
 

 

 

 

 

 

 

 

Lärande bildlexikon 
Ett interaktivt sätt att lära sig 

Jessica Gustafsson, jg22fk@student.hik.se 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kalmar, 090529  
C-nivå, 15 hp 

Examensarbete i Informatik 
Extern handledare: Christian Nicolaisen, Euroway Media Business AB 

Handledare: Peter Adiels, Högskolan i Kalmar, IKD 
Examinator: Morgan Rydbrink, Högskolan i Kalmar, IKD 

Institutionen för Kommunikation och Design 
Högskolan i Kalmar 



           Jessica Gustafsson 

- I -  

Abstrakt  

Ett bildlexikon ger en bildlig stimulans och gör lärande till en interaktiv lek. Men 

bildlexikon är inte enbart för barn, de skapas även för ungdomar och vuxna. De kan 

berätta historier och sagor på ett underhållande sätt, även återge historia. Deras syfte 

bestäms enbart av deras skapare. Det denna rapport handlar om är skapandet av ett 

bildlexikon. Syftet med detta lexikon är att utbilda yngre människor inom ämnet vardag, 

allt som man kan komma att stöta på inom vardagen finns i detta lexikon. Det företag 

som står för detta bildlexikon är Euroway Media Business AB, de har länge jobbat med 

hemsidor men vill nu ge sig in på nytt territorier där de kan utöka sina kunskaper. 

Bildlexikonet kommer sedan att göras om till en applikation, i ett senare projekt, och 

integreras på en hemsida som för tillfället är under konstruktion. Det som är viktigt att 

tänka på vid skapandet av ett bildlexikon är att ha en röd tråd igenom hela arbetet, göra 

många undersökningar för att hålla koll på att man är på rätt spår och till sist vara 

kreativ. Olika väl använda metoder – som till exempel enkäter och persona - kom att 

användas under projektet för att samla in data, undersöka målgruppen och för att 

utvärdera lexikonet. Resultatet blev ett strukturerat lexikon med tillräckligt många bilder 

och kategorier för att det ska vara utbildande. Rent grafiskt blev det tilltalande och 

framhäver innehållet i lexikonet.  

 

Nyckelord: Bildlexikon, informativ, interaktiv, gränssnitt. 
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Abstract 

A picture dictionary gives a figurative stimulus and makes learning an interactive game. 

But the dictionary is not just for children, they are also made for young people and 

adults. They can tell stories and fairytales in an amusing way, they can even retell history. 

Their purpose is only decided by their creator. This report is about the creation of a 

dictionary with pictures. The purpose of this dictionary is to educate young people about 

the objects we encounter in our everyday life; anything you can encounter is in this 

dictionary. The company that is in charge for this dictionary is Euroway Media Business 

AB, they usually work with websites for other companies but they feel like expanding 

their ground and knowledge. The dictionary will be made into an application, in a later 

project, which eventually will be integrated on a website – that is currently under 

construction. One thing to keep in mind when designing a dictionary is to have a main 

theme throughout the project, go through a lot of surveys to keep on track and finally – 

be creative. Different kinds of methods were used – for example a poll and a persona – 

during the project to collect data, examine the target group and evaluate the dictionary. 

The result became a well structured dictionary with enough pictures and categories to be 

educational. It became pure graphic, appealing and highlights the dictionaries content.  

 

Keywords: Picture, dictionary, informative, interactive, interface. 
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Förord 
Projektarbetet genomfördes på uppdrag av Euroway Media Business AB i Stockholm. 

Det har varit både krävande och roligt men i slutändan så har det gett mig nya kunskaper 

inom grafisk design, användarvänlighet och mockuper. 

Ett stort tack till Peter Adiels och Morgan Rydbrink för deras hjälp med rapporten och 

handledningen, och till Christian Nicolaisen för det spännande uppdraget och all hjälp 

under projektets gång. 
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1. Introduktion 

Bildlexikon är idag ett väldigt populärt sätt, världen över, att utbilda småbarn på. De 

kommer oftast i form av böcker där varje sida har färgranna illustrationer av riktiga 

föremål med en titel till varje bild. De kommer i alla möjliga färger, teman och former. 

Bildlexikon används inte enbart till att utbilda barn, de används också som informativa 

medel för ungdommar och vuxna. Exempel på dessa är; hur vår kropp fungerar – en 

illustrativ bok om kroppens delar och funktioner, filmhistoria – filmbranschen och 

dess skådisar genom tiden. Bildlexikon kan även användas som en slags sagobok med 

en gripande historia. 

På uppdrag av Euroway Media Business AB var målet med detta projekt att skapa ett 

bildlexikon. Bildlexikonet skall sedan göras om till en applikation och integreras på en 

hemsida, som för tillfället är under konstruktion, efter projektets slut.  Temat på detta 

bildlexikon är vardag, allt man kan komma att stöta på i vardagen finns i detta lexikon. 

Det var viktigt att bildlexikonet inte blev för stort, för litet eller för rörigt i 

navigationen. Själva gränssnittet var också viktigt då designen inte får dominera över 

bilderna, det är trots allt bilderna som är i fokus. Själva syftet med bildlexikonet är att 

utbilda yngre människor inom ämnet vardag. 

1.1 Forskningsproblem 

Forskningsproblemet som undersöktes i detta projekt var: 

Hur utformar man ett bildlexikon som ska vara informativt, lättförståeligt, grafiskt tilltalande och 

navigerbart samtidigt som det är anpassat för en bred målgrupp? 

Ett flödesschema användes för att strukturera upp processens olika moment, se figur 

1. 
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Figur 1. Flödesschema 

 

 Projektidé: det viktiga med detta steg var att studera bakgrunden till projektet, 

sätta upp mål under projektets gång och komma på ett forskningsproblem 

som skulle undersökas. 

 Research: relevant litteratur sparades för att användas som grund till projektet, 

bilder som skulle finnas i bildlexikonet hittades och sparades fram till 

slutskedet av projektet och olika typer av typsnitt undersöktes för att hitta ett 

lämpligt för detta projekt. 

 Brainstorm & Mindmap: detta var metoden som skapade utformningen av 

bildlexikonet. En översikt av layouten och idéer för färger skapades även i 

denna del. 

 Etnografiska fältstudier: en metod som användes för att observera 

målgruppen och ta reda på deras behov, intressen, problem och allt annat som 

kan vara relevant i skapandet av persona. 

 Enkätundersökning: en enkät skapades och delades ut till personer vid ett 

tillfälle. En sammanställning av resultatet från enkäterna gjordes och resultatet 

analyserades. Resultatet användes sedan vid skapandet av persona. 
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 Persona: en primär och en sekundär persona skapades av sammanställningen 

från enkätundersökningen. Dessa användes under projektets gång för att 

stämma av med hur målgruppen kan tänkas interagera med lexikonet.  

 Scenario: användes först och främst som en metod för att se över 

användningsprocessen, den användes även för att hitta eventuella problem 

som missats under skissningsdelen. I en del av scenario användes den primära 

personan som användare. Detta visade på hur de riktiga användarna kan bete 

sig när det gäller att interagera med lexikonet. 

 Skisser & modeller: denna metod användes för att få en ordentlig överblick 

över navigationen på lexikonet. Den användes även för att hitta eventuella fel 

som kan leda till problem senare i projektet. Det var även ett bra tillfälle att 

testa olika layouts för att hitta en som fungerar. 

 Mockuper & Prototyp: dessa skapades inte enbart som bilder att visa upp för 

uppdragsgivaren, de användes även som prototyp vid användartestet. 

Mockuperna skapades i olika layouter och färgkombinationer, en av dessa 

valdes ut för att agera som slutgiltig design. 

 Användartest: här var det sista testet för lexikonet för att se om det mötte 

förväntningarna. Mockuperna användes som prototyp på målgruppen där de 

fick testa hur det skulle vara att interagera med lexikonet. En sammanställning 

av dessa tester gjordes och resultatet visar på styrkor och svagheter i lexikonet, 

vilket kan ändras i senare projekt. 

