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Abstrakt 
 
Denna uppsats handlar om arbetsprocesser ur ett användbarhetsmetodiskt 

perspektiv. Metoder och aktiviteter som kan tillämpas vid utveckling av digitala 

gränssnitt kommer att beskrivas och vilka risker som kan uppstå om 

arbetsprocessen inte innehåller vissa metoder. Målet var att klart definiera 

begreppet användbarhet för att i slutet av arbetet kunna verifiera de olika 

metoderna utifrån detta begrepp. God användbarhet som i sin tur ligger till 

grund för bättre användarupplevelser och mer framgångsrika produkter. 

 

Undersökningen grundar sig på två sedan tidigare utvecklade arbetsprocesser 

och en fallstudie i syfte att förstå svårigheterna som kan uppstå vid 

utvecklingen. Det gjordes en matris av de teoretiska arbetsprocesserna som 

sedan jämfördes med resultatet ifrån fallstudien.  

 

Undersökningen resulterade i ett flertal punkter i arbetsprocessen där 

förändringar ur ett användbarhetsperspektiv skulle kunna genomföras. Det 

visade sig att metoder som ser till användarens behov och krav inte tillämpas i 

den utsträckning de borde för att skapa förutsättningar för god användbarhet 

och användarupplevelser. Det framgick att användarperspektivet är viktigt och 

kan ge utvecklare bra data om hur produkter upplevs och används. Användare 

skall ha en mer central roll underutvecklingsprocessen. Detta för att inte 

riskera en självförverkligande design som bygger på utvecklarens egna 

erfarenheter och fördomar. Arbetsprocessen och dess innefattade metoder är 

därför viktigt att den betänks noga.  
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1 Introduktion  
 

 
Användbarhet och användarupplevelse är två begrepp som är tätt förknippat 

med interaktionsdesign. Inom ramarna för interaktionsdesign finns en mängd 

metoder och aktiviteter som vid tillämpning ökar användbarheten och möjliggör 

för bättre användarupplevelser. En grundläggande del av interaktionsdesign och 

användbarhet är att slutanvändare skall ha en tydlig roll under utvecklingen. De 

metoder som ämnar främja användbarhet och tar hänsyn till användaren kallas i 

undersökningen för användbarhetsmetoder. Denna studie handlar om varför, 

hur och vilka metoder ett medelstort företag bör tillämpa i sin arbetsprocess vid 

utveckling av digitala gränssnitt. 

 

Vart fjärde mobila applikation som laddas ned används bara en gång innan 

användaren väljer att göra sig av med den (Localytics, 2011). Detta tyder på att 

det finns ett stort glapp mellan många applikationers funktioner och 

användarens förväntningar. En av många anledningar till detta kan vara att vissa 

gränssnitt inte förmedlar innehållet på ett tydligt sätt och därför blir mindre 

användbara. Om flera, eller mer noggrant utvalda, användbarhetsmetoder 

tillämpats under utvecklingen hade användarperspektivet bejakats tidigare och i 

slutänden lett till en bättre produkt. 

 

Förutom att beskriva arbetsprocessen och hur den kan förändras, för att skapa 

bättre användbarhet, kommer även svårigheter som kan uppstå i den vardagliga 

verksamheten att beskrivas. Faktorer som i arbetslivet kan innebära problem är 

ekonomi, resurser, tid och kompetens gör det ännu viktigare att fokusera på rätt 

saker och välja utvecklingsmetoder med omsorg.  

 

Ämnet är relevant i och med det snabbt växande antalet smartphones och 

användandet av webb- och mobiltjänster på en marknad där konkurrensen blir 

allt hårdare. Det är viktigt att företag utvecklar gränssnitt som användare tycker  
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om och rekommenderar sina vänner att använda. Vill utvecklare skapa gränssnitt 

som användare tycker om är det inte bara funktioner och bakomliggande teknik 

som är avgörande. Användbarhet och användarupplevelse är två centrala 

områden och begrepp som kommer att vara återkommande i denna uppsats. 

Gränssnitt kan utvecklas på olika sett och det finns många metoder utvecklare 

kan använda för att skapa bättre gränssnitt. Undersökningen kommer i 

huvudsak att handla om metodik och om arbetsprocessen bör se ut för att skapa 

god användbarhet i digitala gränssnitt. Skillnaden mellan hur mobiltelefonen ser 

ut, och används, idag och för tio år sedan är stor. Allt sedan Apple lanserade sin 

första iPhonemodell 2007 har både antalet smartphones och antalet mobilappar 

ökat markant. De senaste tre åren har det utvecklats 300,000 mobilappar som i 

sin tur har blivit nedladdade 10.9 miljarder gånger under bara år 2010(IDC).  

