

• “Jag tycker faktiskt att det är enkelt” (Användare 1, 5) 

•  “Förutom tiden så kändes det som det funkade bra” (Användare 5, 5) 

 

Det är enkelt att hitta ett dokument som eftersöks:  
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(MV: 5.0) 

• “Ja men det tycker jag om man bortser från det slöa” (Användare 1, 5) 

 

Det är enkelt att hitta information som eftersöks i dokument:  

(MV: 4.8) 

• “Ja, det blev orange och jag kunde pluppa” säger hon och menar på att 

hon kunde navigera sig mellan sökresultaten i texten. (Användare 1, 5) 

• “Det känns faktiskt smidigt att hitta allting” (Användare 5, 5) 

 

Det är enkelt att läsa text i dokument:  

(MV: 4.8) 

• “Det gick bra i tabeller, det är lagom stor text, det är inget som stör.” 

(Användare 1, 4) 

• “Jag blir lite osäker på ifall tabellen fortsätter eller inte ifall det finns 

text där eller inte. Nu ser jag ju att det försvinner men om man har otur 

och tabellen hamnar annorlunda så kanske man bara tror att det finns 

tre kolumner. Det finns en marginal runt om tabellen och resterande 

innehåll i stycket vilket gör att användaren eventuellt inte tror att det 

finns mer innehåll i den” (Användare 1, 4) 

• “Det är ju inte svårt att läsa men det är ju det att bilderna kan försvinna 

i höjdled så den får bara en 4:a” (Användare 1, 4) 

• “Det tycker jag, en telefon är alltid en telefon men jag tycker att det var 

väldigt bra. Det känns som gränssnittet är väldigt..ehm.. men för ögat 

är det väldigt tilltalande. Nu är det ioförsig en standard-font men det 

känns väldigt lättläst” (Användare 3, 5) 

 

Det är enkelt att förstå hur man visar innehållsförteckningen i 

dokument:  

(MV: 4.4) 
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• “Ja men det tyckte jag” (Användare 1, 5) 

• “Ja de, alltså man tittar på antingen det ena eller det andra stället. Sen 

när man har gjort det en gång så är man ju inkörd på det” (Användare 

5, 4) 

• “Den tyckte jag tyckte var väldigt tydlig med pilen där” säger han och 

syftar på animeringen.  (Användare 3, 5) 

• “Det var väldigt instruerande och sedan det klart jag visste ju redan i 

förväg vad den pilen betydde. Men jag tyckte den var väldigt tydlig” 

(Användare 3, 5) 

• “Sedan om man är van vid t.ex. Adobe så är man van vid att ha alla 

shortcuts här till vänster, men det tycker jag inte spelar någon roll. Men 

just att man har innehållsförteckningen såhär tycker jag är väldigt bra” 

(Användare 3, 5) 

 

Det är enkelt att förstora text i dokument: 

(MV: 4.0) 

• “Ja hittar man innehållsförteckningen så hittar man ju det”. (Användare 

6, 5) 

• “Det övade vi inte på idag men det gick fortfarande inte att göra såhär” 

säger hon och testar att pincha i texten. (Användare 1, 2) 

•  “Men kom jag inte fram till sist att jag ändå tyckte det var ganska bra?” 

(Användare 1, 2) 

• “hur tusan var det jag förstorade texten nu då?”. Det var ju något, det 

var ju en bra grej, jag kunde ju..” säger hon och fortsätter med “vad jag 

tvungen att gå in här, nej?” och klickar upp innehållsförteckningen 

igen.“ Jo, här var det jag gjorde” sa hon och klickade på plus-knappen. 

Hon ändrar sin tidigare inställning och säger “ne, det var ju sådär 

enkelt. Det var rätt svårt.” (Användare 1, 2) 

 

Det är enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen: 

(MV: 4.8) 
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• “hmm, mm sådär kanske” (Användare 1, 4) 

•  

 

Textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor: 

(MV: 5) 

• “Jo men detta är nog den minsta texten och den ser jag ju, och jag är ju 

inte 30 längre” (Användare 1, 5) 

• “Hur var det jag förstorade nu igen” (Användare 2, 4) 

• “Jag saknar nog pinchen lite men det funkar bra” (Användare 2, 4) 

• “Mmm, för mina ögon så var det perfekt” (Användare 3, 5) 

 

Knapparna/Klickytorna i verktyget är tillräckligt stora: 

(MV: 4.8) 

• “Kan jag klicka på dem med mina tjocka fingrar så måste jag säga att 

de är bra” (Användare 6, 5) 

• “Jag har ju lite svårt att träffa, men det kan ju vara den här edge-

varianten också” (Användare 1, 4) 

• “Sen när den är så seg så vet man inte ifall den har reagerat eller inte” 

(Användare 1, 4) 

•  “Det har jag inte märkt ha varit något problem nu utan det har blivit 

bättre” (Användare 5, 5) 

 

Jag anser att prototypen visar en funktionell lösning för hur man kan 

presentera Uptimes webbportal på en smartphone: 

(MV: 4.8) 

• “Om jag skulle vilja prestentera mina Uptime-manualer på något sätt, 

är detta då ett bra sätt?” frågar hon sig själv. Snabbt svarar hon “Ja men 
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det tycker jag, och jag ser ju och jag kan läsa och scrolla och bläddra.” 

(Användare 1, 5) 

•  “Ja, det känns som ett stort steg i rätt riktning” (Användare 5, 5) 

• “Det jag berättade om förra gången det med informationstypen, att man 

är i strukturen och väljer en tågvagn eller någonting. Att man enkelt 

kan välja installation, manual och få den uppstyrningen där. Det är väl 

det jag hade velat testa isåfall” (Användare 2, 4) 

 

Vill du förtydliga dina svar? 

• Prestanda :) (Användare 1) 

• Saknar valet för att filtrera på informationstyp, enligt diskussion vid 

Användartest 1. (Användare 2) 

 

Angående att prototypen är långsam: (användartest 1-3) 

• “Ja, den är tillräckligt långsam för att man ska bli lite stressad.” 

(Användare 1) 

•  “Du kanske behöver göra något åt hastigheten” (Användare 1) 

• “Jag ville ju söka innan, men det tog ju sån tid” (Användare 1) 

• “Ja det är lite jobbigt när man börjar undrar ifall det händer något eller 

inte” (Användare 5) 

 

Öppna frågor/diskussion:  

 

Angående innehållsförteckningen: 

•  jag har suttit mycket med Adobe Acrobat och då ligger 

innehållsförteckningen åt vänster och det är verktygen som är till 

höger. När jag väl sedan hade hittat den så var det ju glasklart sedan. 

(Användare 6) 
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Hur tycker du att funktionaliteten av att söka efter information i 

dokumentet var?  

• Ja det var ju bättre att göra så, att ha den direkt i dokumentet så att man 

inte behöver gå ut från dokumentet för att söka i innehållet. (Användare 

6) 

• Då behöver man ju inte gå ut och krångla och kanske råka gå in i fel 

dokument (Användare 1) 

• Ja men det enda jag tänker på är att det hoppade lite och sådär. Om det 

var någon animering som var tillagd kan jag personligen tycka det är 

lite onödigt. Det kan hoppa dit direkt och det behöver inte synas att det 

scrollas ner (Användare 5) 

• “Men annars så hittar den ju saker vilket är det viktiga och just det där 

att kunna söka på ord i dokumentet är bra. Att kunna välja att antingen 

söka på allt eller bara direkt i dokumentet. (Användare 5) 

• Just att det fanns ett sätt att söka just i DETTA dokumentet för ibland 

kan det bli frustrerande när man söker i för mycket (Användare 5) 

• Jag förstår ju att man inte ska blanda ihop med sökningen där (pekar 

på sökfunktionen i headern). Den här är ju I dokumentet, det var ganska 

enkelt att förstå tycker jag (Användare 2) 

• Det var ju ändå lätt att förstå att den ena sökte mer på dokument-titlar 

och den andra inne i dokumentet. (Användare 3) 

 

Tror du det är lättare att upptäcka swipe-funktionen med den 

animation som finns där när man öppnar ett dokument för första 

gången? 

• Swipe där ja, det såg jag. Jag visste inte vad den gjorde, jag tänkte fråga 

dig men det gjorde jag inte. Men man vill inte pilla och trycka på saker 

man inte visste vad de gjorde egentligen. (Användare 6) 

• Jag trodde det var att man bytte sida eller någonting. Men jag såg 

swipen mer än den (pekar på knappen för att klicka upp 

innehållsförteckningen). (Användare 6) 
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• Och håller man då mobilen och är i ‘tum-mode’ så är det ju bra att man 

kan dra fram den hela vägen (Användare 1) 

• Man kan ju dra hela vägen ner och det fattade ju inte jag. Så för sådana 

som mig som inte begriper att hela denna är rörlig så är det ju jättebra 

(Användare 1) 

•  “Det är nog inte fel, den är ju inte tillräckligt jobbig för att störa. Det 

är väl kanske inte fel att indikera att det finns något där” (Användare 

5) 

• Ja men det tror jag tillför och den stör inte heller, den var inte för stor 

eller någonting. Så det var bra. (Användare 2) 

• Jag tänker så att ifall man är van vid appen så spelar det inte så stor roll 

men däremot när man går in i den de första gångerna så tror jag nog 

den förtydligar. (Användare 3) 

 

• Men såg du den när du kom in på ett dokument första gången? “Ja 

det såg jag och jag tänkte att nu vet jag att jag kan göra något med den” 

(Användare 1) 

 

Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  

• Ja för en telefon så är det ju verkligen det. I ett vanligt dokument på 

datorn så behöver man ju förstora upp hela dokumentet ju. Men ifall 

man skulle behöva göra det i mobilen så skulle man ju ha blivit tokig, 

så det här är ju jättebra. Ne men de föll sig väl naturligt, det var smidigt. 