 Heuristisk utvärdering: detta utfördes på mockuperna i slutet av projektet för 

att kunna stärka resultatet och teorin. En sammanställning av utvärderingen 

gjordes och användes som stärkande resultat. 

 

 



 4 

1.2 Avgränsningar 

 Projektet är sekretessbelagt och därför kommer projektets egentliga syfte ej 

avslöjas, ett fiktivt syfte kommer att användas istället. 

 Storleken på bildlexikonet kommer att begränsas till ungefär 15 kategorier 

varav varje kategori har 5 underkategorier, i varje underkategori finns ungefär 

10 – 15 bilder. Detta för att lexikonet inte ska bli för stort och ohanterligt. 

 Bilderna kommer att begränsas till samma format och typ, till exempel 

fotografier, för att få en sammanhållning i innehållet. 

 Den heuristiska utvärderingen kommer att göras på de färdiga mockuperna. 

 Intervjuerna kommer att göras på minst 5 personer inom målgruppen för att 

få ett resultat att analysera, ytterligare personer ger bättre resultat. 

 Användartestet kommer att utföras på mockuperna i en liten grupp med 

personer från målgruppen.  
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2. Teori 

Under denna rubrik kommer all teori som använts under projektets gång redovisas. En 

introduktion till syftet med projektet kommer även att tas upp. Syftet med teorin är att 

ge en bra teoretisk grund för projektet. Inriktningen på teorin är grafisk utformning 

och metoder för att undersöka målgruppens behov. 

2.1 Bakgrund 

Euroway Media Business AB startade år 2007 och är ett expanderande IT-företag som 

erbjuder tjänster som webbdesign och programmering av hemsidor. De vill nu bidra 

med något användbart till samhället med hjälp av sin kunskap. Detta resulterade i form 

av detta projekt. Projektet gick ut på att skapa ett utbildande bildlexikon för ungdomar 

som täcker det mesta som en människa kan stöta på under vardagen; som till exempel 

människor, bilar, djur och så vidare. Syftet med lexikonet är att utbilda unga människor 

på ett sätt som uppmuntrar kreativitet och interaktion. Bildlexikonet kommer efter 

projektets slut skapas som en applikation och sedan integreras på en hemsida där 

målgruppen kommer att ha tillgång till det.  

2.2 Etnografiska fältstudier 

Etnografiska fältstudier innebär att man observerar användaren i den miljö där 

produkten ska komma att användas, detta kan ske genom olika metoder. Man kan 

observera passivt vilket innebär att man enbart observerar och dokumenterar utan 

observationsobjektets vetskap. Det andra tillvägagångssättet är att observera aktivt, 

vilket innebär att man låter undersökningsobjektet veta att man är där och observerar. 

Båda tillvägagångssätt har sina för och nackdelar, till exempel så kanske objektet 

uppför sig annorlunda när den vet att den är observerad eller kanske gör något 

ovanligt som inte ligger i objektets natur då den inte vet att den observeras. För att 

förstå hur användaren egentligen beter sig i en situation räcker det inte alltid med att 

fråga denna eftersom människor har en benägenhet att svara efter en idealbild som 

inte alltid stämmer överens med verkligheten.  
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2.3 Idéer och inspiration 

I Dorte Nielsens bok ”IDÈER” finns det konkreta verktyg, metoder, inspiration, goda 

råd och lite mer som hjälper till på vägen mot en bra idé. Denna bok är användbar när 

man ska komma på nya idéer oavsett vad det är för produkt man ska utveckla då varje 

steg av varje tänkbar metod beskrivs. Boken är även full av bilder för att stimulera 

fantasin och öka idéflödet. Boken har använts för att skapa idéer gällande layouter, 

grafiken och navigation. De delar som kom att användas, i undersökandet och 

skapandet av lexikonet, var dessa: 

o Brainstorming – Brainstorming är en metod som kan användas när man är 

ensam eller flera som tillsammans vill generera ett stort antal idéer. Idén 

bakom brainstorming är att skapa en miljö som underlättar idégenerering, en 

miljö som utmanar till produktion av kreativa och fantasifulla tankar. Ingen 

kritik får förekomma under en brainstorm då det kan bryta flödet av idéer. 

Under brainstorm kan man även använda sig av kombination, man tar två 

välkända saker och kombinerar dem vilket leder till vilda idéer och tankar som 

hjälper till på vägen.  

o Mindmap – Mindmapping är en metod som kan hjälpa till med idéskapandet 

och tränga djupare in i och få bättre överblick över problemet. Det finns två 

olika sätt när det kommer till mindmapping, att föra anteckningar och att göra 

anteckningar. Att föra anteckningar förekommer dagligen runt omkring oss, 

som till exempel, läsa en bok eller gå på en föreläsning. Att göra anteckningar 

använder man vid skapandet av till exempel en shoppinglista. Att göra eller 

skapa en anteckning är en användbar teknik när man arbetar kreativt, till 

exempel när man ska skriva en bok. Man gör en struktur som ger en bra 

överblick över innehållet. 

Strukturen hos en mindmap kan liknas vid en trädkrona: en stam omgiven av 

grenar, förgreningar, kvistar och nya skott. Anledningen till att denna metod 

fungerar så bra när det kommer till att nedteckna eller lagra information är för 

att den påminner om det sätt som hjärnan arbetar på, i trädliknande 

formationer. En annan fördel är att den ger en bra överblick vilket underlättar 

sammankopplandet och skapandet av idéer. (Dorte Nielsen, 2003) 
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2.4 Metoder att använda i interaktionsdesign 

”Designing for interaction” (Dan Saffer, 2007) tar upp de mest grundläggande tekniker 

och metoder som används vid undersökandet i ett projekt. Saffer beskriver ingående 

hur metoderna kan utföras, i vilka situationer de passar bäst och vad de kan ge för 

resultat. Boken fokuserar sig mest på området interaktion via webben då det området 

utvidgas ständigt, men har även inslag av vardaglig interaktion med produkter och 

människor. Saffer tar även upp grunden bakom interaktion, dess bakgrundshistoria 

och hur det har utvecklats under årens lopp. En annan författare som har skrivit en 

bok inom interaktion är Alan Cooper. Boken heter ”About Face 3” (2007) och handlar 

om hur man utformar användarvänliga gränssnitt till både webben, pekskärmar, 

waptjänster och andra liknande områden. Boken ger även en introduktion till Coopers 

metod om en målinriktad design vilket kommer väl till pass i detta projekt. Denna 

metod innebär att man designar för ett uppsatt mål. Allt undersökningsmaterial som 

man samlar in omvandlas till olika designlösningar. Efter identifieringen av behoven 

från intervjuer och enkäter är nästa steg att mappa varje intervju- eller enkätfråga med 

varje variabel, samtliga variabler är en generalisering av användarnas behov. En 

variabel är en okänd faktor i en situation som senare identifieras genom en 

undersökning. Genom att använda målinriktad design i detta projekt får man mätbara 

resultat. Dessa två böcker tar upp en metod som är användbar när det kommer till att 

undersöka och utvärdera målgruppen, denna metod handlar om Persona:  

o Persona – En persona är en ärketypisk, fiktiv person som används vid 

testandet av en produkt. Den är baserad på faktiska kunskaper om de verkliga 

användarna och deras mål, motivation, intressen och beteende. Den har till 

exempel namn, ålder, utseende, personlighet, yrken, vanor, ovanor, intressen, 

familj och så vidare. Allt detta för att göra den så verklighetstrogen som 

möjligt. En persona grundas på kvalitativa undersökningar av faktiska 

användare, intervjuer, enkäter och observationer är de vanligaste metoderna. 

Det finns olika typer av persona man bör känna till:  

 Primär persona: denna persona står i fokus och representerar 

målgruppen i alla beslut. 

 Sekundär persona: denna persona har samma mål som den 

primära men anser att man ska gå tillväga på ett annat sätt. 
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 Negativ persona: denna persona har inte samma mål som 

varken den primära eller sekundära personan har. Den har 

även en negativ syn på allt. 