 

1.1 Problemformulering 

 
På en marknad där konkurrensen är hård är det viktigt att gränssnitt fungerar 

bra. Arbetsprocessens struktur och innehåll är viktigt för att åstadkomma just 

detta. Undersökningen avser att undersöka vilka metoder som är lämpligast för 

att se till att användarvänliga produkter utvecklas och hur kunskap om dessa 

metoder kan användas för att förbättra en existerande arbetsprocess. Detta för 

att besvara frågeställningen 

 

Hur kan en existerande arbetsprocess inom mobil mjukvaruutveckling förbättras genom en 

användarbarhetsmetodisk analys utifrån ett användarcentrerat designperspektiv? 

 
Ett flertal metoder har använts i undersökningen. Det gjordes dels en 

litteraturstudie i syfte att undersöka vad som tidigare skrivits om arbetsprocesser 

vid utveckling av användbarhet. Litteraturstudien utgörs av arbetsprocesserna 

som utvecklats av Alan Cooper (2007) och Sharp, Rogers och Preece (2007). Av 

dessa två gjordes sedan en sammanslagning i form av en matris som tar upp 
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viktiga metoder och vad dessa ämnar ha för resultat. Målet var att samla in 

information om vad användbarhet innebär och hur det skapas. Metodföljden (se 

figur 1 nedan) var litteraturstudien i syfte att införskaffa en bredare kunskaps 

bas. Vilket skulle behövas för skapandet av en användbarhetsmatris som sedan 

kunde jämföras med resultatet ifrån fallstudien.   

 

Det gjordes en fallstudie vid ett företag. Under denna del av arbetet gjordes 

observationer, intervjuer och deltagande i ett projekt där ett gränssnitt för en 

mobilapplikation utvecklades. Syftet med fallstudien var att identifiera hur 

arbetsprocessen i dagsläget ser ut och vilka metoder som tillämpas.   

 

Efter att fallstudien genomförts kunde ännu en jämförelse göras. Denna gång 

genom att ställa de teoretiska arbetsprocesserna och metoderna mot företagets 

arbetsprocess. Detta för att visa på områden där metodiken är bristfällig och vad 

företaget riskerar att missa ur ett användbarhetsperspektiv om ingen förändring 

görs. 

 

Figur 1 Metodöversikt 

 

 

1.3 Avgränsning/Begränsning 

 
Denna uppsats är avgränsad till att undersöka hur arbetsprocessen för 

användbarhet bör se ut hos utvecklingsföretag i mindre skala.  
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Litteraturstudien gjordes utifrån två sedan tidigare utformade arbetsprocesser 

med tillhörande aktiviteter. Vid en länge undersökningsperiod än tio veckor 

hade flera arbetsprocesser och metoder kunnat analyseras. 

 

Fallstudie gjordes endast på ett företag. Detta är en begränsning som också 

beror på tidsramarna för undersökningen. Om studier av flera företags 

arbetsprocess gjorts hade en djupare förståelse infunnits och en mer generell 

uppfattning om hur metoder för användbarhet fungerar i praktiken. 
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 2 Teori 
 
Detta kapitel tar upp relevant fakta som ligger till grund för undersökningen och 

metoder för utveckling av användbarhet. Här beskrivs de teoretiska 

arbetsprocesserna och metodiken enligt Alan Cooper (2007) och Sharp, Rogers 

& Preece (2007). Kapitlet beskriver även vad användbarhet och 

användarupplevelser är och varför de är viktiga. Detta tas upp i syfte att ge en 

förståelse för grundläggande delar inom användbarhet och de data som utgör 

grunden för jämförelsen av arbetsprocesserna och litteraturstudien.  

______________________________________________________________ 

2.1  Användarupplevelse  

 

Upplevelser är något som alla har haft. Det kan vara allt ifrån en fysisk aktivitet 

där en människa utsätts för väder, synintryck och minnen till upplevelsen av att 

sitta stilla framför en dator och utföra uppgifter. Det är kombinationen av olika 

intryck i ett sammanhang som skapar upplevelser av olika slag. Inom webb och 

tjänster på internet finns det idag ett allt större utrymme för intryck och 

information. Företag som vill vara konkurrenskraftiga och skapa bra produkter 

bör därför i utvecklingen betänka hur produkten skall upplevs av 

slutanvändaren. (Logica, 2011) 

 

Användarupplevelse är numera ett centralt begrepp inom bland annat 

interaktionsdesign. Någon form av användarupplevelse finns i alla produkter 

som används av människor och kan genom sitt beteende, utseende och andra 

egenskaper ge användaren en upplevelse. Oavsett om upplevelsen man får av att 

använda en produkt är tillfredställande, häpnadsväckande eller omständlig så 

handlar det fortfarande om en användarupplevelse. Enligt Sharp (2007) är det 

inte själva användarupplevelsen man designar utan ett meningsfullt innehåll och 

utseende som i sin tur ger användaren en trivsam helhetsupplevelse. (Sharp 

m.fl., 2007). 
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Nielsen Norman Group (2007) skriver på sin hemsida att användarupplevelsen 

innefattar allt ifrån tjänst, produkt och företag. Det är alltså mer än bara ett 

gränssnitt som påverkar hur slutanvändare uppfattar användarupplevelsen. Det 

är viktigt att ett företag som skapar produkter eller tjänster har en god förståelse 

för slutanvändarens krav och tillmötesgå deras behov. Därefter kan man om 

möjligt skapa ett utseende, förbättra tjänsten och göra produkten roligare och 

effektivare. (Nielsen, 2007). 