(Användare 6) 

• Jag såg ju direkt att jag kunde zooma med plusset och jag fattade ju 

också direkt att jag kunde backa med back-grejen och jag vet att detta 

betyder fullskärm (Användare 1) 

• Jag tyckte det var bra och att det kommer direkt i texten, jag behöver 

ju inte göra något annat eller öppna något utan det är ju bara jättetydligt 

(Användare 1) 
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• Det blev väldigt tydligt att ifall jag ska förstora en bild så är det det jag 

ska använda istället för att nypa och förstora alltihop och sedan 

navigera bilden rätt (Användare 5) 

• Det är något som jag sponant känner att de ska inte kunna ladda ner de 

här bilderna. Däremot att kunna plocka upp den i helbildsskärm så att 

man kan hantera bilden är ju en annan sak. (Användare 5) 

• Ja för just nu förstorar jag även ramen rund på höjden. “Jaha den 

visas alltid, det har jag missat! Den växer alltid så att du inte har något 

behov att scrolla i höjdled” säger han lite förvånat. Tycker du det 

sättet är underligt? “Ja, lite kan jag ju känna. Det blir lite ologiskt att 

det fungerar olika på de olika ledderna (Användare 5) 

• Om man tar en reservdelsbild så blir de fort väldigt stora och man får 

ganska snabbt ett behov av att behöva zooma rätt många hundra 

procent för att se det man behöver. (Användare 5) 

• Men det här med att ladda ner den.. det är om man är på datorn som 

man har nytta av att ladda ner den eventuellt (Användare 2) 

• jag tycker nog det är bra att den förstorar hela.. för du behåller ju 

översikten i bilden. Annars hade det blivit sämre översikt och man får 

leta mer i bilden. Här tycker jag man fyller syftet, ifall man förstorar 

bilden är det för att man vill ha allting större. Ifall man bara hade sett 

bilden härifrån så hade jag bara sett kabelbandet här och en position 

och så hade jag behövt flytta mig för att se mer. Jag tycker detta är 

bättre. (Användare 2) 

• Både att det var rätt så rejäla knappar som var lätta att klicka på och så 

var det också bra att man ser procenten man har förstorat. I den här 

känns det inte så hoppigt utan att man har kontroll över vart man är 

(Användare 3) 

• Det optimala hade nog varit att den hade zoomat från center i bilden. 

Det vore enklare ifall den hade utgå ifrån vart man är i bilden 

(Användare 3) 

• Saknar du pinchen? Han tvekar, sedan säger han “Jag vet faktiskt inte 

om jag gör det, om man bara sitter och slösurfar så tycker jag det är rätt 

skönt att ha den men om man sitter i en sånhär vad man ska säga.. en 

mer teknisk app så tycker jag nog det är rätt så skönt att ha det såhär, 

för det blir lätt så när man pinchar att det lätt blir väldigt hoppigt och 

det blir nästan lite svårt att se vart man är i texten” förklarar han. “Här 
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känns det hela tiden som man har bra kontroll vart man är så jag skulle 

nog vilja säga att i en sånhär typ av app så föredrar jag nog nästan den 

här lösningen. Den känns på nåt sätt mer kontrollerbar” säger han. 

(Användare 3) 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

• Nej, alltså att bara för att läsa så tycker jag att den har med allt. Man 

kan förstora upp och söka på grejer. (Användare 6) 
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Bilaga C.3 Rådata Användartest 2 

 

1. Användare 6: 

17/4-2019, 14:00, Tidsåtgång: 24min 

 

Demografiska frågor: 

Man, 28 år 

Har endast ytlig vetskap om Uptime och verktygen, ingen koll på 

webbportalen.  

Han har teknisk erfarenhet och tycker själv att han har rätt lätt för att lära 

sig nya program. 

Hon använder mobilen mycket för att leta information. 

 

Uppdrag: 

(Under detta testet förhindras användaren av att tillämpa think aloud 

metoden ofta då det var buller av borrande och renovering i bakgrunden) 

 

Du kan få börja med att logga in.  

Användaren klickar på Login-knappen.  

 

Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10” 

(modell 903-xxx), gå in på den. 

Öppnar menyn och möts av trädnavigationen. “Ja då klickar jag på 903 

och sedan på dokumentet”.  

 



 

145(188) 

 

 

 

Scrolla ner till tabellen och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

Användaren börjar scrolla och råkar scrolla förbi den utan att märka det. 

Användaren fortsätter därför att scrolla tills han når slutet av dokumentet. 

Han scrollar sedan tillbaka tills han hittar den. “Där ja!” Han börjar scrolla 

horisontellt direkt och läser det korrekta svaret. 

 

Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik 

nr.10. 

Han börjar scrolla ner i dokumentet vänder sedan och scrollar högst upp. 

Han sveper fram och tillbaka och frågar sedan, “ska jag gå ett steg ut då?“ 

Jag svarar, “du får testa dig fram”. Han klickar ett flertal gånger i 

dokumentets breadcrumb och kommer tillslut till startsidan när han 

klickar på huset. Sedan klickar han in på huvudmenyn och letar rätt på 

dokumentet igen som han klickar sig in på. Han börjar ännu en gång 

scrolla. “Är jag blind? frågar han när han klickar på pilen som ska öppna 

innehållsförteckningen. Då innehållsförteckningen laddar så 

kommenterar jag “det är helt korrekt, låt den ladda en liten stund bara”. 

Tillslut kommer den fram och han klickar på rubrik 10. Han klickar ner 

innehållsförteckningen och läser rubriken i dokumentet. Jag förtydligar 

sedan, kan du även läsa den i innehållsförteckningen? Han klickar upp 

innehållsförteckningen igen och säger “Defining Calibration Mark 

Lay...”, han scrollar horisontellt och kan även då läsa resterande av texten. 

 

Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems” (modell 903-xxx), gå in på den. 

“Mmm” säger han och öppnar direkt upp trädnavigationen igen. Jag frågar 

därför, tror du att du kan hitta den på ett annat sätt? “Ja, söka hade man 

nog kunnat göra men nu ser jag att den finns här”. Jag frågar “Om du hade 

sökt på den, hur hade du då gjort?”. Han svarar “Jag hade sökt på 

rubriken”. För att se ifall han hittar sök-funktionen så uppmanar jag 

honom att testa. Han frågar “Behöver jag gå ut i toppmenyn isåfall”, 

samtidigt som han klickar upp menyn. Han klickar in på “search queries” 

men märker snabbt att det inte är en sökfunktion och klickar ner menyn 

igen på hus-knappen. När han kommer till startmenyn så får han syn på 

sök-knappen längst upp till höger och klickar på den. Han skriver in “X”, 

får fram sökförslag och klickar på den korrekta rubriken. Det kommer 

fram att det inte finns något resultat. Han hittade en bugg. Detta hände två 
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gånger och han fick därför använda trädnavigationen för att hitta 

dokumentet.  

 

Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

Han börjar med att hålla inne fingret i texten, det dyker upp alternativ som 

är inbyggda i android-enheten. Han klickar på “webbsökning” men 

hamnar på en webbläsare utanför prototypen. “Oj, nu gjorde jag fel”. Jag 

hjälper honom att komma tillbaka till prototypen. Han öppnar upp 

sökfunktionen igen i headern och skriver in “Cable clamp carrier”. Han 

säger “Ja, jag hittade ju ett dokument med det i”. Efter han klickar in på 

dokumentet igen och lägger till “Men det var inte det resultat jag trodde 

att det skulle vara. Jag trodde att sökningen skulle leta upp sökordet direkt 

i dokumentet när man var inne i dokumentet”. Artikeln scrollar ner till det 

sökta ordet och han säger “Men ja, jag kom ju fram dit jag skulle och det 

är ju rätt fil”. 

 

Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

“Yes” säger han när han snabbt hittar bilden och klickar direkt på plus-

knappen.  

 

Återställ bildens storlek. 

Han klickar snabbt på återställningsknappen utan någon kommentar. 

 

Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

Han öppnar sökfunktionen och skriver in “System”. När resultatet har 

laddats in så säger han “Ja, jag ser sökträffar på alla som innehåller ordet 

system”. “Rubriker och dokument som har system i sig”. Jag frågar vad 

han tror att siffran längst ner i högerhörn betyder. “Antalet träffar på 

system i dokumenten antar jag”. 
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Gå till startsidan. 

Han öppnar huvudmenyn och klickar på huset för att komma till 

startsidan. 

 

extra: Öppna menyn och välj en ‘search query’ som visar de “flest 

lästa dokumenten”, öppna sedan upp ett dokument från resultatet. 

Han går direkt in på menyn, klickar på search query, öppnar upp drop-

down och väljer “flest lästa dokument” i en handvändning. Han väljer den 

översta, “då tar vi den”. 

 

Likertskala: 

• “Nej men det enda det jag tyckte var lite svårt var att hitta 

innehållsförteckningen”.  

• “Att förstora texten gjorde jag inte men jag förstorade en bild”. Jag 

uppmanar honom till att testa för att se ifall han hittar hur man gör och 

för att kunna ge en bedömning på frågan. Han testar först att pincha, 

när han märkte att det inte gav någon respons så tittade han i 

innehållsförteckningen och hittade zoom-kontrollerna. “Ja hittar man 

innehållsförteckningen så hittar man ju det”. 

• “Kan jag klicka på dem med mina tjocka fingrar så måste jag säga att 

de är bra” han förklarar att det ofta blir fel när han skriver sms. 

 

Öppna frågor/diskussion: 

Det var främst innehållsförteckningen som du reagerade på? 

Ja, jag hade ju kunnat testa den pilen men jag tänkte inte så långt.  

Var det att du inte såg den? 

Nej, och jag har suttit mycket med Adobe Acrobat och då ligger 

innehållsförteckningen åt vänster och det är verktygen som är till höger. 

När jag väl sedan hade hittat den så var det ju glasklart sedan. 
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Du reagerade på när du sökte att du kom ut ur dokumentet. Jag vill 

bara visa att man även kan söka i dokumentet. (Visar att man hittar 

en sökfunktion i innehållsförteckningen) 

Jaha, ja då kan man bara söka i dokumentet ja. Annars söker jag väl i hela 

databasen då. 

Ja det var ju bättre att göra så, att ha den direkt i dokumentet så att man 

inte behöver gå ut från dokumentet för att söka i innehållet. 

Tror du det finns något annat sätt du kan komma på där det hade 

varit mer logiskt att komma åt funktionaliteten? 

Nej, så länge man lär sig navigationen och innehållsförteckningen så är 

det ju bra att den ligger där. 

 

Även i de förra användartesterna kom det fram att 

innehållsförteckningen var svårupptäckt. Därför testade jag nu att 

implementera en animation där det står swipe första gången innan 

man har besökt en innehållsförteckning. Var det något du lade märke 

av? (Visar på mobilen)  

Swipe där ja, det såg jag. Jag visste inte vad den gjorde, jag tänkte fråga 

dig men det gjorde jag inte. Hade jag varit mer nyfiken så hade jag gjort 

egentligen. Men man vill inte pilla och trycka på saker man inte visste vad 

de gjorde egentligen.  

 

Tycker du det var lätt att upptäcka swipe-animationen? 

Ja den såg jag ju, men jag visste inte vad den gjorde. Jag trodde det var att 

man bytte sida eller någonting. Det är ju svårt på en liten telefon, men jag 

tänkte ju på den. Men jag såg swipen mer än den (pekar på knappen för 

innehållsförteckningen).  