 Positiv persona: denna persona håller med allt och alla, har 

en positiv syn på allt och har oftast inga egna åsikter. 

 Supplemental persona: denna persona används som 

representant för de delar som inte täcks av existerande 

personas. 

 

Man bör ha en primär persona, som representerar de användare som är viktigast att 

tillfredställa. Det kan även finnas ett antal sekundära personas som representerar de 

krav som den primära personan inte anser är viktiga. 

Andra delar i boken ”Designing for interaction” som har kommit väl till hand under 

projektet är: 

o Scenario – Scenarier är faktabaserade historier som visar på hur en viss 

användare använder en viss produkt i en viss kontext. Huvudrollen i dessa 

historier är personas. Ett scenario kan även användas för att hitta lösningar på 

ett specifikt problem. 

o Skisser och modeller – Skisser används för att tydliggöra en produkt eller ett 

tankesätt, de används även vid skapandet av en idé och utformningen av en 

produkt. En modell är nästa steg, man tar skissen och gör en fysisk avbild i 

olika material - till exempel lera, papper, frigolit, tyg med mera. Skisser görs 

genom hela projektet för att hela tiden få en klar bild av hur produkten ska se 

ut och bete sig. Skisser ger en bra överblick och tillåter ändringar ända fram 

till slutskedet i projektet. 

o Prototyp – En prototyp är en så korrekt avbild som möjligt av produkten för 

att testa alla delar tillsammans innan den går ut i bruk. Prototypen kan göras 

av en mängd olika material, den kan göras på papper om det gäller en 

hemsida, av trä om det kanske ska bli en stol eller plast om det ska bli en 

fjärrkontroll. Användningen av material när det kommer till prototypbygge är 

oändlig, prototypen kan vara i full skala eller i miniatyr. En prototyp kan även 

vara digital, via tv eller dator, möjligheterna är oändliga. 
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2.5 Grafisk design 

Boken ”Typografi, bild och grafisk design” skriven av Henriette Koblanck (2003) ger 

grunderna i den klassiska typografin på ett visuellt sätt. Samspelet mellan form och 

innehåll skapas av de grundkomponenter som ingår i grafisk design, till exempel rytm, 

balans och system för layout. Det är kunskaper som är relevanta oavsett vilken teknik 

eller vilket datorprogram man arbetar med. Boken ger tydliga riktlinjer i projektet när 

det kommer till utformningen av den grafiska design delen. Det vill säga layouten, 

bildval, form och färgval. Dessa delar har varit användbara och mockuperna hade inte 

blivit lika välstrukturerade utan dem. 

o Layout – En layout ordnar och strukturerar innehållet på en sida. En bra 

layout kan lyfta hela innehållet och göra det väldigt grafiskt tilltalande medan 

en dålig layout kan förstöra även de vackraste bilder. 

o Nära och lika – Omedvetet försöker människan foga samman olika delar till 

en helhet och meningsfulla gestalter med hjälp av tidigare kunskaper och 

erfarenheter. När föremål ligger nära varandra bildar de en enhet. Ligger lika 

föremål utspritt bland andra former ser vi ett mönster mellan de föremål som 

har samma form. Avgränsas några former från andra likadana former så 

upplever vi att de är helt avgränsade från resten. 

o Grafisk profil – En grafisk profil är med andra or det som kännetecknar ett 

företag, i vanliga fall genom en logotyp. Logotypen ska passa i så många 

sammanhang som möjligt men ändå vara så pass unik att den drar blickar till 

sig. Om logotypen innehåller text så måste texten vara läsbar och kunna 

tryckas på nästan vad som helst. 

o Less is More – en exakt översättning är svår att göra men om man tolkar det 

fritt så blir meningen; att ju mer renodlat och sparsmakat man arbetar med de 

olika formelementen man har till sitt förfogande, ju tydligare och bättre når 

budskapet fram. 
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2.6 Användbarhet för webben 

Boken ”Usability for the web”; skriven av Tom Brinck, Darren Gergle och Scott D. 

Wood (2002), tar upp hur man kan designa webbsidor i en systematisk process som 

kan appliceras på nästan vilken bransch som helst. Man får praktiska råd på hur man 

ska styra projektet och införa användarvänlighetsprinciper från projektets början. 

Denna bok är relevant för projektet då den tar upp riktlinjer för användarvänlighet och 

en metod som används för att utvärdera produkter, först och främst hemsidor. 

Heuristisk utvärdering – Jacob Nielsen skapade en serie av tio riktlinjer (1993) som 

härstammar från en serie faktorer från en analys av många fler riktlinjer. Han 

demonstrerade att använda dessa tio riktlinjer kommer att identifiera majoriteten av 

problemen som kan bli funna inom en större lista. Alltså är denna korta lista ett 

tillräckligt verktyg för att spara pengar och tid om man bara behöver hitta 80 procent 

av problemen. Emellertid så skapades denna lista i början av 1990 talet, före webben 

var en stor plattform för användargränssnittsdesign. Trots det så är denna lista en av 

de mest noga konstruerade och är ett värdefullt verktyg än idag. Nedan kommer en 

förklaring av listans olika delar. 

1. Enkel och naturlig dialog – håll uppgifter korta och enkla. Följ en princip 

av minimalistiska uppgifter, inkludera enbart nödvändiga element i 

användarens uppgift. 

2. Att tala användarens språk – använd terminologi som är bekant för 

användaren, inte för ditt företag. Undvik jargong som användaren inte skulle 

veta. Undvik oklarhet. Acceptera en bred samling av terminologi som 

användaren kan tänkas använda sig av. 

3. Minimera användarens minnesbelastning – kräv inte av användaren att 

komma ihåg information, speciellt mellan två olika sidor på hemsidan och 

absolut inte mellan två olika besök på hemsidan. Visa användarna alternativ 

och låt dem känns igen den relevanta informationen och välja. 

4. Följdriktighet – var konsekvent inom sidorna, mellan sidorna och med andra 

standarder och konventioner. Använd HTML standard så mycket som 

möjligt. 

5. Återkoppling – hur svarar systemet på användarens handlingar? Hur är 

framförandet av systemet reflekterat på skärmen? När en användare klickar, är 
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responsen snabb? Är besökta länkar skilda genom färg? Ändras kundvagnen 

när objekt läggs till i den? 

6. Väl markerade utgångar – förse användarna med vägar som de kan använda 

för att ta sig ut ur misstag som de gjort. Skapa inte sidor som saknar länkar 

tillbaka till startsidan. Tillåt avbrott av handlingar och även möjligheten att 

göra dem ogjorda. Tillåt användare att logga ut från systemet så att andra 

användare kan logga in. 

7. Genvägar – gör saker snabbare. Minimera antalet steg som användaren 

behöver gå igenom. Tillgodose snabblänkar till viktig information. Låt 

expertanvändare utföra frekventa handlingar enklare. Spara onödiga steg 

genom att komma ihåg kontoinformation. 

8. Bra felmeddelanden – hjälp användare känna igen, diagnostisera och 

återhämta sig från misstag. Förse dem med klara felmeddelanden som 

förklarar hur användaren kan åtgärda problemet. Leta efter problem som 

användaren kan göra och som man aldrig skulle hitta. Förse användaren med 

bekräftande information och klar återkoppling till dess handlingar så att 

användaren lätt kan se att något är fel. 

9. Förebygga misstag – hjälp användaren undvika att gör a misstag. Förse 

användaren med klara instruktioner för att undvika misstag av missförstånd. 

Leta efter förvirring i navigationen. Undersök varje misstag som är möjligt på 

hemsidan och fundera över om det kan undvikas helt. 

10. Hjälpa och dokumentera – tillgodose hjälpande information, vanliga frågor 

och tips. Ge instruktioner. Läser användare hjälpinformation? Inte 

nödvändigtvis, även om bara tio procent av användarna läser den så är det 

användbart att ha kvar den. 