 

Att lyssna på användare är alltså en stor del i processen att skapa bra 

användarupplevelser eller att skapa förutsättningar för en bra 

användarupplevelse. Men vad användaren säger att den vill ha och behöver kan 

skilja sig ifrån vad som faktiskt är en bra användarupplevelse. Vid praktisk 

utveckling av produkter som tillhandahåller bra användarupplevelser är det 

viktigt att man tänker på flera olika aspekter. Allt ifrån teknik och 

implementering, marknadsföring, gränssnittsdesign och grafisk design. Alla är de 

viktiga element och riskerar att försämra användarupplevelsen om de inte 

betänkts ordentligt. (Nielsen, 2007). 

 

Nästa stycke handlar om användbarhet. Ett mått på hur lätta och effektiva 

gränssnitt är att interagera. Ett mått som vanligtvis stiger i takt med 

användarupplevelsen. 
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2.2 Användbarhet  

 

Användbarhet är ett mått på hur lätt användargränssnitt är att interagera med. 

Ett gränssnitt med god användbarhet låter slutanvändaren snabbt och enkelt 

utföra önskade uppgifter och uppfyller dess behov. Samtidigt skall gränssnittet 

om möjligt vara lätt att lära sig, ge användaren en positiv upplevelse och om 

möjligt vara roligt att använda. Att användarens förväntningar uppfylls är även 

det en viktig del i ett gränssnitt som skall upplevas som användbart. Det är alltså 

flera aspekter som ur ett användarperspektiv måste uppmärksammas och 

betänkas. Metoderna och processerna för att säkerställa god användbarhet i 

gränssnittsutveckling och gränssnittsdesign är många. Om god användbarhet vill 

uppnås inom gränssnittsdesign och mjukvaruutveckling är det däremot alltid 

viktigt att slutanvändare får stå i centrum av designprocessen. Hur detta 

användarfokus ser ut, och i vilken utsträckning, kan däremot variera. Förståelse 

för designprinciper och riktlinjer är en del i processen att skapa god 

användbarhet. En annan mycket central del inom användarcentrerad design är 

användbarhetstestning som också denna kan göras på flera olika sätt (Sharp, 

2007).  

 

Enligt bland annat Nielsen (2007) utgörs användbarhet av fem viktiga 

komponenter. Ett gränssnitt skall vara: 

 

Learnability är ett mått på hur snabbt och effektivt användare kan lära sig att 

navigera i ett gränssnitt (Usability First ). Vilken grad av Learnability ett 

gränssnitt har kan i stor utsträckning påverka användarupplevelsen positivt eller 

negativt. Ett systems vars gränssnitt gör det lätt för användaren att uppnå sina 

mål är igenkänningsbart för användaren förbättrar troligen användarupplevelsen. 

 

Efficiency är ett mått på hur snabbt användaren kan utföra sina uppgifter i ett 

system. Detta efter att användaren har lärt sig hur systemet fungerar. 
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Memorability innebär hur lätt det är för en användare att minnas hur ett gränssnitt 

används efter en tids frånvaro.  

 

Errors är ett mått på hur många fel användaren gör. Det bästa är självklart att 

inga fel uppstår men i de fall där fel uppstår handlar det också om att identifiera 

hur allvarliga dessa fel är och hur lätt det är för användaren att återhämta sig och 

komma på rätsida igen. 

 

Satisfaction betyder tillfredsställelse. Det innebär dels hur väl gränssnittet låter 

användaren utföra sina uppgifter men även hur trivsamt själva användandet var.  

  

2.2.1 Heuristik för användbarhet 

 

Designprinciper är en blandning av heuristik baserad på forskning och 

erfarenheter och kan ses som förslag på hur kommande designproblem och 

svårigheter kan lösas. Många personer inom människa-datorinteraktion har 

skrivit om designprinciper och vad de innebär. Designprinciper och riktlinjer är 

kraftfulla verktyg inom målinriktad design och kan bidra till att skapa en bra 

grund för gränssnitt med god användbarhet och trevliga användarupplevelser. 

Designprinciper är en uppsättning med punkter som ämnar täcka in de flesta 

aspekterna av ett gränssnitt där problem kan uppstå.  

 

Hur designprinciper används är olika men det vanligaste är att de fungerar som 

råd under utvecklingsfasen eller som ett stöd vid utvärdering av ett gränssnitt. I 

denna uppsats kommer fokus, gällande designprinciper, att ligga kring generella 

designprinciper (Usability, 2011).   