 

Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  

Ja för en telefon så är det ju verkligen det. I ett vanligt dokument på datorn 

så behöver man ju förstora upp hela dokumentet ju. Men ifall man skulle 
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behöva göra det i mobilen så skulle man ju ha blivit tokig, så det här är ju 

jättebra. Att bara kunna klicka på plus eller minus.  

Och de går inte att använda men jag antar att de betyder ladda ner och 

helskärm (pekar på de inaktiverade knapparna). Ne men de föll sig väl 

naturligt, det var smidigt. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

Nej, alltså att bara för att läsa så tycker jag att den har med allt. Man kan 

förstora upp och söka på grejer. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

Det var ett bra gränssnitt 

 

Ändringar mellan användartest 1 och 2:  

- När användaren fick frågan att hitta en tabell så scrollade han förbi en 

tabell och letade efter en annan. Därför förtydligades det också i uppdraget 

att det bara finns en tabell och att man endast behöver scrolla ner lite för 

att hitta den. 

- Fixar bugg så att när man får sökförslag och inte klickar på texten utan i 

rutan så blir inte sökresultatet 0.   

 

2. Användare 1: 

18/4-2019, 10:00, Tidsåtgång: 28min 

 

Uppdrag: 

Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10”, 

gå in på den. 
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Hon klickar på sök-ikonen och skriver in “Coordi” i sökfältet som dyker 

upp. “Jag valde ett ord som jag tänkte att det inte fanns så många av, då 

har jag skrivit in ‘Coordi’ och redan där hittade den några kompisar och 

då väljer jag den som ser ut att vara rätt”. 

Resultatet visar den artikel som hon valde från sökförslagen. “Det gick ju 

bra, där var det” uttrycker hon. 

 

Scrolla ner till tabellen och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

Hon scrollar ner i dokumentet tills hon kommer ner till tabellen. Hon 

scrollar horisontellt i tabellen och hon säger “den skrev Benny 

Andersson”, vilket är svaret på uppdraget. Hon scrollar tillbaka till 

tabellens start. 

 

Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik 

nr.10. 

“Mmm det ska vi se”, hon har glömt vart hon hittade den förra gången. 

Hon scrollar upp läst upp. “Den brukar vara överst, men det var den inte” 

säger hon, sedan börjar hon scrollar ner en liten bit, sedan stoppar hon och 

säger “och den är ju inte underst så det behöver jag ju inte kolla”. Hon 

scrollar längst upp igen och säger sedan “Jag kan ju trycka på den här 

swipe-grejen som ligger i kanten här”. Med ett swipe så får hon fram 

innehållsförteckningen, hon granska den och uttrycker sedan “Ehm” och 

scrollar ner lite i innehållsförteckningen. Hon tillägger sedan snabbt “Ja 

men jag är ju här inne. Haha jag letade efter innehållsförteckningen i 

innehållsförteckningen”. Hon scrollar sedan ner till rubrik nr. 10 och 

börjar läsa “Defining Calibration Mark Lay… någonting som man inte 

ser, men det gör ju ingenting. Det kan man ju titta här då” hon stänger ner 

innehållsförteckningen och fortsätter att läsa rubriken “.. layout file”. 

 

Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems”, gå in på den. 

Hon klickar upp sökfunktionen och markerar i sökfältet, det kommer 

genast upp sökförslag och den översta visar rätt dokument. “Oh, jag 

behövde inte ens skriva nåt” säger hon. Hon skrattar till och säger “någon 
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annan har nog sökt på den innan”. Hon klickar på den och tillägger “men 

ifall den inte hade dykt upp hade jag nog sökt på motor då eller nåt och så 

hade den nog kommit upp”. Sökresultatet dyker upp, “Nu kom den och då 

klickar jag på den för att gå in på den”.  

Medan den laddar så så frågar jag “Den är lite långsammare än förra 

gången, har du lagt märke till det?”.  

Hon svarar “Ja, den är tillräckligt långsam för att man ska bli lite stressad.” 

 

Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

“Då ska vi se ifall denna funkar i texten, det känns ju kanske inte” säger 

hon och öppnar upp sökfältet igen. Hon skriver in “Carrier” i sökfältet. 

Den laddar länge, hon tillägger “det är så spännande”. Den laddar längre, 

efter 20 sekunders väntetid så tillägger jag “du får kanske testa en gång 

till”. Hon tillägger, “jag väntar nog lite längre” efter ytterligare några 

sekunder så säger hon “nej det snurrar ju inte så den är nog pausad”. Hon 

klickar på mobilens egna back-knapp och kommer ut i Prototypverktygets 

app, för att komma in i prototypen igen så hjälper jag henna att klicka in 

på prototypen igen. “Nu får du göra om det” säger jag. Hon klickar direkt 

in på sökfunktionen igen och säger “Men då måste jag nu nästan in i 

dokumentet först för att komma där vi var, hmm men jag testar”. Hon 

skriver in “Clamp” och säger “jag orkar inte skriva hela så jag skriver bara 

Clamp”. Hon får upp två sökresulat på dokument om har “clamp” i texten. 

Prototypen är för tillfället endast gjord så att man endast kan skriva in 

“cable clamp” eller “cable clamp carrier” för att den ska visa och gå direkt 

till resultatet i texten. “Då hittar jag dokumentet genom att söka på ett ord 

som fanns i dokumentet, det var ju bra”, säger hon. Efter att ha laddat 7 

sekunder så säger användaren lite otåligt “Du kanske behöver göra något 

åt hastigheten”. När det kommer in i dokumentet så säger hon “Nu ska vi 

se, den verkar ju inte märka upp det var jag ser än iallafall” och scrollar 

ner i dokumentet. “Jag ville ju söka innan, men det tog ju sån tid”. Hon 

går upp i sökfältet igen och söker på “Cable clamp”. När hon fått upp 

sökresultatet så säger hon “Nu så märke den upp det” och syftar på att 

sökordet är gulmarkerat i sökresultatets text. “Men jag får fortfarande upp 

dokumentet”, hon klickar på det enda sökresultatet. När dokumentet har 

laddats in så uttrycker hon “NU kom jag dit och nu är det gult, nej oranget 

är det och det tog mig till den plats i dokumentet där det står” hon scrollar 

ner lite och fortsätter “och det finns på många ställen här tydligen”. Hon 

stannar upp i scrollandet, klickar på pilen nedåt och säger “och här kan 
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man ju hoppa också, det var ju trevligt”. Hon hoppar ett steg till “då kan 

man nå alla ställena, det var ju festligt”. 

extra: vill du testa ta bort sökningen? 

“Jaha, hur tänker du då. Ja man trycker på krysset kanske, jag vet inte”. 

Hon klickar på krysset och den laddar. Hon tillägger “Nu tryckte jag på 

krysset men jag vet inte ifall det är för att den är långsam eller ifall jag gör 

fel”.  

Den är bara långsam 

“Ja det blev rött också och det var den inte innan så den gör ju något” 

säger hon. Den laddar lite till och hon säger “Den verkar vara ganska 

långsam” samtidigt så uppdateras dokumentet och hon fortsätter “men nu 

är den borta iallafall och då skulle jag teoretiskt sett kunna söka på något 

annat och sen.. ja men det var ju en bra funktion äve fast den var lite slö 

då”.  

Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

 

Hon försöker klickar på ikonen för att få fram innehållsförteckningen men 

den reagerar inte.  

“Nu lyckas inte jag men jag litar inte riktigt på mig själv” säger hon, jag 

tillägger att den laddar. I samma ögonblick åker innehållsförteckningen 

fram och hon säger “Nu kom den!”. “Nu fick jag ut 

innehållsförteckningen i samma dokument och nu ska jag då förstora 

bilden” säger hon medan hon läser uppdraget en gång till. Hon klickar på 

rätt rubrik i innehållsförteckningen och det scrollas till stycket. Hon 

scrollar ner till bilden och testar först att pincha i bilden. “Det går inte” 

säger hon och testar en gång till. Hon märker snabbt att det finns ett 

verktygsfält över bilden och säger “Jo jag kan använda den här, det finns 

en liten plus-grej”. “Det gick rätt så fort, det är helt okej” säger hon. Hon 

testar att swipea runt i bilden för att titta på resterande bild. “Jag kunde 

iallafall komma åt sidorna”, lite förvirrat undersöker hon hur hon kan 

utforska bilden vertikalt. “Jag kommer inte upp och ner, jag kommer bara 

åt sidorna”. Hon zooma ut igen “Vill jag titta där nere där på den där röda 

saken under trean så försvinner den, nej där kom den” hon zoomar lite till 

“nej där är den utanför igen, den kan jag inte se”. Hon hittade en bugg där 

ramen inte längre anpassar sig efter bildens höjd. “Och nu dog den också, 
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nej det gjorde den inte” utbrister hon när hon testar att scrolla horisontellt 

och den inte direkt reagerade på hennes swipe. “Jag kan scrolla åt sidorna 

men inte upp och ner i bilden”. “Det funkar bra åt sidorna men inte upp 

och ner” sammanfattar hon det. 

 

Återställ bildens storlek. 

“Ja men det fattade jag faktiskt nästan direkt att jag antingen kan klicka 

på minuset många gånger eller kan jag klicka på den här pilen” säger hon 

samtidigt som hon klickar på återställningsknappen. “De här funkar inte 

än eller?” frågar hon och pekar på de andra två ikonerna bredvid. Jag 

förklarar att de just nu är inaktiva. “Ja jag trodde det men jag blev sugen 

att testa dem” sa hon lite skämtsamt. 

 

Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

Hon öppnar sökfältet och skriver in “System”. Det tar lång tid till det 

laddat klart, nästan en helt minut. “Nu ser jag en himla massa dokument, 

de som har ‘system’ i titeln har är markerade med gult”, “jag gissar att 

även texten skulle fått gult ifall ordet hade funnits i ingressen, men det ser 

man inte för det är ingen av dem som har det”. “Men de som heter något 

med ‘system” ser blir gula och de andra antar jag också innehåller 

system”. Jag frågar vad hon tror att siffran längst ner till höger betyder. 

“Aha, här står det system 10 gånger och här står det system 27 gånger 

tänker jag i de här inom brackets”. 

 

Gå till startsidan. 

Hon klickar på meny-ikonen och säger “Då trycker jag på de här små 

strecken och trodde jag skulle komma hem..” hon avbryter sig själv och 

fortsätter “men det gjorde jag för här finns det ett litet hem” säger hon när 

hon klickar på huset i menyn. Hon blir navigerad till startsidan och säger 

“Jag tror jag kom till startsidan nu”. 