En heuristisk utvärdering är en metod som används för att utvärdera en hemsida. Man 

använder metoden för att utvärdera alla aspekter, från grunddesignen till funktionerna. 

Man utvärderar hur saker fungerar, vad som händer om det inte fungerar och hur 

misstag åtgärdas. Detta gör man genom att använda de tio punkterna ovan, steg för 

steg. 
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3. Metod 

Nästan enbart kvalitativ data har använts genom hela projektet, kvantitativ data har 

införts i början och i slutskedet av projektet där vissa resultat har kunnat presenteras 

mer mätbart. Metoderna valdes på grund av tidigare bevisad effektivitet och resultat 

från föregående projekt i kursen MDI (Människa-Dator-Interaktion), som handlar om 

metoder för att undersöka användarvänligheten hos produkter och utvärderingar av 

gränssnitt.  

3.1 Brainstorming och mindmap 

Dessa metoder användes för att få en idé och ett mål att arbeta utifrån, riktlinjerna 

som användes under dessa metoder var från boken ”IDÉER”(Dorte Nielsen, 2003). 

Brainstormen användes för att få många idéer som sedan skulle utvecklas till en enda 

idé, den skulle sedan vara grund till mindmappen. Brainstormen skrevs aldrig ner på 

papper utan fanns enbart i gruppens huvud, detta för att inte hindra gruppens 

kreativitet genom att begränsa sig till enbart ord. Mindmappen skapades utifrån den 

idé som slutligen skapats, den utfördes på papper i en rå form, se under resultat. 

3.2 Etnografiska fältstudier 

En etnografisk fältstudie utfördes på målgruppen i deras tänkta miljö, detta var viktigt 

för att förstå hur målgruppen tänker och fungerar. Deras beteende observerades, 

behoven fastställdes och deras problem blev tydliga. Observationen antecknades på 

papper, se bilaga 1. Resultatet från den etnografiska fältstudien användes vid skapandet 

av persona. 
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3.3 Enkätundersökning 

En enkät utformades från intervjufrågorna som skapades tidigt i projektet, detta för att 

få mätbara resultat att sammanställa och analysera, se bilaga 2. Frågorna togs fram 

genom samtal med uppdragsgivaren, syftet med frågorna var att undersöka 

målgruppens behov och deras syn på ett bildlexikon, hur de uppfattar dem och hur de 

anser att de ska vara utformade.  

Enkäten bestod av sammanlagt sex frågor varav inga frågor var öppna, plus en öppen 

del där testpersonerna kan uttrycka sig om de anser att något saknas eller bara vill 

påpeka något. Vissa av frågorna behövde motivering till svaren för att få maximalt 

med information från användarna. Målet med enkäten var att få ut konkreta förslag på 

hur utformningen av bildlexikonet kan gå till, vilka kategorier som kan vara passande 

och storleken. Detta var viktigt att ta reda på innan projektet gick vidare då varken 

uppdragsgivaren eller undersökarna hade någon konkret idé. Själva gränssnittet på 

bildlexikonet lämnas till gruppen då målgruppen inte har någon aning om vad de 

egentligen vill ha. Enkäterna delades ut till slumpvis valda människor, inom 

målgruppen, för att få en så stor spridning som möjligt i resultatet.  

Resultatet sammanställdes i tabeller vilket gav en tydlig överblick över resultatet. 

Sammanställningen analyserades och resultatet från analysen användes vid 

utformandet av lexikonets grund i mockuperna. 

3.4 Utformningen av Persona 

Den primära personan togs fram från sammanställningen av den etnografiska 

fältstudien, se under resultat. Den utformades från de observationer som var mest 

relevanta för projektet. Den representerade majoriteten av målgruppen, det vill säga 

ungdomar. Den negativa personan utformades från alla negativa observationer, den 

representerade minoriteten av målgruppen, detta för att täcka alla möjliga vinklar på 

lexikonet. I boken ”Designing for Interaction (Dan Saffer, 2007) fanns det många bra 

tips på vad man ska tänka på vid skapandet av en persona, detta användes i projektet 

för att se till att persona blev korrekt utförd. 

De användes mer än riktiga användare under projektets gång för att stämma av i de 

olika metoderna. Persona användes däremot inte under användartesterna då riktiga 

användare behövdes för att resultatet skulle bli pålitligt. 
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3.5 Utförandet av scenarier 

Scenarios skapades genom att sätta både den primära och den negativa personan i 

situationer där de måste göra vissa uppgifter. Dessa uppgifter skrevs för att hitta 

eventuella problem i navigationen och för att se hur målgruppen kan interagera med 

lexikonet, se bilaga 5. Scenarier skrevs i MS Word och i Anteckningar, ett tillbehör 

som finns på datorn.  

Scenarier användes för att projektgruppen skulle kunna föreställa sig hur själva 

lexikonet kommer att fungera och användas, även vilka problem detta kan medföra. 

Genom scenarios kunde projektgruppen hitta problem och åtgärda dessa innan 

bildlexikonet gick vidare till mockup-stadiet. Dan Saffer skrev ett kapitel om scenarier 

och punkter man bör följa för att få ut det mesta ur scenarier (Designing for 

Interaction, 2007), detta kapitel användes i projektet för att få en bra grund att gå 

vidare på. 

3.6 Skisser och modeller under projektets gång 

Denna metod var ett lätt sätt att under projektets gång redigera layouten, strukturen 

och gränssnittet på lexikonet, allt för att anpassa det efter innehållet. Enbart skisser 

användes i projektet för att visualisera hur bildlexikonet skulle växa fram i 

mockuperna. Det fanns inget behov av modeller i detta projekt då allt kom att ske 

digitalt. Skisser är ett användbart sätt när det kommer till att uttrycka sig och låta idéer 

växa fram (Dan Saffer, 2007). Skisserna skedde både i Paint och via papper beroende 

på vart projektgruppen befann sig.  

Skisserna föreställde både gränssnittet, funktionerna och innehållet i bildlexikonet. De 

användes även för att illustrera hur bildlexikonet kan komma att användas och 

funktionernas syfte. 
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3.7 Framtagande av mockuper och prototyp 

Mockuper har använts väldigt frekvent i slutskedet av projektet då dessa är väldigt 

viktiga vid presentationen av projektet. Några tips på hur man kan strukturera upp 

layouten och det grafiska innehållet fanns i boken ”Typografi, bild och grafisk deign” 

(Henriette Koblanck, 2003). Grundstrukturen på layouten skapades utifrån boken, 

scenarier och persona, på papper och i Paint men själva mockuperna skapades i 

programmet Photoshop CS4. Formatet på bilderna var 800x600 och de hade en 

upplösning på 300dpi. Photoshop är det program som lämpar sig för att skapa grafiska 

bilder i hög kvalitet, lagerfunktionen bidrar till enkelheten att ändra design på 

gränssnittet vid behov. Mockuperna kom att användas som en prototyp för 

användartestet.  

Det sista viktiga steget före en produkt, eller ett system, är lanserat eller testat med 

riktiga användare är skapandet av en prototyp – eller ännu bättre, flera prototyper. 

Prototypskapandet är där alla bitar av designen äntligen faller på plats i en enda enhet 

(Dan Saffer, 2007). 

3.8 Inför användartester 

Användartester användes för att testa designen på bildlexikonet och se om något 

behövdes ändras. En annan anledning var även att få feedback på gränssnittet och det 

grafiska i bildlexikonet då detta är av stor vikt för resterande del av projektet. 

Användartestet utfördes på tre personer, en kvinna och två män genom att använda de 

färdiga mockuperna. Under testet fick personerna anteckna vad de tänkte och vilka 

steg de utförde, detta gör att projektgruppen kan sammanställa resultaten i diagram.  

De testuppgifter som skulle genomföras under användartesterna, var dessa: 

1. Välj svenska och gå in på själva lexikonet. 

2. Hitta sökrutan. 

3. Hitta vart man kan ändra språk. 

4. Hitta till kategorin "Djur och natur". 

5. Hitta "brödsmulorna". 

6. Hitta till underkategorin "Fenomen". 

7. Hitta bilden "Fruset regn". 

8. Hitta vart den förklarande texten finns. 
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9. Hitta vart singular och plural finns av det valda ordet. 