 

Generella designprinciper, eller riktlinjer, är i bokstavlig bemärkelse principer. De 

bygger ofta olika designers egna erfarenheter vilket gör att det finns fler än en 
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lista med generella designprinciper. Eftersom dessa principer är generaliseringar 

som bygger på erfarenheter och ofta utelämnar detaljer är det viktigt att man 

tänker igenom dess betydelse innan man tolkar och använder sig av riktlinjerna i 

en designprocess (Huang, 1997). Jakob Nielsens Ten Usability Heuristics och 

Donald Normans Design Principles är två exempel på generella designprinciper 

som finns beskrivna under rubrik 2.5 Listade designprinciper. 

 

Plattformsspecifika guidelines är riktlinjer som stämmer för en viss plattform. Varje 

plattform innehåller och följer någon form av standard som kan ses som 

designprinciper. Dessa riktlinjer är bra att känna till då de i vissa fall är helt 

nödvändiga för att en viss designlösning alls skall fungera. Ett exempel på en 

plattformsspecifika stilguide, eller styleguide är krysset i det övre högra hörnet i 

alla windowsfönster eller Tab-Baren längst ned i applikationer för iOS. (Huang. 

1997).  

 

Det finns flera andra typer av designprinciper. Internationella standarder är ett 

förhållningssätt som innehåller principer för design av system på global nivå. 

Domän/produktspecifika stilguider är andra principer som kan variera från 

bransch till bransch.  

 

I detta avsnitt kommer en vidare beskrivning av vad generella designprinciper är 

och hur de ser ut och används. De är alla utformade på ett sådant sätt att de vid 

användning skall eliminera alla svagheter i ett gränssnitt. En viktig insikt är att 

designprinciper är förslag och inte alltid sanningar. De olika författarnas listor 

med principer skiljer sig åt men kan alla vara användbara i olika sammanhang 

(Aumpage, 2010). 
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2.2.1.1  Jakob Nielsens 10 generella principer  

 

Jakob Nielsen är författare och konsult anses av många att vara ledande inom 

användbarhet på webben. Sedan han doktorerade i gränssnittsdesign och 

datavetenskap vid Danmarks Tekniska Universitet har han bland annat varit 

gränssnittsexpert vid Sun Microsystems innan år 1998 startade konsultföretaget 

Nielsen Norman Group. Nedan följer Nielsens tio principer för 

användargränssnitt (Aumpage, 2010). 

 

1. Synlighet av systemstatus (Visibility of system status). 

Ett gränssnitt och ett system skall alltid visa användaren vad som händer och ge 

feedback om detta. Detta kan göras gnom att användare får tydliga 

meddelanden, både typografiskt och grafiskt. Detta kan ses i bild 1 där 

användaren får en tydlig återkoppling på vad som just hänt.  

 

 

Figur 2 Synlighet av systemstatus 

 

2. Match mellan systemet och den verkliga världen (Match between system and the real world). 

Ett gränssnitt skall så långt det är möjligt vara igenkänningsbart ifrån den fysiska 

världen. Detta gäller för terminologi, symboler, fraser och logiska följder. Det 

hör ihop med igenkänning och hur användare är vana att se saker i den fysiska 

världen vilket underlättar för användaren att förstå samband. Figur 3 visar ett 

exempel på en meny som är logiskt uppdelad. 
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Figur 3 Match mellan system och verklighet 

 

 

 

3. Användarkontroll och frihet (User control and freedom). 

Användaren skall inte behöva gå omvägar för att göra det den vill. Gränssnitt 

bör alltså ha stöd för feltryck av användaren och göra det lätt att avsluta en 

oönskad process. Ett bra exempel på användarkontroll är sökfält som man kan 

lämna genom att helt enkelt klicka utanför fältet. Ett annat exempel är tydligt 

markerade utvägar i form av kryss som kan ses i figur 4. 

 

 

Figur 4 Avsluta en dialog 

 

 

4. Att vara konsekvent och följa standard (Consistency and standards). 

Ord och situationer skall alltid betyda samma sak och utformas så att de inte 

förväxlas med element som är lika. Ett bra exempel på detta är hur Office 

använder sig av element på sin plattform. Strukturen är konsekvent för alla deras 

produkter. Figur 5 visar menyn som den ser ut i Word och figur 6 visar menyn 

för Excell. De har samma logiska följd, grafiska element och följer en standard 

som finns i alla produkter ifrån Office. 
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Figur 5 Meny i Ofiice Word 2010 

 

 

 

Figur 6 Meny i Office Excell 2010 

 

 

5. Förebygga fel (Error prevention). 

Denna princip handlar om att utforma gränssnitt så att användare så lång det är 

möjligt inte kan göra fel genom en genomtänkt och försiktig design. Det kan till 

exempel handla om att fråga användaren en extra gång innan viktiga beslut tas. 