 

Likertskala: 
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(Det är enkelt att använda prototypen) “Jag tycker faktiskt att det är 

enkelt” säger hon och sätter en 5:a. 

 

(Det är enkelt att hitta ett dokument som eftersöks) “Ja men det tycker jag 

om man bortser från det slöa” säger hon och sätter en 5:a. 

 

(Det är enkelt att hitta information som eftersöks i dokument) “Ja, det blev 

orange och jag kunde pluppa” säger hon och menar på att hon kunde 

navigera sig mellan sökresultaten i texten. Hon klickar i en 5:a. 

 

(Det är enkelt att läsa text i dokument) “Att läsa text funderade jag inte på 

men det var nog inga problem tror jag inte” säger hon. Hon tillägger med 

lite eftertanke “Om man tänker att ifall jag skulle läst dessa dokumenten 

om alla prylarna så kanske det hade varit svårt, jag vet inte”. Hon blir 

uppmanad att testa i prototypen. “Ja det kan jag ju göra”. Hon går in på 

X-motor-dokumentet och scrollar en stund. Hon blir uppmanad att berätta 

högt vad hon gör. “Jag läser lite, jag känner av hur det känns. Det gick bra 

i tabeller, det är lagom stor text, det är inget som stör.” Sedan tillägger 

hon “Jag blir lite osäker på ifall tabellen fortsätter eller inte ifall det finns 

text där eller inte. Nu ser jag ju att det försvinner men om man har otur 

och tabellen hamnar annorlunda så kanske man bara tror att det finns tre 

kolumner. Det finns en marginal runt om tabellen och resterande innehåll 

i stycket vilket gör att användaren eventuellt inte tror att det finns mer 

innehåll i den.” Hon scrollar ner lite till och säger “och varningarna syns 

ju bra”. Tillslut säger hon “Det är ju inte svårt att läsa men det är ju det att 

bilderna kan försvinna i höjdled så den får bara en 4:a”.  

 

(Det är enkelt att förstå hur man visar innehållsförteckningen i dokument) 

“Ja men det tyckte jag” säger hon och klickar i en 5:a. 

 

(Det är enkelt att förstora text i dokument) “Det övade vi inte på idag men 

det gick fortfarande inte att göra såhär” säger hon och testar att pincha i 

texten. “Men kom jag inte fram till sist att jag ändå tyckte det var ganska 

bra?”. Hon öppnar innehållsförteckningen men jag hade glömt att gömma 
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enhetens egna navigationsmeny längst ner så att zoom-knapparna gömdes 

bakom den. Jag stoppar henne och säger “jag ska bara dölja den här” och 

klickar bort enhetens egna navigationsmeny. Hon klickar bort 

innehållsförteckningen och säger “hur tusan var det jag förstorade texten 

nu då?”. Det var ju något, det var ju en bra grej, jag kunde ju..” säger hon 

och fortsätter med “vad jag tvungen att gå in här, nej?” och klickar upp 

innehållsförteckningen igen.“ Jo, här var det jag gjorde” sa hon och 

klickade på plus-knappen. Hon ändrar sin tidigare inställning och säger 

“ne, det var ju sådär enkelt. Det var rätt svårt.”. Hon sätter en 2:a. 

 

(Det är enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen) “Är det det, 

vet jag vart jag är?” säger hon och scrollar upp i dokumentet och lägger 

märke till dokumentets breadcrumb. Här jag jag ta mig vidare också” och 

klickar på hemknappen. Hon öppnar menyn igen och säger “och sen kan 

jag gå in här och titta lite”.“hmm, mm sådär kanske” säger hon lite 

funderande samtidigt som hon sätter en 4:a. 

 

(Textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor) “Ja men det 

tyckte jag väl”, hon testar sig fram i menyn, öppnar ett dokument och kikar 

i innehållsförteckningen. “Jo men detta är nog den minsta texten och den 

ser jag ju, och jag är ju inte 30 längre” säger hon. Hon testar att ta av sig 

sina glasögon och säger “Ja jag ser även utan läsglasögon, typ.. det går ju 

inte att ha det större hellre för då får det ju inte plats på en liten telefon”. 

Hon klickar i en 5:a i formuläret.’ 

 

(Knapparna/Klickytorna i verktyget är tillräckligt stora) “Jag har ju lite 

svårt att träffa” säger hon medan hon testar att trycka fram och tillbaka 

innehållsförteckningen. “Men det kan ju vara den här edge-varianten 

också” säger hon och menar på att skärmens utformning gör det svårare 

att nå tryckytor på kanterna. “Sen när den är så seg så vet man inte ifall 

den har reagerat eller inte”. Hon klickar i en 4:a. 

 

(Jag anser att prototypen visar en funktionell lösning för hur man kan 

presentera Uptimes webbportal på en smartphone) “Om jag skulle vilja 

prestentera mina Uptime-manualer på något sätt, är detta då ett bra sätt?” 

frågar hon sig själv. Snabbt svarar hon “Ja men det tycker jag, och jag ser 



 

156(188) 

 

 

 

ju och jag kan läsa och scrolla och bläddra”. “Finns det någon 

trädstruktur” frågar hon. Jag berättar att det finns i menyn. Hon tar ett 

specifikt företag som exempel och deras modeller. “Ja men det var ju bra, 

för det hade jag saknat annars” säger hon. Hon avslutar med “Ja, men då 

tycker jag den funkar bra” och sätter en 5:a.  

 

Öppna frågor/diskussion: 

Jag tänkte visa dig en annan grej som jag ha lagt till sedan förra 

gången. (går in i ett dokument, klickar in i innehållsförteckningen) 

Själva frågan är hur du tycker att funktionaliteten av att söka efter 

information i dokumentet var? Och då har jag lagt till en liten sök 

här också (klickar på sökikonen och skriver in “cable clamp carrier”. 

Visar hur den beteer sig). Och då scrollar den även ner direkt.  

“Ja för det andra alternativet var väl ifall man sökte här uppe och då fick 

jag se alla dokumenten som hade det i sig eller hur? Och det ville jag inte 

ifall jag bara vill söka i detta dokumentet. Så det är ju bra, då behöver man 

ju inte gå ut och krångla och kanske råka gå in i fel dokument”.  

 

Nu ska jag refresha prototypen och jag tänkte på det med att hitta 

innehållsförteckningen. Då finns det, som jag har för mig att du 

tidigare nämnde att det finns en “swipe” där. Tror du det gör det 

lättare att hitta innehållsförteckningen? 

“Innan.. så såg jag bara DEN och kunde bara klicka där” säger hon och 

pekar på pilen för att öppna innehållsförteckningen och syftar på förra 

iterationen av prototypen. “Och håller man då mobilen och är i ‘tum-

mode’ så är det ju bra att man kan dra fram den hela vägen” säger hon och 

visar med mobilen i handen och med en swipande tumme. “Man kan ju 

dra hela vägen ner och det fattade ju inte jag. Så för sådana som mig som 

inte begriper att hela denna är rörlig så är det ju jättebra”. 

Men såg du den när du kom in på ett dokument första gången? 

“Ja det såg jag och jag tänkte att nu vet jag att jag kan göra något med 

den” svarar hon. 
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Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  

(Klickar upp ett dokument för att visa) 

“Jag såg ju direkt att jag kunde zooma med plusset och jag fattade ju också 

direkt att jag kunde backa med back-grejen och jag vet att detta betyder 

fullskärm” säger hon samtidigt som hon visar på skärmen. “Vad denna 

gör vet jag inte riktigt, man kan ladda ner bilden kanske eller så kan jag 

bara se bilden” säger hon och pekar på “ladda ner”-symbolen näst längst 

ut till höger i verktygsfältet. “Jag tyckte det var bra och att det kommer 

direkt i texten, jag behöver ju inte göra något annat eller öppna något utan 

det är ju bara jättetydligt” säger hon. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

“Nej, man märker ju inte om något saknas fören man saknar det och det 

har jag inte hunnit göra en” säger hon inledande. “Jag tycker det är bra att 

det finns ett träd.. men sedan saknar jag ju de här pincettgreppet” (hon 

pinchar i luften). “Men det tror jag också är om man har varit inne, det är 

ju troligtvis inte människor som använder denna endast en gång utan ofta 

och då är ju det andra sättet bättre tror jag för då är ju texten större hela 

tiden och den följer ju skärmen vilket är positivt” förklarar hon. “Det är 

ju sällan att man behöver zooma in på ett visst ord eftersom jag redan 

härifrån ser vad det står”.  “Och bilden kan jag ju öppna och köra runt hur 

jag vill, när det går då alltså” säger hon skämtsamt. “Men det är ju förutsatt 

att man inte bara ska gå in en gång för då fattade inte jag direkt iallafall.” 

Du menar att det finns en inlärningskurva på den? 

“Ja man behöver nog få veta att: såhär gör du när du förstorar texten.” 

säger hon och tillägger sedan “Men så svårt var det ju inte, det var ju inte 

så att jag behöver sitta en hel vecka. Jag hittade det ju rätt snabbt” avslutar 

hon. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

“Nej jag tror jag har fått med allt”. 
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3. Användare 5: 

18/4-2019, 11:00, Tidsåtgång: 20min 

 

Uppdrag: 

Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10”, 

gå in på den. 

“Oj, gud vad jobbigt långt” säger han medan han klickar upp 

sökfunktionen. “Då tänker vi såhär..” säger han medan han skriver “Prex”. 

“Nu söker jag på något skumt för jag gissar att det inte finns så många 

som har det ordet i sig”. Han klickar på det ena sökresultatet som kom upp 

för att länka sig vidare i artikeln. 

 

Scrolla ner till tabellen och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

Han scrollar ner och scrollar horisontellt på tabellen när han kommer dit. 

Han hittar svaret och berättar det högt. 

 

Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik 

nr.10. 

Han öppnar upp innehållsförteckningen genom att klicka på pilen uppe i 

det högra hörnet och scrollar ner rubriken, han scrollar horisontellt på 

texten för att sedan läsa hela i ett svep. 

 

Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems”, gå in på den. 

Han går direkt upp till sökfunktionen och skriver in X, han väljer 

dokumentrubriken från sökförslaget. När det har laddats in så klickar han 

på dokumentet och det laddas in. 