10. Gå till en annan bild i underkategorin. 

11. Gå in på en annan kategori. 

12. Gå tillbaka till hemsidan. 

13. Hitta till hjälpfunktionen. 

Dessa uppgifter togs fram genom att analysera scenarier. Detta är en utveckling av 

stegen som persona genomgick i scenarier. En förbättring av uppgifterna och 

ytterligare uppgifter som inte använts från början. 

3.9 Heuristisk utvärdering 

Den utfördes på de slutgiltiga mockuperna. Deras funktioner, ikoner, länkar, layout 

och sammanhållning utvärderades. Utvärderingen följde de tio riktlinjerna ut boken 

”Usability for the web” (T. Brinck, D. Gergle, S. D. Wood, 2002). Mockuperna 

utvärderades som en sammanhängande webbsida och utvärderades som en fullt 

fungerande hemsida, det finns ingen mening med att göra undantag på grund av att det 

är mockuper. Resultatet från utvärderingen analyserades och tabeller skapades utifrån 

det. Det analyserade resultatet användes sedan för att stärka designbesluten som tagits 

vid skapandet av mockuperna. Se bilaga 8 för den kompletta versionen av 

utvärderingen. 
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4. Resultat 

I denna del kommer resultatet av alla undersökningar att läggas fram. Alla analyser, 

tabeller, fakta, undersökningsresultat och sammanställningar kommer att presenteras 

för att få en bättre inblick i hur projektet har fortskridit och tillslut slutresultatet. 

4.1 Brainstorming och mindmap 

Resultatet från metoderna brainstorming och mindmap blev denna mindmap, se figur 

2. I den finns det förslag på olika kategorier och vad dessa kategorier skall innehålla. 

Den visar även på hur lexikonet kan vara strukturerat. Den är skapad i ett tidigt 

stadium och har förändrats under projektets gång.  

 

Figur 2. Mindmap 

4.2 Etnografiska fältstudier 

Resultatet från den etnografiska fältstudien visade på att målgruppen var i behov av ett 

bildlexikon för att underlätta inlärningen och stimulera dem då standard verktyget idag 

är en tjock bok utan bilder. Studien visade även på att ungdomar gärna sitter vid 

datorn så fort det finns tillfälle, detta utnyttjas genom att göra bildlexikonet via 

webben, detta kan uppmuntra ytterligare inlärning. Problemet som observerats är att 

inlärningen inte stimulerar och uppmuntrar ungdomar till att lära sig. Den fulla 

observationen finns i bilaga 1. 
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4.3 Enkätundersökning 

Resultatet från enkätundersökningen bekräftade det som gruppen och 

uppdragsgivaren redan kommit fram till tidigare gällande kategorier, storlek på 

lexikonet och själva innehållet. 14 kategorier med ca 5 underkategorier var tillräckligt, 

antalet bilder i underkategorierna varierar dock. Vissa enkätsvar gav ny information, i 

form av förslag på nya kategorier och funktioner i gränssnittet, som var väldigt 

användbar i fortskridandet av projektet. Ett antal nya kategorier och lite nytt innehåll 

lades till i bildlexikonet efter sammanställandet av resultatet, detta finns i bilaga 3. 

Resultatet från enkätundersökningen användes vid skapandet av uppgifter till 

användartestet. 

I undersökningen deltog 11 kvinnor i åldern 18 – 23 år och 8 män i åldern 16 – 28 år. 

I första frågan så ville gruppen ha reda på hur många kategorier bildlexikonet som 

mest får innehålla.  

Fyra stycken svarade under 10 kategorier  

13stycken svarade 10 – 30 kategorier och  

två stycken svarade 30 – 60 kategorier. Detta visas i figur 3.  

Majoriteten av testpersonerna ansåg att 30 kategorier var max gränsen, detta har 

påverkat layouten senare i projektet. 
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Figur 3. Sammanställning av fråga ett. 

I fråga tre så ville projektgruppen veta hur många bilder anser målgruppen är lagom 

per kategori.  

En person ansåg att 5 – 10 bilder per kategori var ok  
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tre stycken svarade 10 – 20 bilder  

15 personer ansåg att 20 – 30 bilder är precis lagom, se figur 4. 
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Figur 4. Sammanställning av fråga tre. 

I fråga 5 ställdes frågan: Ska bilderna vara fotografier eller illustrationer? Förklara 

varför.  

16 personer ansåg att fotografier var lämpligast med motiveringen; ”det ska vara så 

verkligt som möjligt så att man känner igen det senare”.  

Två personer tyckte att illustrationer var bättre, deras motivering var; ”det ser roligare 

ut” och en person ansåg att det skulle blandas med bilderna; ”varför inte ha både 

och?”, se figur 5. 
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Figur 5. Sammanställning av fråga fem. 
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4.4 Persona 

Både den primära och negativa personan togs fram genom resultatet av den 

etnografiska fältstudien, gemensamma egenskaper låg till grund för den primära 

persona och de egenskaper som den negativa persona fått kommer från negativa 

observationer. Den primära personan gav ett annorlunda perspektiv på vissa 

funktioner och kategorier, vilket gav ett intressant resultat att bygga vidare på. I 

enkätundersökningen så var det fler kvinnor än män som svarade på undersökningen, 

därför fick primär persona ett kvinnligt utseende, ett mål och en motivation passande 

för projektets syfte. Hon heter Amina Skazliæ och är 19år gammal. Hon jobbar för 

tillfället som instruktör på ett gym, har en stor familj och är väldigt social av sig.  

Den negativa personan skiljer sig helt från den primära då den har ett helt annat mål, 

den väljer även att ta en annan väg för att nå detta mål. Den negativa personan fick ett 

manligt ansikte med stora ambitioner och ett rimligt mål. Han heter Matheus Lucano 

och är 18år gammal. Han jobbar just nu i en butik där han sliter för att samla ihop 

pengar, han drömmer om att en dag åka till Italien och kanske stanna där. Den 

negativa personan har vissa egenskaper som inte passade in på den primära, se bilaga 

4. 

4.5 Scenario 

De scenarier som skrivits har fått liv genom att använda persona. Egenskaper från den 

primära personan har gett olika resultat varje gång ett scenario skrivits. Därför 

sammanställdes scenarierna till ett enda som innehåller all värdefull information. 

Scenario användes tidigare under projektet för att hitta styrkor och svagheter hos 

persona, de användes även för att se om skisserna var välstrukturerade. Några problem 

har även uppstått när det kom till navigationen, vissa sökvägar var inte optimala och 

vissa ikoner låg på fel plats i gränssnittet. Exempel på dessa är; hem-knappen, den låg 

lite gömd och personan kunde därför inte hitta denna. Ett annat exempel är 

”brödsmulorna”, dess utseende förvirrade personan och ledde denna att tro att det var 

ytterligare länkar till nya sidor, se bilaga 5 för att se hela scenariot med den primära 

personan. Alla dessa saker åtgärdades i mockuperna och resultatet finns under 

användartestdelen. 
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4.6 Skisser och modeller 

Skisserna gav en väldigt tydlig överbild av hur själva mockuperna kan vara uppbyggda, 

vad som fungerar och inte fungerar. Detta var tack vare resultatet från scenario, 

skisserna hade sett annorlunda ut om lexikonets för och nackdelar inte undersökts. 

Det var tydligt redan från den första skissen att gränssnittet skulle behöva vara enkelt 

att navigera i och inte bara det, designen var även den tvungen att vara enkel så att den 

inte dominerar över bilderna, se figur 6. Mer detaljerade skisser avslöjade vissa 

problem när det kom till bildernas upplösning och format, de ska helst vara lika stora 

med samma format och upplösning. Annars så kan detta ge problem i framtiden vid 

tilläggandet och borttagandet av material i lexikonet. Ett önskemål som kom kort 

därefter från uppdragsgivaren tog upp just detta problem med bilderna. De bestämde 

att bilderna skulle ha 300dpi i upplösning, jpg-format och gärna samma typ av bild; till 

exempel fotografier då de är en avbild av det verkliga föremålet. Detta gjorde att det 

blev mycket mer arbete med att välja ut bilder, inte omöjligt men mycket svårare. 