Ett annat exempel är en oklickbar knapp (se figur 7) när man skall bifoga en fil 

till ett mail och ingen fil är vald. En fil måste alltså väljas och användaren kan 

inte råka göra fel. 

 

 

Figur 7 Förebyggnad av fel  
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6. Igenkännande framför hågkomst (Recognition rather than recall). 

Det är lättare att känna igen saker än att minnas saker. Detta bör tänkas över för 

att minska användarens minnesbörda. Bra information igenom dialoger och 

tydliga element och symboler är exempel på bra sätt att främja igenkänning. 

Nedan finns två bilder som båda visar en lista med typsnitt. Den översta bilden 

(figur 8) är tydlig och gör att användaren kan känna igen ett typsnitt och den 

nedre (figur 9) är betydligt mer belastande för användarens minne då den 

visuella igenkänningen av typsnittet saknas. 

 

 

Figur 8 Bra igenkänning 

 

 

Figur 9 Mindre bra igenkänning 
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7. Flexibelt och effektivt att använda (Flexibility and efficiency of use). 

Handlar om att göra gränssnitt så lätta och så snabba som möjligt att använda. 

Det kan handla om kortkommandon och genvägar som skall underlätta för vana 

användare. De kan därför vara dolda i systemet för att inte förvirra nybörjare. 

Figur 10 illustrerar ett exempel där kortkommandon existerar. De är i 

utgångsläget dold och syns först när man klickar i en viss meny. 

 

 

Figur 10 Kortkommandon 

 

8. Estetisk och minimalistisk design (Aesthetic and minimalist design). 

Bara relevant information och relevant innehåll skall presenteras. Det är viktigt 

att göra arbetsytan (gränssnittet) så överskådligt som möjligt och inte låta 

oviktiga element rubba användares fokus. Detta kan göras på flera olika sätt. 

Avstånd, marginaler och mappning är saker som kan hjälpa och göra tydliga och 

estetiskt tilltalande gränssnitt (se figur 11). 

 

 

Figur 11 Exempel på minimalistisk design 
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9. Hjälpa användaren att känna igen, återhämta sig ifrån och diagnostisera fel (Help users 

recognize, diagnose and recover from errors). 

I de situationer där fel kan uppstå är det viktigt att låta användare veta vad felet 

kan bero på. Det bör noga funderas igenom hur felmeddelanden ska se ut och 

hur innehållet kan förklaras för en användare som har liten teknisk förståelse. 

Om möjligt kan förslag på hur problemet kan lösas inkluderas i felmeddelandet. 

I figur 12 visas ett felmeddelande som är kort, tydligt och som erbjuder 

användaren en djupare förståelse. I figur 13 är felmeddelandet betydligt mer 

belastande och svårtolkat för en ovan användare. 

 

 

Figur 12 Enkelt felmeddelande  

 

 

Figur 13 Svårtolkat felmeddelande  
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10. Hjälp och dokumentation (Help and documentation) 

Så lite text som möjligt är bra. Men i de fall där beskrivande texter behövs skall 

de grupperas och presenteras tydligt. Ett hjälpavsnitt eller en wissard är vanliga 

lösningar. Figur 14 visar ett hjälpavsnitt som är tydligt utmarkerat och ger en 

indikation på vilken hjälp användaren kan förvänta sig. 

 

 

Figur 14 Hjälpavsnitt 

 

 

2.2.3  Donald Normans designprinciper 

 

Donald Norman, numera Don Norman, är medskapare av konsultföretaget 

Nielsen Norman Group. Precis som Jakob Nielsen är han ett stort namn inom 

designvärlden och har skrivit ett flertal böcker på ämnet design. Han har tidigare 

i sin karriär varit Researcher vid Apple (JND, 2007). Nedan följer Normans 

generella designprinciper.  

 

1. Synlighet (Visibility) 

Handlar om att göra saker synliga. Med det menar Norman att viktiga element 

och funktioner skall vara tydligare markerade än mindre viktiga.  
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2. Respons/återkoppling (Feedback) 

Är den information som användaren får tillbaka efter att en handling utförts. 

Det kan vara en indikation på att en knapp har blivit tryckt på, att ett fält blivit 

ifyllt eller att ett meddelande har skickats. Det finns inte bara synlig feedback. 

Ljud och känsel är andra typer av feedback som däremot inte är lika vanligt 

förekommande och användbara i gränssnitt som synlig feedback (återkoppling).  

 

3. Restriktioner (Constraints) 

Handlar om vad användaren skall tillåtas göra i ett visst skede i gränssnittet. Du 

kan till exempel inte betala för en vara i en e-handelsbutik om ingen vara tidigare 

lagt i kundvagnen.  

 

4. Mappning/kartläggning (Mapping) 

Innebär struktur i gränssnittet och hur funktioner och dess effekt i gränssnittet 

förhåller sig till den riktiga världen. Ett exempel som Norman själv beskriver är 

piltangenterna på ett tangentbord och hur de symboliserar olika riktningar.  