 

Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 
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“Hmm” säger han och klickar på knappen för innehållsförteckningen. Det 

tar tid för den att ladda och under tiden säger han “Ja det är lite jobbigt när 

man börjar undrar ifall det händer något eller inte”. “För jag gissar att jag 

nämligen inte kan söka där uppe nämligen för att jag vill söka I 

dokumentet” säger han medan han betonar “i” och pekar på sökfunktionen 

i headern. Han scrollar lite i dokumentet och innehållsförteckningen dyker 

upp. Han klickar direkt på sökknappen i innehållsförteckningen och 

skriver in “Cable” och klickar på sök. Dokumentet scrollar till sökordet 

och stänger innehållsförteckningen. “Titta vettu” säger han. 

 

Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

Han klickar ner sökrutan och det tar lite tid för den att stänga ner. “Jag 

funderar på om söken ligger och blocka något” när han försöker öppna 

upp innehållsförteckningen samtidigt. Sökrutan stänger plötsligt ner och 

innehållsförteckningen dyker upp för att sedan navigera till rubriken 8.1 i 

dokumentet. Han scrollar ner till bilden och klickar på plus-knappen för 

att förstora. Han råkar klicka upp applikationens navigation och klickar 

på ‘back’. Nu åker han ut från prototypen. “Jaha” säger han och jag hjälper 

honom komma in igen. Medan han navigerar tillbaka till samma 

dokument och stycke igen så säger han “Jag noterade att det gick att flytta 

bilden i sidled men inte i höjdled”. När han har hittat bilden igen så testar 

han att zooma in och sedan flytta runt bilden. Precis som förra 

användartestet så märker han att när man har zoomat in till en viss storlek 

så skär den av en del av bildens botten. “Om man nu vill se vad som finns 

i det hörnet så..” säger han. 

 

Återställ bildens storlek. 

Han klickar direkt på återställningsknappen och bilden går tillbaka till sin 

ordinarie storlek. 

 

Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

“Jag får fram tre olika dokument” säger han när han får fram sökförslagen. 

Jag förtydligar att jag även vill att han klickar “ok” för att få fram 

sökresultat. “Här får jag fram flera träffar i några olika dokument”. “Det 
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intressanta är att det finns några som är gulmarkerade, undrar varför. Är 

det sådana jag har varit inne i nyligen?”. Jag frågar vad han tror att siffran 

längst ner till höger betyder. “Det är nog antalet träffar i varje dokument 

förutsätter jag” säger han. 

 

Gå till startsidan. 

Han klickar upp menyn och klickar direkt på hus-knappen. 

 

Likertskala: 

 

(Det är enkelt att använda prototypen) “Förutom tiden så kändes det som 

det funkade bra” säger han och sätter en 5:a 

 

(Det är enkelt att hitta ett dokument som eftersöks)  

(Det är enkelt att hitta information som eftersöks i dokument) “Det känns 

faktiskt smidigt att hitta allting” säger han och sätter en 5:a på båda. 

 

(Det är enkelt att läsa text i dokument) “Och det går bra att läsa i 

dokumenten också” säger han och sätter en 5:a 

 

(Det är enkelt att förstå hur man visar innehållsförteckningen i dokument) 

“Ja de, alltså man tittar på antingen det ena eller det andra stället. Sen när 

man har gjort det en gång så är man ju inkörd på det” säger han och sätter 

en 4:a. 

 

(Det är enkelt att förstora text i dokument) “Ehh ah” säger han lågmält 

och sätter en 5:a. 

 



 

161(188) 

 

 

 

(Det är enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen) Sätter en 5:a. 

 

(Textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor) Sätter en 5:a. 

 

(Knapparna/Klickytorna i verktyget är tillräckligt stora) “Det har jag inte 

märkt ha varit något problem nu utan det har blivit bättre” säger han och 

sätter en 5:a. 

 

(Jag anser att prototypen visar en funktionell lösning för hur man kan 

presentera Uptimes webbportal på en smartphone) “Ja, det känns som ett 

stort steg i rätt riktning” säger han och sätter en 5:a. 

 

Öppna frågor/diskussion: 

Nu fick du testa på den nya funktionaliteten att söka efter information 

i dokumentet, hur upplevde du det? 

“Ja men det enda jag tänker på är att det hoppade lite och sådär. Om det 

var någon animering som var tillagd kan jag personligen tycka det är lite 

onödigt. Det kan hoppa dit direkt och det behöver inte synas att det 

scrollas ner” säger han och syftar på när man har sökt att det syns när det 

scrollas ner i dokumentet. “Men annars så hittar den ju saker vilket är det 

viktiga och just det där att kunna söka på ord i dokumentet är bra. Att 

kunna välja att antingen söka på allt eller bara direkt i dokumentet” säger 

han.  

Samma funktionalitet blir det även ifall man söker i huvudsökningen. 

(söker på “Cable clamp” och får upp ett resultat med highlightade 

sökord). Hur känner du när det gäller informationssökningen nu 

gentemot förra gången? 

“Ja men jag känner mig mer nöjd med detta. Just att det fanns ett sätt att 

söka just i DETTA dokumentet för ibland kan det bli frustrerande när man 

söker i för mycket”. säger han. 
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Nu ska jag refresha prototypen och man öppnar upp ett dokument 

för första gången. Så dyker det upp en animation. Jag vet inte om du 

lade märke till den? 

“Jag såg att det hände något och såg att det stod swipe där vid något 

tillfälle”. 

Tror du den är hjälpsam för att hitta innehållsförteckningen eller den 

säger inte så mycket? 

Han tänker efter lite och säger sedan “Det är nog inte fel, den är ju inte 

tillräckligt jobbig för att störa. Det är väl kanske inte fel att indikera att 

det finns något där”. 

 

Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  

(Klickar upp ett dokument för att visa) 

“Ehh, det blev väldigt tydligt att ifall jag ska förstora en bild så är det det 

jag ska använda istället för att nypa och förstora alltihop och sedan 

navigera bilden rätt” säger han. Han fortsätter “Så det är bra att kunna 

förstora bilden för jag tror att det är mer ofta det händer att man behöver 

hjälp att förstora bilder än text när man är på mindre skärmar. Texten 

ställer man in den storlek som man är bekväm med. Det är ju bra att 

förstoringsfunktionen då är i dokumentet hela tiden så man inte behöver 

gå ut och göra det utanför dokumentet.” 

Han frågar sedan “Sen vad gör download-knappen, vad är själva syftet 

med den?” 

Att ladda ner bilden ifall man vill ha den på mobilen. 

“Ah okej, för man kan ju tänka sig att ladda ner bilden inte är så relevant, 

att ha det behovet egentligen.” säger han. Han förtydligar “Det är något 

som jag sponant känner att de ska inte kunna ladda ner de här bilderna. 

Däremot att kunna plocka upp den i helbildsskärm så att man kan hantera 

bilden är ju en annan sak.”. “Det hade varit skönt att kunna lägga den så 

att den funkar som en bild vanligtvis gör och hantera den därifrån, och att 

man kan välja lite hur man vill jobba med den” säger han.  

“Det är just det där att man kan scrolla i sidled men inte i höjdled på 

bilden” säger han lite suckande. 
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Ja för just nu förstorar jag även ramen rund på höjden. 

“Jaha den visas alltid, det har jag missat! Den växer alltid så att du inte 

har något behov att scrolla i höjdled” säger han lite förvånat. 

Tycker du det sättet är underligt? 

“Ja, lite kan jag ju känna. Det blir lite ologiskt att det fungerar olika på de 

olika ledderna.” förklarar han. “Sedan vill jag ju kunna plocka upp 

bilderna och hantera dem för sig själv” säger han. “Sedan beror det också 

på vad det är för bilder och vilken enhet man är på”. “Om man tar en 

reservdelsbild så blir de fort väldigt stora och man får ganska snabbt ett 

behov av att behöva zooma rätt många hundra procent för att se det man 

behöver”. berättar han. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

“Nej det är väl lite det där som sagt med full funktionalitet på bilderna 

hade varit trevligt” säger han med ett skratt.  “Annars är det inget sådär 

direkt som jag kan se” avslutar han. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

“Nej men jag tycker det är ett bra steg framåt sedan förra gången. Det har 

ju ändå inte tagit så lång tid.” säger han. 

 

Ändrat mellan test 3 och 4 

• Sökordssökning i dokument, går snabbare 

• Snabbare innehållsförteckningen i X-Motor dokumentet, (ändrat 

utseende när man klickar på dem) 

• Buggfix: visa hela bilden vid förstoring 

 

4. Användare 2: 
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23/4-2019, 9:00, Tidsåtgång: 18min 

 

Uppdrag: 

Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10” 

(modell 903-xxx), gå in på den. 

Han klickar på sökknappen samtidigt som han säger “jag provar att söka 

lite”. Han skriver in “Stage”, sökförslag dyker upp och han säger “Där 

dyker den upp faktiskt, då provar jag den” medan han väljer det översta 

sökförslaget som motsvarar det eftersökta dokumentet. Det blev en träff i 

resultatet och han klickar på den. 

 

Scrolla ner en liten bit i samma dokument till en tabell (det finns bara 

en) och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

“E” säger han högt samtidigt som han lokaliserar vart i tabellen den finns, 

när han har hittat den så scrollar han horisontellt och läser upp svaret på 

uppdraget. 

 

Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik 

nr.10. 

Han klickar på pilen längst upp för att öppna innehållsförteckningen. Han 

börjar scrolla ner i dokumentet, “rubrik 10 sa du” återupprepar han. När 

han kommer ner till den börjar han läsa “Defining Calibration Mark..” han 

scrollar horisontellt på rubriken i innehållsförteckningen och läser det 

sista “..Layout File”. “Det var jättebra” tillägger han efteråt.  

 

Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems” (modell 903-xxx), gå in på den. 

Han öppnar sökfunktionen igen och skriver in “X”, det dyker upp 

sökförslag och han granskar de olika alternativen innan han väljer den 

första. Han klickar in på dokumentet som dyker upp som resultat. Han blir 

nu också uppmanad att försöka tänka högt och berätta vad han gör. Han 

berättar “Jag utgår ifrån att jag söker som första alternativ”. 
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Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

“Jag ska söka upp det” säger han. Han klickar upp innehållsförteckningen 

igen klickar på sökknappen i innehållsförteckningen medan han säger “Då 

har vi sök där”. Han skriver in “Cable clamp carrier” och säger “vi provar 

det så får vi se“. Han klickar på Gå i tangentbordets gränssnitt och han får 

upp resultat i dokumentet. Han säger “Där dök det upp någonting, det 

finns tydligen 6 gånger” säger han samtidigt som han klickar på nedåt-

knappen några gånger för att gå till nästa förekomst. 

Du kan stänga ner sökningen 

“Mmm” säger han samtidigt som han klickar på krysset för att stänga ner 

sökresultatet. 

 

Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

Han klickar in på innehållsförteckningen och scrolla nedåt för att leta efter 

rubriken. ”8.1, det är den då” säger han medan han klickar på rätt rubrik. 