Resten av skisserna finns i bilaga 6. 

 

 

Figur 6. Snabb skiss på layouten. 
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4.7 Resultat av mockuper och prototyp 

Mockuperna var en viktig del av projektet där resultaten från alla utförda tester och 

undersökningar sattes på prov. Lösningar när det kom till gränssnittet och 

navigationen sattes även de på prov. Mockuperna baserades på brainstorm, mindmap 

och skisser. Dessa resultat gav en bra grund att bygga vidare på och gjorde att 

mockuperna fick en välbyggd struktur. I slutändan så mötte mockuperna det 

förväntade resultatet, förvånansvärt så behövdes inte några delar ändras då de 

fungerade enligt planerna. Två typer av mockuper skapades, testmockuper och 

slutgiltiga mockuper. Testmockuperna skapades enbart för att testa olika layouter på 

gränssnittet och även för att testa vissa designlösningar. De riktiga mockuperna 

skapades sedan i syfte av att testas på användare och i slutändan visas upp för 

uppdragsgivaren. Eftersom uppdragsgivaren inte hade förbestämt något grafiskt tema 

på gränssnittet så lades flera olika grafiska förslag i uppdragsgivarens händer, enbart ett 

tema redovisas i detta projekt då dessa teman är likvärdiga i layouten. 

4.7.1 Test Mockuper 

Dessa mockuper skapades i Photoshop där de kunde redigeras när som helst i 

lagerfunktionen, om behovet fanns. Photoshop ger även möjligheten att ändra färger, 

stilar och mönster på objekt vid valfritt tillfälle vilket passade utmärkt för detta projekt. 

Det skapades fyra testmockuper på de viktigaste delarna i gränssnittet. Se bilaga 7. 

Färger, typsnitt och former var slumpvis utvalda för att inte skapa konflikter mellan de 

olika mockuperna. Det var viktigt att skilja på test mockuperna och de slutgiltiga 

mockuperna.  

4.7.2 Slutgiltiga Mockuper 

När de slutgiltiga mockuperna skapades så blev det en liten konflikt mellan 

testmockuperna och de slutgiltiga i form av layouten. Själva layouten följde med i dess 

råa form från testmockuperna till de slutgiltiga mockuperna, detta skapade vissa 

problem med navigationen som sedan visade sig under användartestet .  

Ett stycke som kom väl till pass i denna del handlade om att hålla saker enkelt och 

minimalistiskt, detta tillämpades på mockuperna (Typografi, bild och grafisk design. 

Henriette Koblanck, 2003).  
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Fem slutgiltiga mockuper skapades för att visa de viktigaste funktionerna och för att 

optimera användningen av tiden som återstod.  

 

Figur 7. Startsida för bildlexikonet. 

Här finns det information om själva lexikonet, vilka funktioner som finns och även en 

pil för att backa tillbaka till hemsidan. Man väljer språk i scrollistan och trycker sedan 

på knappen. Man hamnar då på kategorisidan där ytterligare information finns, se figur 

7. 

 

 

Figur 8. Förklaring av kategorier. 

Bakåtpil längst upp till vänster som ligger statiskt för att man alltid ska kunna gå 

tillbaka till hemsidan.  En sökruta längst upp till höger där man kan söka efter allt som 
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finns i lexikonet och även komma till hjälpdelen. En förklarande text ligger till höger 

på sidan där man får lite information om kategorierna. Kategorilistan ligger till vänster, 

klicka på en kategori och man kommer genast till underkategorierna, se figur 8. 

 

Figur 9. Underkategori. 

Under språkvalet ligger nu ”brödsmulor” vilket gör att man kan se vart man är plus att 

det är ytterligare en möjlighet att gå tillbaka till startsidan i lexikonet. Kategorin man 

valt har utmärkt sig själv genom att byta färg och en linje visar användaren rutan med 

underkategorierna. När man klickar på en underkategori så kommer man till en sida 

med alla bilder inom den underkategorin, se figur 9. 

 

 

Figur 10. Innehåll i underkategori. 
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Så här ser det ut när man kommer till sidan med alla bilder. Man kan välja att titta på 

miniatyrerna av bilderna på det här sättet eller så kan man klicka på miniatyrerna och 

få en större bild plus mer information, se figur 10. 

 

Figur 11. Förklaring av bild. 

När man går in på en specifik bild så kommer man till denna sida där bilden är i större 

format med en förklarande text till. Dessutom så finns titeln i både singular och plural 

i den förklarande texten. Den sätts även in i en passande mening som exempel. Under 

den förklarande texten så finns det miniatyrbilder på de andra bilderna i 

underkategorin. Man kan bläddra fram och tillbaka med de röda pilarna och vill man 

gå till en annan bild så är det enbart att klicka på bilden, se figur 11. Vill man gå till en 

annan kategori så klickar man på kategorinamnet och kommer genast till 

underkategorisidan. 
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4.8 Användartest 

Testresultatet från användartestet var tillräckligt för att bekräfta att navigationen i 

gränssnittet var lätt och förståeligt. Däremot så kommer ytterligare användartester 

behöva utföras för att helt bekräfta att det är så användarvänligt som möjligt. Under 

tester så fanns det en sak som ingen av testpersonerna lyckades hitta, hjälpfunktionen. 

Den låg i sökfunktionen och efter mycket ledtrådar så lyckades testpersonerna hitta 

denna. Detta är ett problem som kommer att behöva åtgärdas efter projektets slut. 

Designen på gränssnittet fick positiv respons, även om vissa testpersoner 

kommenterade dess entonighet. Val av kategorier, underkategorier och bilder fick även 

de positiv respons. Dock hade testpersonerna velat se mer av andra kategorier och inte 

enbart testkategorin. Språkvalet var det lite frågor om men det klarnade efter en 

förklaring. Sökfunktionen och ”brödsmulorna” var uppskattat av testpersonerna då de 

hjälper dem från att fastna. Att det fanns förklarande text med ordet i både singular 

och plural till varje bild kom som en överraskning då testpersonerna enbart väntat sig 

ett enkelt bildlexikon, likt de man ger små barn. I slutändan så fick bildlexikonet en 

positiv respons och några viktiga kritiska kommentarer, från enkätundersökningen 

angående storleken och kategorierna, som kommer till nytta vid vidare arbete på 

bildlexikonet. 

4.9 Heuristisk utvärdering 

Resultatet av den heuristiska utvärderingen på mockuperna blev i genomsnitt godkänt. 

Vissa funktioner som responstid mellan användaren och systemet är omöjligt att testa, 

därför gjordes en uppskattning på tid istället. Sammanfattningsvis så var gränssnittet 

välstrukturerat, hjälpfunktionen borde vara tydligare utplacerad och felmeddelanden 

borde kollas över. Positiva saker var att det är enkelt att navigera, mycket få musklick 

behövs för att ta sig runt och det finns mycket förklarande information så att 

användaren aldrig förvirrar sig. Det finns även många olika vägar att ta sig ifrån de 

olika länkarna vilket gör att användaren inte känner sig instängd. Det är mycket 

information som kan vara användbar för användaren att komma ihåg, men 

informationen går att återfinna om så krävs. Se bilaga 8 för det fullständiga resultatet. 
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5. Diskussion 

Vid projektets början lades följande forskningsproblem fram: 

Hur utformar man ett bildlexikon som ska vara informativt, lättförståeligt, grafiskt tilltalande och 

navigerbart samtidigt som det är anpassat för en bred målgrupp? 

Har jag besvarat forskningsproblemet? Jag anser att vissa delar av det är besvarat.  