 

5. Konsekvens (Consistency) 

Att ett gränssnitt skall följa vissa regler. Till exempel skall en handling som 

utförs av användare alltid presenteras på samma sätt.   

 

6. Handlingsinvit (Affordance) 

Innebär element eller objekts förmåga att inbjuda till användnig. Ett reglage som 

kan justeras i gränssnittet bör i viss mån se ut som ett reglage gör i den fysiska 

världen och en knapp i gränssnittet bör se ut som en knapp gör. Denna punkt 

har mycket att göra med representationer, igenkänning och tidigare erfarenheter. 
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2.3  Interaktionsdesign som arbetsprocess 

 

Centralt för interaktionsdesign är att utveckla interaktiva produkter som är dels 

lättanvända men kanske främst lätta att lära sig att använda. Det handlar om att 

skapa positiva användarupplevelser som stödjer och förbättrar användarens sätt 

att jobba, kommunicera och interagera (Sharp m.fl., 2007). Usability, eller 

användbarhet, är ett uttryck som beskriver hur enkelt eller svårt ett gränssnitt är 

att använda. Interaktionsdesign kan ses som ett antal aktiviteter som görs, en 

eller flera gånger, i en utvecklingsprocess för att i slutänden uppnå god 

användbarhet (Shahrivar, 2010). Internationell standard ISO 9241-11 definierar 

usability på följande sätt (UsabilityNet). 

 

 

Interaktionsdesign är en disciplin som kan vara centralt förknippat med andra 

discipliner inom processer vid utveckling och undersökning av alla 

datorbaserade system för människor. För att utveckla en användbar produkt 

eller ett lättanvänt gränssnitt krävs det mycket eftertanke. Utvecklaren måste 

veta saker om den tänkta användaren, vilka tekniska förutsättningar som finns 

och hur interaktionen dem båda emellan ser ut (Sharp m.fl., 2007).  

 

 

2.4 Designmetoder och aktiviteter  

 

Om ett företag eller en utvecklare vill uppnå bra, tidigare nämnd, användbarhet 

och skapa en bra användarupplevelse bör designarbetet främja målinriktad 

design (Goal-Directed Design). Användare och deras behov måste identifieras. 

Metoder och planer måste göras. Processen för interaktionsdesignsarbete och 

gränssnittsutveckling ser alltså inte alltid likadan ut. Att användaren skall stå i 

fokus under processen och att ha en iterativ arbetsprocess är två karaktärsdrag 
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som finns med i de flesta modeller av designprocesser för målinriktad design. 

En klassisk modell för interaktionsdesignsprocessen innehåller enligt bland 

annat Cooper (2007) fyra huvuddelar. De är 

 

 Identifiering av behov och krav 

 Utveckling av alternativ design 

 Interaktiva prototyper och tester 

 Utvärdering byggd på användarupplevelser 

 

Dessa olika grupper av aktiviteter bör inte ses som avklarade om de en gång 

genomförts. Aktiviteter är tänkta att komplettera varandra och för att med 

säkerhet veta att en metod resulterat i något positivt bör den upprepas i en 

Iterativ process (Sharp m.fl. 2007).  

 

 I denna uppsats kommen två synsätt på interaktionsdesign och målinriktad 

design att analyseras. Alan Coopers beskrivning i boken About Face (2007) är 

den ena och Sharp m.fl. (2007) är den andra. De fyra, ovan nämnda, delarna kan 

genomföras med en eller flera metoder. De metoder och aktiviteter som företag, 

utvecklare och designers använder utgör dess arbetsprocess. Resultatet av 

arbetsprocessen blir i slutänden en tjänst vars gränssnitt sedan har god eller 

mindre god användbarhet. 

 

De metoder, eller aktiviteter, som listas ingår alla i någon av de fyra tidigare 

nämna delarna av interaktionsdesign identifiering av behov och krav, utveckling 

av alternativ design, interaktiva prototyper och tester eller utvärdering byggd på 

användarupplevelser.  
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2.4.1 Designmetodik enligt Alan Cooper 

 

Alan Coopers modell för målinriktad design består i sex grupperingar med 

tillhörande aktiviteter. Datainsamling, Modellering, Kravspecifikation, Designramverk, 

designjustering och support är de olika grupperingarna. Cooper (2007) menar att 

denna arbetsprocess är optimalt för att besvara viktiga frågor kring 

grundläggande definition och design av digitala gränssnitt. 

 

2.4.1.1  Aktivitet 1:  Omfång 

 

Omfång (Scope) utgör den första punkten i Coopers arbetsprocess. Det innebär 

att projektet och målsättningen definieras samt att en tidsplan utarbetas. Ur ett 

användbarhetsperspektiv är inte detta en av de mest centrala aktiviteterna. För 

projektets fortlöpnad och framtida aktiviteter är ändå detta steg viktigt. 