Han scrollar ner till bilden och börjar klicka på plus-knappen tills han 

kommer till 180%, han scrollar och swipar horisontellt för att inspektera 

bilden. 

 

Återställ bildens storlek. 

“Jag gissar på att det är den men jag är inte helt säker” säger han medan 

han klickar på knappen för fullskärm. När han märker att inte den funkar 

så säger han “Eller så gör vi så” och klickar på återställningsknappen. 

“Den var det, ja det är nog helskärm det betyder föresten” säger han.  

Vad tror du ikonerna betyder? 

“Ladda ner på den” säger han medan han pekar på den knappen näst längst 

till höger. Han fortsätter “det är då helskärm och det är tydligen återställ 

då” säger han medan han pekar på respektive knapp. 
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Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

“Jag får upp 8 dokument.. ehm.. där 3 dokument har det i sin titel tydligen” 

säger han medan han inspekterar sidan. 

Vad tror du siffran längst ner till höger betyder? 

Han säger “Jag gissar att det betyder antal träffar, att System dyker upp 

10 gånger i det första dokumentet och 15 gånger i det andra dokumentet”. 

“Det är vad jag tror, men jag vet inte” tillägger han. 

 

Gå till startsidan. 

“Då trycker jag på Combitech” säger han och klickar på logotypen högst 

upp i headern. 

 

Likertskala: 

Han uppmuntras till att testa prototypen själv för att bilda sig en 

uppfattning kring helheten.  

Han klickar in på menyn och in på drop down för informationstyper. “Just 

det, det var det ja” säger han. Han klickar ner den igen och går in i 

trädnaviationen för att klicka runt för att sedan klicka på ett dokument. 

Han scrollar lite i det och gå sedan tillbaka till menyn. Han byter 

informationstyp och jag förtydligar att det just nu inte leder någonstans.  

 

Han betar av formuläret efter hand han testar sig fram i prototypen. Han 

sätter 5:or på att det är enkelt att använda prototypen, det är enkelt att hitta 

i prototypen, det är enkelt att hitta information i dokument, det är enkelt 

att läsa text och att det är enkelt att förstå hur man visar 

innehållsförteckningen. 

 

Han säger “Just det, att förstora texten provade jag inte men jag kan öppna 

något så får jag se”. Han väljer ett dokument från trädstrukturen och 

försöker pincha i texten. Han säger “hur var det jag förstorade nu igen” 

medan han scrollar upp och ned i dokumentet. Han går sedan in i 
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innehållsförteckningen och säger “där var det ju”. Han förstorar texten 

genom att klicka på plus-knappen. “Jag gör den mindre också, bara för att 

se vad som händer” säger han medan han klickar på minus-knappen. Han 

tänker lite och säger sedan “Jag saknar nog pinchen lite men det funkar 

bra”. Han vänder sig mot formuläret igen och säger “Ja det var enkelt” 

medan han sätter en 4:a. 

 

Han sätter 5:or på att det är enkelt att förstå vart man befinner sig, att 

textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor och att klickytorna 

är tillräckligt stora. 

 

“Den är inte helt klar eller?” frågar han. “Ja det är ju en prototyp och det 

finns en del kvar att göra” svarar jag. “Ja men vi sätter så” säger han och 

sätter en 4:a på ifall prototypen är en funktionell lösning för Uptime på en 

smartphone.  

 

Är det något du vill förtydliga innan vi går vidare? 

“Nej egentligen inte.” Han funderar lite och säger sedan “Det jag berättade 

om förra gången det med informationstypen, att man är i strukturen och 

väljer en tågvagn eller någonting. Att man enkelt kan välja installation, 

manual och få den uppstyrningen där”. “Det är väl det jag hade velat testa 

isåfall, men det har du inte gjort?” frågar han. Jag berättar att det inte har 

prioriterats i denna iteration men att jag kommer lägga det som en 

rekommendation för kommande arbete med prototypen/produkten. 

 

Han skriver i fritextsvaret: 

Saknar valet för att filtrera på informationstyp, enligt diskussion vid 

Användartest 1. 

 

Menar du då i dokumentet eller allmänt i prototypen? 

“Allmänt, att hitta rätt dokument när man är i strukturen”. 
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Öppna frågor/diskussion: 

Hur tycker du att funktionaliteten av att söka efter information i 

dokumentet var?  

“Den var bra, ja absolut”. 

Tyckte du det var lätt att hitta funktionaliteten? 

“Ja det var det. Jag förstår ju att man inte ska blanda ihop med sökningen 

där” säger han och pekar på sökfunktionen i headern. “Den här är ju I 

dokumentet, det var ganska enkelt att förstå tycker jag” säger han medan 

han klickar upp innehållsförteckningen i ett dokument. “Och den visar ju 

tydligt här uppe, nästa träff osv. Så det var inga problem, jättebra” säger 

han. 

 

Jag tänkte också visa detta och se ifall det var något du lade märke 

till (uppdaterar prototypen och går in på ett dokument). Första 

gången man använder prototypen och går in i ett dokument så dyker 

en animation upp i högersidan.  

“Ja den såg jag.” 

Vad tänkte du att den var till för? 

“Det var för att förtydliga den tror jag” säger han medan han klickar upp 

innehållsförteckningen. “Den här menyn, att den finns. Jag tror det är det” 

säger han. 

Tror du det är lättare att upptäcka innehållsförteckningen med den 

animation som finns där när man öppnar ett dokument för första 

gången? 

“Ja det tror jag, och den öppnas när dokumentet har öppnats och nu är den 

borta” säger han. Han fortsätter “Ja men det tror jag tillför och den stör 

inte heller, den var inte för stor eller någonting. Så det var bra”. 

 

Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder är en användbar 

lösning?  
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“Ja det tror jag” säger han och testar den lite. “Det är ganska bra, alltså 

man har ju alternativet att antingen förstora hela sidan som det är eller så 

jobbar man med förstoringar generellt bara för bilden” säger han. Han 

fortsätter “Det är ju lite tycke och smak faktiskt“.  

“Hur funkar den här helbildsknappen, den är ju utgråad?” frågar han. 

Jag har inte arbetat med den funktionaliteten än. 

“Nej för grejen är att ifall man trycker på den så ska hela skärmen fyllas 

med bilden, är det tanken?” frågar han 

Ja antingen att den fyller skärmen och att den lägger sig över 

resterande innehåll eller så får det öppnas upp i en ny flik. 

“Ja precis, det går ju vilket som. Nej men jag tror det är en bra lösning för 

den kan man ju behöva. Och det här med att förstora och förminska och 

återställa. Men det här med att ladda ner den.. det är om man är på datorn 

som man har nytta av att ladda ner den eventuellt” säger han.  

Han avslutar med “Men jag tror det är bra med ett verktygsfält så”. 

Hur kändes det att zooma ut och zooma in? 

“Ja det är inga problem” säger han 

Tycker du att du ser hela bilden på det sättet du vill när du zoomar 

in? 

“Ja för när man har förstorat, det är så enkelt att navigera runt i den” säger 

han medan han testar att zooma in och ut och navigera sig i den.  

För just nu har jag gjort så att ifall man förstorar upp bilden så ökar 

hela bilden på höjden, även ramen. Tycker du det är en bra grej eller 

bör man behålla den lilla formatet och istället navigera sig på samma 

sätt på höjden som på bredden? 

“Nej jag tycker nog det är bra att den förstorar hela .. för du behåller ju 

översikten i bilden” svarar han. “Men det är ju tycke och smak ju.. men 

jag föredrar detta, att den förstorar på höjden” säger han. “Annars hade 

det blivit sämre översikt och man får leta mer i bilden. Här tycker jag man 

fyller syftet, ifall man förstorar bilden är det för att man vill ha allting 

större” säger han. Han förklarar vidare “Ifall man bara hade sett bilden 

härifrån så hade jag bara sett kabelbandet här och en position och så hade 

jag behövt flytta mig för att se mer. Jag tycker detta är bättre”. “Det fyller 
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syftet bättre med varför jag vill förstora, så jag tycker det är bättre som det 

är nu” säger han. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

“Nej, det har jag ju berättat med informationstyp-filtreringen där. Nej nu 

tycker jag den börjar bli riktigt bra. Den var bra förra gången med men nu 

är den nog ännu bättre” säger han. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

“Nej det tycker jag inte, den känns intuitiv och bra tycker jag. Den 

använder skärmytan bra” 

 

5. Användare 3: 

23/4-2019, 10:15, Tidsåtgång: 25min 

 

Uppdrag: 

Leta upp dokumentet “Stage-Fix Coordinate System, Prexision-10” 

(modell 903-xxx), gå in på den. 

Han klickar på sökknappen och säger “Då väljer jag sökfunktionen”. Han 

skriver in “STAGE” och sökförslag dyker upp. “Och så fick jag en träff 

på den och klickar på den.. såå” säger han när han kommer in på 

sökresultatet och klickar på sökträffen. 

 

Scrolla ner en liten bit i samma dokument till en tabell (det finns bara 

en) och berätta vilken som skrev Revisionen “E”. 

Han scrollar ner i dokumentet tills han hittar tabellen och säger “Okej, och 

då kollar jag på tabellen och sen tittar jag här” säger han medan han 
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scrollar horisontellt för att kunna läsa den sista kolumnen. Han scrollar 

tillbaka för att hitta “E” och scrollar horisontellt för att sedan läsa svaret.  

  

Öppna upp innehållsförteckningen och läs vad det står på rubrik 

nr.10. 

Han drar på “Swipe”-animationen och säger “okej, då klickade jag på den 

pilen som jag såg till höger”. Han scrollar ner i innehållsförteckningen och 

säger “och så går jag ner till 10 då och den heter då ‘Defining Calibration 

Mark Lay’” säger han, han testar att scrolla horisontellt men drar på 

rubriken undertill och får inte fram rubriken. Han klickar därför på 

rubriken och läser klart den i dokumentet. 

 

Leta upp dokumentet som heter “X-Motor Cable Change, Display 

Systems” (modell 903-xxx), gå in på den. 

“Ja, då går jag tillbaka till söken och söker på X-motor” säger han medan 

han klickar upp sökfältet igen och skriver i det. Han får fram sökförslag 

och så säger han “Då fick jag upp en träff på den och klickar på den”. När 

han kommer till sökresultatet säger han “Då fick jag fram en träff på den 

och går in på den” 

Jag säger “Jag ska bara dubbelkolla en sak, texten ser lite liten ut”, tar 

mobilen och förstorar texten till 100% igen. Detta för att texten behöver 

vara 100% för att texten ska lägga sig rätt när nästa uppdrag utförs.  