Det som är besvarat är att det är grafiskt tilltalande, navigerbart och att det är anpassat 

för en bred målgrupp. Det har blivit bekräftat genom resultaten från de få 

användartest som gjorts. Det som behöver undersökas mer är om det är tillräckligt 

informativt och lättförståeligt genom att utföra mer användartester i större grupper. 

Avgränsningarna har varit till stor hjälp under projektet då de har sett till att hålla 

fokus på målet och inte sväva ut.  

De mål som sattes upp i början av projektet har ändrats under projektets gång. Dels på 

grund av tidsbrist och dels på grund av uppdragsgivarens önskemål. Resultatet från 

dessa ändringar är ett bildlexikon som består av 14 kategorier, 2-6 underkategorier per 

kategori och 5-16 bilder i varje underkategori. Själva målsättningen när det kommer till 

storleken av bildlexikonet har uppnåtts och likaså antalet kategorier. Antalet 

underkategorier har ökat och likaså bilderna i varje underkategori. Utformningen av 

gränssnittet blev inte som väntat, vissa funktioner var bättre än förväntat och vissa 

funktioner var inte optimala, dessa kommer att behöva redigeras i framtiden. Men i 

stort så blev gränssnittet användaranpassat och interaktivt.  

Brainstom fungerade väldigt bra, den gav många idéer på HUR målet kunde utformas 

och i vilket syfte projektet skulle göras. Mindmap fungerade ok, det är inte direkt en 

banbrytande metod som är ovanlig. Men den visade på hur hierarkin i lexikonet kunde 

se ut och om strukturen fungerar. 

Etnografiska fältstudier var en metod som fungerade väldigt bra. Den tillät mig att få 

en bra överblick över målgruppen, gav mig resultat som jag kunde bygga persona på. 

Det enda negativa med metoden var att den inte tillät tillräckligt med interaktion med 

målgruppen. Resultatet från observationerna hade inte varit lika användbara om jag 

interagerat med målgruppen. 

Enkätundersökning är en av mina favoritmetoder. Den ger en speciell frihet i 

projektet, man kan göra andra saker samtidigt vilket gör att man sparar mycket tid. 

Den gör även att man får mätbara resultat som är användbara genom hela projektet, 
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om man ställer rätt frågor. Det är dock det enda problemet, hur utformar man 

frågorna rätt? Frågorna ska inte vara ledande samtidigt som man ska få ut maximalt 

med resultat och få det så detaljerat som möjligt. Lite knepigt i början men när man får 

det rätt så är det en användbar metod. 

Persona är en klurig metod, man vet inte alltid om man behöver dem eller kommer att 

använda dem under projektet. Både den primära och negativa personan hade sina 

höjdpunkter och brister, vilket var till en stor fördel under scenario då de inte kunde 

hantera vissa scenarier. Mer användning av personas hade varit önskvärt då de 

användes som målgrupp och resultatet från dem hade stärkt slutresultatet. 

Scenario fungerade som vanligt, det är inte mycket man kan göra fel. Det gäller bara 

att få med alla vinklar så går det galant. Jag borde ha gjort lite mer scenarier med båda 

persona, dock så blev det väldigt bra med enbart den primära. 

Skisserna blev mycket bättre än förväntat då de gav en väldigt bra översikt över vilka 

funktioner som kunde fungera och inte. Däremot så hade fler skisser varit ännu bättre 

för att förhindra vissa problem som uppstod när jag började skapa mockuperna.  

Mockuperna fungerar alltid bra oavsett vilken typ av projekt det är. De ger en visuell 

överblick på hur gränssnittet kan komma att se ut och det är lättare att upptäcka 

problem direkt med ögonen än att försöka klura ut genom text vad problemen kan 

vara.   

Användartest är också en metod som jag gillar. Metoden avslöjar vilka fördelar och 

nackdelar produkten har utan att vara speciellt försiktig, den bryr sig inte om den sårar 

skaparens känslor. Man får inse att alla produkter har sina styrkor och svagheter och 

det här en bra metod för att upptäcka dem. Mer användartester hade varit positivt för 

att förstärka slutresultatet. Användartestfrågorna var många men precisa vilket gav ett 

bra resultat att sammanfatta och analysera. 

Heuristisk utvärdering är en metod som jag har svårt att förstå mig på. Den har tydliga 

riktlinjer man kan följa som är väldigt användbara, men ibland så räcker det inte att 

bara följa dem. Ibland så måste man gå utanför linjerna och undersöka delar som 

kanske inte är så uppenbara. Men den är användbar för alla typer av projekt. 

Förslag på vidare forskning vore att göra mer observationer för att se om det finns 

problem, behov eller annan information som förbigåtts i detta projekt. Ytterligare teori 

bör letas fram för att förstärka resultaten och metoderna. Göra fler användartester för 

att bekräfta slutresultatet och för att hitta eventuella problem.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Etnografiska fältstudier 

Observation av målgrupp 

Onsdag 20/5, kl. 11.08 

5 kvinnor och 3 män sitter i en datasal på deras rast. Kvinnorna sitter samlade i ena 

hörnet vid 2 datorer och pratar mer med varandra än vad de kollar på datorn. De sidor 

de besöker är mest communities, nyhetssidor, skvallersidor och deras mail. Männen 

däremot sitter utspritt vid varsin dator. Deras sidor varierar mellan skolrelaterat och 

hobby, t.ex. sportsidor, spelsidor, mail, litteratursidor, och sökmotorer. 

Onsdag 20/5, kl. 13.14 

En klass med elever har en lektion (datorkunskap) via datorerna i samma sal som jag 

observerat tidigare. Det är jämt uppdelat mellan könen och varje person har en egen 

dator. Ungefär två tredjedelar av klassen har uppmärksamheten på något annat än 

lektionen, chatt program (msn) och hemsidor som innehåller deras intressen. 

Lektionen var enligt mig långtråkig och hade inte många spännande moment, det var 

nästan enbart text och uppgifter. 

Onsdag 20/5, kl. 14.25 

Ytterligare en lektion, den här gången i en vanlig sal och ämnet är historia. Nästan 70 

% av klassen förlorade intresset efter bara 10min. alla elever fick en varsin bok i början 

av lektionen och knappt någon har ens öppnat den, alla öppnade boken när läraren 

bad dem kolla upp en sida. Klassen vaknade till liv när de fick reda på att de skulle få 

se en historisk film, men två elever somnade efter en kvart av filmen. Större delen av 

klassen hade mer uppmärksamhet på filmen än på den tidigare delen av lektionen. 

Efter lektionen diskuterade eleverna filmen och inte det som läraren försökt lära dem 

innan. 
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7.2 Bilaga 2: Enkätformulär 

Enkätundersökning 

Kön:  Kvinna      Man 

Ålder:   ___________ 

Fråga 1. Hur många kategorier får bildlexikonet som mest innehålla? 

←10 10 – 30 30 – 60 60 – 90 90→ 

Fråga 2. Vilka kategorier tycker du ska finnas med i ett bildlexikon för vuxna? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Fråga 3. Hur många bilder anser du är lagom per kategori? 

←5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30→ 

Fråga 4. Ska det finnas text till varje bild? Förklara varför. 

Ja _______________________________________ 

Nej _______________________________________ 

Fråga 5. Ska bilderna vara fotografier eller illustrationer? Förklara varför. 

Fotografier           _____________________________________________________ 

Illustrationer        _____________________________________________________ 

Fråga 6. Hur många språk ska det finnas att välja mellan? Vilka? 

←2 2 – 5 5 – 10 10→ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

_______________ _______________ _______________ 

Övrigt. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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7.3 Bilaga 3: Sammanställning av enkätundersökning 

11 Kvinnor ålder 24 – 56 

8 Män  ålder 32 – 48 

Fråga 1. Hur många kategorier får bildlexikonet som mest innehålla? 