Milstenar och viktiga datum och deadlines betänks och fastställs i den mån det 

är möjligt (Cooper, 2007). 

  

2.4.1.2 Aktivitet 2: Audit 

 

Ämnar undersöka hur marknaden ser ut i dagsläget och hur den tros se ut i 

framtiden. Denna punkt innefattar en brandingstrategi, 

marknadsundersökningar, konkurrentanalyser och huruvida tekniska möjligheter 

finns tillgängliga. Om produkten i projektet redan existerar och projektet ämnar 

att skapa en ny variant eller design av en produkt kan den och arbetet utvärderas 

i detta skede. I dessa fall är det vanligt att ”expertutvärderingar” som är 

heuristiska genomgångar av produkten  (Cooper, 2007). 

 

2.4.1.3 Aktivitet 3: Stakeholder interviews 

 

Målet med denna aktivitet är att visualisera vad som är produktens slutmål och 

vad den har för möjligheter. Vanliga metoder är här riskbedömning och 
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möjlighetsanalys. Praktiska frågor och logistik frågor kan uppkomma och detta 

tillsammans med de andra målen uppnås lättare om intervjuer med kund och 

inblandade parter hålls (Cooper, 2007). 

 

2.4.1.4 Aktivitet 4: User interviews and observations 

 

En viktig del i förståelsens för användarens beteenden, attityder, motivationer 

och datorvana. Intervjuer med användare ger detta och även en bra inblick i hur 

användare använder och tänker kring olika verktyg och utmaningar. I slutänden 

kan utvecklaren bättre förstå, och få en mer samlad bild av, användarens behov 

och beteenden i ett gränssnitt. Det kan vara nämnvärt att denna del inte samma 

typ av observationer och intervjuer som görs i samband med 

användbarhetstester i arbetsprocessens slutskede.  

Det finns ett flertal andra kvalitativa metoder att använda sig av vid insamling av 

data. Cooper fokuserar just på kvalitativa undersökningsmetoder då de lämpar 

sig bättre än kvantitativa i vanliga fall (Cooper, 2007).  

 

Andra metoder inom kvalitativ datainsamling av information om användare som 

beskrivs av Cooper är: 

 

 Fokusgrupper 

 Marknadsdemografi och segmentering 

 Användbarhetstester 

 Uppgiftsanalys 

 

 

2.4.1.5 Aktivitet 5: Personas 

 

Personas är det första steget i modelleringsfasen som kommer efter den tidigare 

beskrivna datainsamlingsdelen. Personas är fiktiva arketyper av användare och 



 

  27 (67) 
 

kunder. Dessa fiktiva karaktärer är baserade på den data som samlats in och ger 

en samlad och lätthanterlig bild av målgruppen och användarna. Detta är enligt 

Cooper (2007) en viktig skillnad. Ofta förväxlas personas med stereotyper vilket 

är helt felaktigt eftersom en stereotyp representerar designerns fördomar och 

antaganden. Personas bör skapas på nytt inför alla nya projekt. Cooper skriver 

att en återanvändning av tidigare gjorda personas kan ge en skev bild och inte 

alls fånga de karaktärsdrag hos den nya produktens målgrupp. Vid användning 

av de framtagna personas kan det vara värt att nämna att designen inte 

nödvändigtvis måste vara bred och innehålla alla funktioner. De ska snarare 

användas vid framtagande av funktioner för specifika användare med vissa 

behov. Det ger en tillräckligt bred funktionalitet som samtidigt inte blir allt för 

spretig.  

 

En viktig del av personas är utformning av dess mål. Utan mål är personas inget 

bra redskap för design.  

 

”User goals serve as a lens through which designers must concider the functions of 

a product” 

(Cooper, 2007, sida 88) 

 

Cooper menar att människors, personas, mål är så viktigt eftersom det tydligt 

motiverar användaren att bete sig som den gör. Mål kan delas upp i delmål för 

att förstås lättare. Det handlar då om enkla och universella erfarenhetsmål, 

användarens motivation att utföra uppgifter i anknytning till en specifik produkt 

slutmål och slutligen livsmål som representerar användarens längtan och 

motivation att uppnå slutmålet. Cooper skriver om ett flertal andra sätt på vilka 

personas kan användas förutom som designverktyg och varför personas är bra 

att använda. Några av dem är: 

 

 Personas motverkar självrefererande design 

 Ökar behovsområdet och funktionalitetsomfånget  
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 Ger en målbild 

 
 
2.4.1.6 Aktivitet 6: Other models 

 

Det finns andra modeller som kan göras förutom personas. Fysiska modeller 

(HiFi-modeller) är en typ av modell som ämnar uppmärksamma layout och 

grafiska element som finns i gränssnittet. Workflow och sekvensmodeller är två 

exempel på användbara modeller för information som görs innan fysiska 

modeller. Detta görs vanligtvis i form av ett flödeschema. Dessa modeller visar 

tydligt på vissa saker och några av dem är:   