 

Leta upp ett ställe i texten där “cable clamp carrier” förekommer. 

“Okej, då ska vi se.. då går jag där” säger han och klickar in på 

innehållsförteckningen. “Och då tar jag söken” säger han och klickar på 

sökikonen i innehållsförteckningen. Han skriver in “Cable clamp” och 

säger “ja vi tar det så” och klickar på mobilens tangentbords egna knapp 

för ordsökförslag. När han märkte att det inte var “gå” så försöker han 

klicka bort den och råkar även då klicka på en rubrik i 

innehållsförteckningen så att dokumentet scrollas till rubrik nr.3. Han 

klickar då på sökknappen igen för att söka på det och rutan för 

sökresultatet visas men den scrollas inte ner (vilket är en bugg). Han börjar 

därför scrolla lite i dokumentet för att leta efter träffarna “Då fattar jag det 
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som att jag fick 6 stycken träffar” säger han. Jag säger till honom att klicka 

på nedåtpilen för att komma till nästa sökträff. “Såå” säger han. 

Vill du testa att klicka ner också? 

Han klickar på nedåtknappen flera gånger tills han kommer till resultat 

6/6. “Japp” säger han. 

Du kan ta bort sökningen 

Han klickar bort den med krysset. 

 

Gå till rubriken “8.1 Removing Current X-Motor Cable” och förstora 

bilden som ligger i stycket. 

Han går in i innehållsförteckningen och klickar på motsvarande rubrik. 

“Okej.. såå då klickar jag på plustecknet här, jag drar upp den till 240%” 

säger han. 

 

Återställ bildens storlek. 

“Då klickar jag på den pilen där så går den tillbaka till 100%” säger han 

medan han klickar på återställningsknappen. 

 

Sök efter dokument med sökordet “system”, berätta vad du ser. 

“Okej, då går jag hit” säger han och klickar upp sökfunktionen igen i 

headern. “jag söker på System och får upp 3 träffar”. 

Klicka vidare så du kommer till sökresultatet.  

Han klickar på “Gå” på tangentbordet och får fram sökresultatet. “Då får 

jag upp 8 dokument med det här ordet i då”. 

Vad tror du siffran längst ner till höger betyder? 

“Ehh, jag tror det är att i den här dokumentet så finns det här ordet 10 

gånger eller 15 gånger.” 
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Gå till startsidan. 

“Mmm, då klickar jag på menyn och så klickar jag på..” han inspekterar 

sidan och säger “jaa..”. Sedan klickar han på huset och säger “..home”.  

 

Likertskala: 

 

(Det är enkelt att använda prototypen) “Ehh ja, det tycker jag” han klickar 

först i en 1:a. Det förtydligas att 1:an betyder att han inte alls håller med. 

”Jaha, okej” säger han och sätter en 5:a istället. 

 

(Det är enkelt att hitta ett dokument som eftersöks) Han sätter en 5:a. 

 

(Det är enkelt att hitta information som eftersöks i dokument)  

“Jag tyckte det var väldigt enkelt att hitta” säger han och sätter en 5:a 

 

(Det är enkelt att läsa text i dokument)  

“Det tycker jag, en telefon är alltid en telefon men jag tycker att det var 

väldigt bra. Det känns som gränssnittet är väldigt..ehm.. men för ögat är 

det väldigt tilltalande. Nu är det i och för sig en standard-font men det 

känns väldigt lättläst” säger han och sätter en 5:a 

 

(Det är enkelt att förstå hur man visar innehållsförteckningen i dokument)  

“Den tyckte jag tyckte var väldigt tydlig med pilen där” säger han och 

syftar på animeringen. “Det var väldigt instruerande och sedan det klart 

jag visste ju redan i förväg vad den pilen betydde. Men jag tyckte den var 

väldigt tydlig” säger han och sätter en 5:a. 
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(Det är enkelt att förstora text i dokument) 

“Mmm, det tycker jag” säger han och sätter en 4:a. 

 

(Det är enkelt att förstå vart man befinner sig i prototypen)  

Han sätter en 5:a. 

 

(Textstorleken i verktygets navigation är tillräckligt stor)  

“Mmm, för mina ögon så var det perfekt” och sätter en 5:a. 

 

(Knapparna/Klickytorna i verktyget är tillräckligt stora)  

“Ja det tycker jag också är bra” säger han och sätter en 5:a. 

 

(Jag anser att prototypen visar en funktionell lösning för hur man kan 

presentera Uptimes webbportal på en smartphone)  

Han sätter en 5:a. 

 

Är det något specifikt du vill utveckla så kan vi ta det muntligt? Du 

kan få kika runt lite i prototypen om du vill. 

Han öppnar innehållsförteckningen och kollar i trädstrukturen, han öppnar 

en kategori och klickar in på ett dokument. Han klickar in på 

innehållsförteckningen och säger “Jag tycker ju det här är väldigt bra. Jag 

tycker det är ett bra sätt att leta sig runt i dokumentet”. “Att man har 

innehållsförteckningen här till höger, man kan ta in den och ta bort den” 

säger han. Han fortsätter sedan “Sedan om man är van vid t.ex. Adobe så 

är man mr van vid att ha alla shortcuts här till vänster, men det tycker jag 

inte spelar någon roll. Men just att man har innehållsförteckningen såhär 
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tycker jag är väldigt bra. Sedan tycker jag den är väldigt snygg grafiskt. 

Alltså det här med, den känns proffsig och såhär.” 

 

Öppna frågor/diskussion: 

Hur tycker du att funktionaliteten av att söka efter information i 

dokumentet var?  

“Jag tyckte det var bra, det var lätt att hitta och det visade väldigt tydligt 

både titel och innehåll och sökord” säger han. Han fortsätter “Så det tyckte 

jag var lätt, och det var ju ändå lätt att förstå att den ena sökte mer på 

dokumenttitlar och den andra inne i dokumentet. Det var också lätt att 

förstå vilka sökknappar man skulle klicka på och så” 

 

Nu har du redan nämnt det lite men i den nya iterationen så har jag 

lagt till den här animationen, eller pilen. Tycker du det är lättare att 

hitta innehållsförteckningen genom att den fanns där? 

“Jag tänker så att ifall man är van vid appen så spelar det inte så stor roll 

men däremot när man går in i den de första gångerna så tror jag nog den 

förtydligar. Jag tror den är bra att ha men jag tror att när man är van vid 

den så tänker man att man kör här liksom” säger han och drar i kanten på 

innehållsförteckningen. 

För just nu så är det så att om man har öppnat upp 

innehållsförteckningen en gång så försvinner den sedan. 

“Ja precis, ja men det tror jag är rätt så bra för det är så man behöver den. 

Så det funkar bra!” 

 

(Scrollar till en bild)Tycker du att verktygsfältet som finns för bilder 

är en användbar lösning?  

“Mm, det tycker jag. Jag tycker att den är både väldigt tydlig och just att 

det känns verkligen som det är bilden som förstorar och så. Och då även 

om man vill ha mer som att ladda ner, förstora i helskärm och så är det 

tydligt när det ligger såhär.” säger han. Han förklarar “Både att det var rätt 

så rejäla knappar som var lätta att klicka på och så var det också bra att 

man ser procenten man har förstorat. 
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Hur känns det ifall du vill hitta information i bilden och du har det 

uppförstorat? Om du vill testa hur det känns lite, och när du förstorar 

och förminskar bilden. Känns den lätt att arbeta med? 

Han testar sig fram lite. Han säger “Ja men det tycker jag iochmed att man 

kan dra såhär lätt”. Han fortsätter “Det ska inte vara för mycket heller, 

ibland känner jag att om man drar såhär i en bild så är det svårt att se vart 

man är och så”. “I den här känns det inte så hoppigt utan att man har 

kontroll över vart man är” säger han. 

För just nu har jag gjort så att istället för att zooma in i själva ramen, 

så ökar man själva höjden på den så att bilden fyller ut den. Hur hade 

du velat ha det? Hade du hellre velat behålla den lilla formatet och 

istället navigera sig på samma sätt på höjden som på bredden? 

“Ehh, asså det optimala hade nog varit att den hade zoomat från center i 

bilden” säger han. Han testar att pincha i bilden men kommenterar inte det 

utan scrollar upp till zoom-knapparna och använder dem istället.  “Det är 

ändå lätt att förstå hur den fungerar, men att det vore enklare ifall den hade 

utgå ifrån vart man är i bilden” säger han. “Men som sagt tycker jag inte 

det är några problem,  ibland när man zoomar i en bild så är det svårt att 

få en bra zoomning”. “Här var det väldigt tydligt med knapparna, det är 

nästan bättre att man kan stega så istället. Ibland klickar man på ett 

förstoringsglas och man vet inte riktigt vad som händer, här var det rätt 

tydligt med procenten” säger han. 

Saknar du pinchen? 

Han tvekar, sedan säger han “Jag vet faktiskt inte om jag gör det, om man 

bara sitter och slösurfar så tycker jag det är rätt skönt att ha den men om 

man sitter i en sånhär vad man ska säga.. en mer teknisk app så tycker jag 

nog det är rätt så skönt att ha det såhär, för det blir lätt så när man pinchar 

att det lätt blir väldigt hoppigt och det blir nästan lite svårt att se vart man 

är i texten” förklarar han. “Här känns det hela tiden som man har bra 

kontroll vart man är så jag skulle nog vilja säga att i en sånhär typ av app 

så föredrar jag nog nästan den här lösningen. Den känns på nåt sätt mer 

kontrollerbar” säger han. 

 

Tycker du det är något som saknas i prototypen? Vad? 

Han kikar runt lite och frågar sedan “Hur är det med länkar i prototypen? 

Har du några länkar mellan dokumenten?”. 
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Nej just nu så finns det inget integrerat i prototypen. Men hur menar 

du med länkar? 