4st tyckte ←10 

13st tyckte 10 – 30 

2st tyckte 30 – 60  

0

5

10

15

←10 10 – 30 30 – 60 60 – 90 90→

Fråga 1

Fråga 1

 

Fråga 2. Vilka kategorier tycker du ska finnas med i ett bildlexikon för vuxna? 

djur, blommor, träd, mat, bilar, båtar, bakelser, högtider, valuta, årstider, väder, 

apparater, byggnader, nöjen, godis, aktiviteter, sport, yrken, industri. 

Fråga 3. Hur många bilder anser du är lagom per kategori? 

1st tyckte 5 – 10  

3st tyckte 10 – 20  

15st tyckte 20 – 30 
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20

←5 5 – 10 10 – 20 20 – 30 30→

Fråga 3

Fråga 3

 

Fråga 4. Ska det finnas text till varje bild? Förklara varför. 
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19st sade ja. 

”annars vet man inte vad det betyder”, ”lättare att lära sig”, ”plural och singular borde 

finnas med i texten”. 

Fråga 5. Ska bilderna vara fotografier eller illustrationer? Förklara varför. 

16st tyckte fotografier. ”det ska vara så verkligt som möjligt så att man känner igen det 

senare” 

2st tyckte illustrationer. ”det ser roligare ut” 

1st tyckte blandat. ”varför inte ha både?” 

0

5

10

15

20

Fotografier Illustrationer Blandat

Fråga 5

Fråga 5

 

Fråga 6. Hur många språk ska det finnas att välja mellan? Vilka? 

18st sade 2 – 5 ”bättre att ha så allmänna språk som möjligt”, ”ska det vara mer än 2?”, 

”ju färre desto bättre”. 

1st sade 5 – 10 ”det kan vara bra att så många som möjligt kan använda det” 
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7.4 Bilaga 4: Persona 

Primär persona 

 Namn: Amina Skazliæ 

 Ålder: 19år 

 Kön: kvinna 

 Yrke: Träningsinstruktör 

 Personlighet: Amina är en social och utåtriktad person som verkligen älskar 

att umgås med andra människor. Hon skapar ständigt nya kontakter och är 

inte rädd för att bjuda hem väninnor på middag någon gång ibland. Hon trivs 

med att laga mat och hon äter nästan enbart ekologiska varor eftersom hon 

vill att sitt barn ska må bra. 

 Intressen: Förutom att träna själv så gillar Amina att spela på piano, det är 

något som hon velat göra i många år och hon började ta lektioner när hon var 

runt 13år. Hon gillar även att ta långa promenader med sin son och sin make 

och på sommaren så åker de alla till stranden och badar. 

 

Negativ persona 

 Namn: Matheus Lucano 

 Ålder: 18år 

 Kön: Man 

 Yrke: Butiksbiträde 

 Personlighet: Matheus är en socialt skygg person som trots detta är väldigt 

fysisk aktiv och har stora framtidsplaner. Han vill ut och resa jorden runt en 

dag och han börjar genom att jobba direkt efter skolan. 

 Intressen: Matheus gillar alla slags spel; tv-spel, datorspel, sällskapsspel, allt 

som går att spela. Han gillar även serier, favoriterna är Marvel. Han tränar 

jutsu på fritiden med två av sina kompisar och de brukar gå ut och äta efter 

varje träningspass. 
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7.5 Bilaga 5: Scenario 

Scenario 

Amina 

 Steg 1 – hon börjar med att gå in på hemsidan och klickar sig fram till 

bildlexikonet. 

 Steg 2 – när hon öppnar lexikonet möts hon av en startskärm och språkval 

 Steg 3 – när hon valt språk så väljer hon bland kategorierna eller så kan hon 

välja att söka efter ett speciellt ord om hon vill. 

 Steg 4 – när hon valt en kategori så kommer hon in på en sida med miniatyrer 

av de bilder som finns i kategorin. Hon kan antingen klicka på de hon vill eller 

så kan hon börja från början och sedan via en knapp gå till nästa osv. 

 Steg 5 – när hon är klar i en kategori så kan hon antingen använda 

brödsmulorna för att backa eller så använder hon ”hem” knappen. Då 

kommer hon automatiskt till kategorisidan. 

 Steg 6 – vill hon byta språk när som helst så kan hon bara klicka i 

verktygsmenyn och då återställer sig alla kategorier. 

 

Vid problem 

1. Språkvalen kan krångla, det går inte att byta eller så byter det till fel språk. 

2. Kan vara svårt att hitta språkvalen eller sökrutan. 

3. Det man söker efter kanske inte finns i lexikonet, liknande alternativ ska då komma 

upp. 

4. Man blir förvirrad bland kategorierna och hittar kanske inte alls vad man söker. 

5. Vissa bilder ligger under fel kategori och förvirring uppstår. 

6. Hem-knappen kan vara för liten, för otydlig och ligga på fel ställe. 

7. ”Brödsmulorna” kan ge sken av att vara ytterligare länkar och inte visa användaren 

vad denna har gått in på. 
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7.6 Bilaga 6: Skisser under projektets gång 

 

Hierarki 

 

 

Skisser på de olika sidorna i bildlexikonet. 
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7.7 Bilaga 7: Mockuper 

 

Startsidan 

 

Kategorisidan 
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Underkategorisidan 

 

Bildsidan 
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7.8 Bilaga 8: Heuristisk utvärdering 

o Enkel och naturlig dialog  

- start: välja språk och klicka på en knapp. 2klick. 

- kategorier: klicka på en kategori i vänster meny och få upp olika 

underkategorival. 1klick. 

- underkategorier: klicka på en underkategori och få upp olika bilder att välja 

mellan, i miniatyrer. 1klick. 

- bilder: klicka på en bild och få upp denna i bildvisningsläge. Klicka sedan på 

en av bilderna i sliden för att välja. 2klick. 

- backa: klicka på hemknappen eller brödsmulorna. Går även klicka på 

kategorierna. 1klick. 

- söka: skriv in en del av ett sökord så kommer olika förslag fram. 1-2 klick. 

- ändra språk: klicka på scrollmenyn och välj språk. 1-2 klick. 

- sammanlagt 9-10 klick. 

o Att tala användarens språk  

start: förklaring av lexikonet på lekmannatermer. 

kategorier: förklarande text av kategorier och funktioner på sidan. Kategorier 

med enkel rubrik. 

underkategorier: rubriker till varje underkategori. 

bilder: rubrik till varje bild. 

bilder: förklarande text till varje bild plus plural och singular. 

o Minimera användarens minnesbelastning  

start: förklaring 

kategorier: förklaring 

underkategorier: namn 

bilder: namn och förklaring 

söka: namn 

o Följdriktighet  

samma tema genomgående, samma struktur, samma typ av språk. 

o Återkoppling  

start: laddar snabbt. ca 2sek. 

kategorier: laddar lite segare, knappt märkbart. 2,5 - 3sek. 

underkategorier: laddar i samma hastighet som kategorier. 
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bilder: laddar lika snabbt som kategorier. 

bilder med förklaring: laddar lite sämre än kategorier. 4sek. 

byta bild: laddar lika snabbt som bilder. 

byta kategori: laddar lika snabbt som kategorier. 

gå tillbaka till hemsidan: laddar lika snabbt som kategorier. 

färgen byts från svart till rött för aktiva länkar, besökta länkar får en grå färg. 

o Väl markerade utgångar  

start: knapp till hemsidan. 

kategorier: knapp till hemsidan. 

underkategorier: knapp till hemsidan, brödsmulor, knappar till andra 

kategorier. 

bilder: knapp till hemsidan, brödsmulor, knappar till andra kategorier. 

bilder med förklaring: knapp till hemsidan, brödsmulor, knappar till andra 

kategorier, knappar till andra bilder. 

o Genvägar  

brödsmulor, hemsidan, sökfunktionen, registrering på hemsidan 

o Bra felmeddelanden  

existerar inga, går inte göra fel 

o Förebygga misstag  

instruktioner på startsidan och under kategorier, skriv i sökrutan så kommer 

förklaring upp. 

o Hjälpa och dokumentera  

hjälp finns i sökfunktionen, skriv enbart hjälp. Finns i instruktionerna. 

 