“Nej jag tänker på att i ett dokument, i de xml-dokumenten som vi tar fram 

så kan det vara så att här står det exempelvis se detta dokumentet, och då 

klickar man på den och hoppar till det dokumentet” förklarar han. “Och 

vad ska hända då liksom? Ska man bara hoppa till det stället i appen eller 

man skulle kunna tänka sig att man öppnar upp en ny flik” säger han. “För 

om man säger att det är en instruktion om hur man byter någonting så står 

det ta bort hjulet enligt..borttagna hjul och då kan jag tycka det hade varit 

rätt bra att ha en flik som kommer upp då som man kan stänga ner när 

man är klar och sedan fortsätta där du var” förklarar han. “För ofta är det 

såhär idag att man klickar på en länk och den hoppar till det stället men 

sedan när man har gjort klart det så vill du egentligen gå tillbaka till dit du 

var. Och då kan det egentligen vara lite onödigt svårt att gå tillbaka till dit 

du var. Då får man söka upp det igen.” säger han. “Så om det är så att man 

lägger in länkar och så så får man tänka till lite hur själva hoppen gå till 

och hur man ska komma tillbaka till där man var och sådär. Det är en rätt 

så viktig funktion, att göra det lätt att hoppa fram och tillbaka mellan 

dokument” säger han. “Och sedan kanske det hade funkat bra att bara ha 

en tillbaka-knapp men då ska den verkligen gå tillbaka till samma stycke” 

säger han. Han fortsätter “Så att när man liksom var på kapitel 8.20 vill 

man inte komma till översta stycket när man går tillbaka och ska behöva 

leta upp samma ställe där man var igen. Utan att man på något lätt sätt kan 

hitta tillbaka där man var när man länkade sig vidare” säger han. 

 

Vill du tillägga något om vad du tycker är bra eller dåligt med 

prototypen? 

“Nej, jag tycker det känns skitbra. Snygg, men det har jag sagt innan.” 
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Bilaga C.4 Resultat av bedömningsskala 
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Bilaga C.5 Sammanställning av bedömningsskala 

 

Ny användare som ej deltog i användartest 1 är markerad med orange. 

Det är enkelt att… Anv.1 Anv.2 Anv.3 Anv.5 Anv.6 
Medel-

värde 
+/- 

.. använda prototypen 5 5 5 5 5 5.0 + 0.6 

.. hitta ett dokument 

som eftersöks 
5 5 5 5 5 5.0 + 0.4 

.. hitta information som 

eftersöks i dokument 
5 5 5 5 4 4.8 + 1.4 

.. läsa text i dokument 4 5 5 5 5 4.8 + 0.2 

.. förstå hur man visar 

innehållsförteckningen  
5 5 5 4 3 4.4 + 0.2 

.. förstora text  2 4 4 5 5 4.0 + 0.6 

.. förstå vart man 

befinner sig 
4 5 5 5 5 4.8 + 0.8 

Textstorleken i 

verktygets navigation 

är tillräckligt stor 

5 5 5 5 5 5.0 0 

Knapparna/Klick-

ytorna i verktyget är 

tillräckligt stora 

4 5 5 5 5 4.8 + 1.2 

Jag anser att 

prototypen visar en 

funktionell lösning för 

hur man kan 

presentera Uptimes 

webbportal på en 

smartphone 

5 4 5 5 5 4.8 + 0.4 

Medelvärde för hela bedömningsskalan 4.74 +0.58 
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Bilaga D  Expertutlåtande 

Bilaga D.1 Engelska 

Docenten fick en introduktion om produktens syfte och de olika delarna 

av den. Han fick själv utforska den och ge kommentarer efter hand. 

Författaren gav frågor efter hand vart han befann sig i prototypen och hur 

han interagerade med den. 

Här presenteras svaren på de frågor eller diskussionsämnen som han fick. 

 

What do you think of the hamburger menu? 

I think it’s fine, I don’t see any particular problem. There’s one thing that 

is a bit strange here, so if I click on the little house I go back to the start 

page. Then if I click here I go directly to these two options. There are two 

functionalities, one that you are able to go through a set of documents and 

the other that you can search through a set of documents. If we follow 

more or less the conventions, if we click here on these three lines you 

usually get a drop down menu and not go directly to a page. It’s not a 

major thing but it’s something that I immediately thought about, so I was 

a bit confused to get to this page. This is not major but it’s something you 

might consider if any other user make any comment about it. 

I’m expecting a menu, a drop down and instead I go to these two things. 

The thing is that if the user searching for functionalities of the software 

It’s not clear that it’s these two options that are available. It’s like, why 

am I being send to this page. On a drop down menu you have two or three 

options. An idea is that instead of sending the user immediately to this 

page you could present the functionality in the drop down and when the 

user click to an alternative then they get navigated to this screen. 

 

What’s your first impression of the prototype? 

I don’t see any problem, I think it’s fine. It’s intuitive and I can’t say I 

don’t have any trouble with it. As long as you know what this is about and 
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what kind of documents that are presented and want to search for them. 

It’s fine to be honest, I don’t see any particular issues that I would like to 

draw your attention to. The only thing is the tiny thing with the hamburger 

menu, it’s slightly confusing. Sometimes it’s act like I go back, well it’s 

looks like it’s act like I go back. It’s not a big deal because you don’t have 

that many pages so it doesn’t hurt, but it’s a bit unexpected in my opinion. 

 

He’s open the table of contents. What do you think this is? 

It’s the content of the document that I have opened.  

 

What do you think of the discoverability in the table of content.  

This I think is absolutely fine, it’s very clear what you can do. 

 

To maximaze the discoverabilty I added a swipe-animation. 

I think you did the right thing, by the time that you do it the first time then 

it becomes clear what it does and it’s quite intuitive to be honest. I 

wouldn’t worry to much about it. 

 

The userability test showed that it still was quite hard to find the table 

of context also with the swipe animation, one thought that if he swiped 

he would navigate to the next page. 

That thing with swipe also crossed my mind, why swipe? I went down to 

the table that you have in the document and you have to swipe inside that 

as well and that got me a little bit confused. That was on my mind and 

something you can take a second look on. Soo how do you solve that? 

Maybe instead of having swipe you can have a slightly bigger one where 

the text is “table of content”, maybe it becomes more clear. Or maybe just 

“content” would take up less space. That could be a simple solution. It’s 

not going to take that much space. It’s okey, it’s always a bit of a struggle 

because you don’t want to take up to much space of the screen. Ideally 

they get used to it and you can replace it with something less eye catching 

after some usage. 
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How do you think of the presentation of the tables? 

Well, it’s known issue to present tables on mobile phones. Some people 

would like the way you have it here and some people would like 

something different. I don’t know, it’s about preferences of how you 

would browse through documents in a mobile phone. 

 

Can you enlarge the text? 

Yes and you can do it over here right? (clicking up the Table of content) 

Yes, that’s fine. This is something you could put on the drop down menu 

as well, because this is a functionality that the people might want to. It’s 

very intuitive to have plus and minus. It’s not a problem but you could 

also place it under the hamburger menu. Instead of that it’s acting like a 

back-button it could be functionalities as search, tree, setting of text of 

something. It could be more inuitive to have it there than in the table of 

content. But it’s a minor thing because by the time you have found it it’s 

intuitive. There are not many options and it’s very clear when you look at 

it. But at the beginning of the user test you could try to ask the users what 

they would have thought about having this as a drop down menu and 

having the text size also there. Okey so I think that’s my comments, just 

take a look at the hamburger menu, you could just have it as a drop down. 

 

You know where you are in the breadcrumbs and then the house becomes 

very useful because everybody knows what it’s doing. 

 

What do you think of the search functionalities? 

I first thought it was an overlap in functionality but it’s not. It’s pretty 

obvious that by the time you have done it once you understand that one is 

searching in the whole database and the other one is just searching inside 

the document. That’s fine. 

 

The last thing I would like to discuss is the pinch interaction.  
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That’s a tough one. Pinching could be useful when you just interested in 

a small part of the text. This is a fast thing, click on the plus and minus 

will take a little bit longer. On the other hand you have more control with 

buttons. But to be honest I’m not really sure. It depends a lot on who that 

is going to use this and for what purpose. The diagram you have there, the 

pinching is great if they would like to enlarge the image. In the end I think 

this can be related to the particular tasks that people are doing when they 

are looking at the text. And in the future you could do some usability tests 

in context, with people that actually using the prototype. That could be 

slightly different from a usability test, I think this functionality is one of 

those cases that you could only get a more informed decision if you look 

at how people would interact with it in the real world. You have to look 

at it in the real world to make a decision like that. To be honest I don’t 

really know what to say. If it’s just me and my phone here, using the pinch 

or the buttons would not make a radical difference but if someone is in a 

rush then you maybe can see if pinching is better or not. I can imagine for 

the overall people that the buttons would be more intuitive than pinching. 

There’s no clear cut of what’s the best, it also depend of the kind of user. 

Maybe at the end of the day you can have two modes of interaction, both 

pinching and buttons. 

 

What’s your overall impression? 

I think it’s fine, I think that I have mentioned the things that are a little bit 

less intuitive. I don’t have much more to say. It’s clean, it’s 

understandable. There’s just those details I mentioned that I would have a 

look at if it does any difference, but apart from it I think that it’s absolutely 

fine. 
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Bilaga D.2 Sammanfattning på svenska 

Experten sa att han tyckte prototypen generellt sett var bra, intuitiv och 

tydlig. Dock fanns det några detaljer som han reagerade över. Han tyckte 

det hade varit mer logiskt att när man klickar på hamburger menyn så hade 

en drop down lista åkt ner där man hade kunnat navigera till de olika 

funktionerna såsom tree navigation eller search queries istället för att 

direkt navigera användaren till en annan sida. Ibland tyckte han att när 

man klickade på hamburgermenyn att det kändes som en back-funktion. 

Han tyckte även att ett alternativ till att ha textförstoringsknapparna i 

verktygsmenyn så hade man istället kunna ha dem i huvudmenyn då de 

påverkar alla dokument. Genom breadcrumbs i dokumentet så tyckte han 

att han visste vart han befann sig någonstans och att huset tillför mycket 

till användaren hur man ska ta sig till startsidan.  

När det gällde att hitta innehållsförteckningen så tyckte han att det var ett 

bra val att ha en animerad indikation för att vägleda användarna. Dock 

tyckte han att man hade kunnat haft en annan text än “swipe”, t.ex. 

“content”, för att man annars kan bli förvirrad över vad som skulle 

påverkas av swipe-interaktionen.  

Genom att visa de två olika sökfunktionerna var han först lite osäker på 

ifall det var överlappande funktionalitet men han förstod snabbt att den 

ena sökte bland alla dokument och den andra endast i det aktuella som 

man är inne i. När det gällde pinch-interaktionen så tyckte han att det hade 

varit en tillgång att ha det i bilderna men han var inte så säker när det 

gällde texten. Han tyckte att det är ett typexempel på interaktion som 

måste testas ute i fältet för att få reda på hur användarna ställer sig till det 

under exempelvis stress. Han trodde att de flesta skulle tycka att det är 

mer intuitivt att använda knapparna, de har även har fördelen att det är 

lättare att kontrollera. Men eftersom pinch-interaktionen går snabbare att 

utföra så var han osäker hur användarna skulle känna i en verklig situation.  