 

 Önskad utgång av en process 

 Viktighetsgrad av dessa processer och varje handling 

 Vilka beslut som måste fattas 

 

2.4.1.7 Aktivitet 7: Context Scenarios 

 

Denna del handlar om hur en produkt eller tjänst passar in i människors, 

personas, liv och hur den hjälper användaren att nå målen som beskrevs tidigare 

i uppsatsen. Skapandet av scenarier är en viktig del som överbygger eventuella 

glapp mellan datainsamlingen och designarbete. Scenarier är en metod som 

används främst för att beskriva hur användare navigerar och förstår ett 

gränssnitt. Detta ger en bra bild av hur funktioner används och förstås men 

även hur vissa funktioner bör prioriteras. Ett vanligt sätt att använda scenarier 

på är som narrativ. Det innebär att en mängd möjliga handlingar skapar en 

historia med en start och ett mål. Syftet är att lösa designproblem genom denna 

historia och i slutänden skapa och illustrera olika lösningar på problemen.  

 

Personas kan användas i samband med scenarier i så kallade personasbaserade 

scenarier. Dessa är kortare narrativ som beskriver hur olika personer navigerar i 
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ett gränssnitt, eller använder en produkt, för att slutligen uppnå ett specifikt mål. 

Scenarier och personas kan tillsammans validera och testa design och 

designförslag i fortsättningen av processen. 

 

Use cases är en annan metod för att beskriva hur användare använder och 

navigerar i gränssnitt. Skillnaden de båda metoderna emellan är främst att use 

cases är mycket ingående beskrivningar av krav i produkten. Detta för att 

undersöka hur vissa funktioner beter sig och vad de får för gensvar. 
 

 

 

2.4.1.8 Aktivitet 8: Elements & Framework 

 

Dessa aktiviteter ligger till grund för det fortsatta designarbetet och ämnar 

definiera den övergripande strukturen av användarupplevelser och grunden för 

informationshantering och information.  

 

Interaktionsdesigners inom ett projekt jobbar här med personas och scenarier 

för att skapa flöden, funktionsmönster som kommer utgöra ramverket för 

interaktion. Grafiker jobbar samtidigt med detaljerad design och att lägga 

grunden till ramverket för design utifrån studier av formspråk.  

 

Interaktionsramverket som är mest relevant ur en användbarhetssynpunkt består 

enligt Cooper (2007) av sex steg som bör göras för att definiera ramverket. 

 

 Definiera form, komponenter och inputmetoder 

 Definiera funktionella element och dataelement 

 Avgöra vilka funktioner som kan grupperas och funktionshierarki 

 Skisser av ramverket 

 Skapa nyckelscenarier 

 Kontrollera design med valideringsscenarier. 
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Dessa sex steg i processen för att definiera ramverket för interaktion kan variera 

i ordning och måste inte följas i samma ordning. Vart och ett av de sex stegen 

innehåller i sin tur en rad olika metoder som kan användas för att fullfölja steget. 

Dessa metoder kommer inte att beskrivas i teorikapitlet  

 

2.4.2 Metoder och aktiviteter enligt Sharp, Rogers & Preece 

 

Den process som beskrivs av Sharp består i fyra huvudaktiviteter.  

 

 Identifiera behov och skapa en kravspecifikation för 

användarupplevelser 

 Utveckla alternativ design som möter de ställda kraven 

 Uppbyggnad av interaktiva versioner av produkten så att den kan 

kommuniceras, fastställas och testas 

 Utvärdering av produkt och användarupplevelser genom hela processen. 

 

2.4.2.1 Aktivitet 1: Identifiera behov och krav 

 

Även Sharp skriver i boken beyond human-computer interaction (2007) om hur 

viktigt det är att det finns definierade mål innan datainsamlingen inleds.  Bra 

metoder att använda sig av för datainsamling är enligt Sharp 

 

 Intervjuer 

 Fokusgrupper 

 Enkäter 

 Observationer 
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Oavsett vilken metod som används är det av stor vikt att respondenterna är 

representativa målgruppen för produkten. De fyra ovan nämnda metoderna för 

insamling av data kan även de genomföras på olika sätt. Hur de tillämpas är upp 

till varje företag och projekt och vilken data man är mest intresserad av (Sharp , 

2007).  

 

2.4.2.2 Iterativt arbetssätt och alternativ design 

 

Ett iterativt arbetssätt kan i viss mån ses som en metod för att utvärdera 

användbarhet. Idégenerering är en viktig bit av denna del och brainstorming är 

en vanlig metod. Ofta görs både konceptuella och detaljerade versioner av en 

design för att visa både dess övergripande struktur och mer detaljerade 

funktioner som knappar och andra grafiska element. En konceptuell modell 

beskriver gränssnittet på en mer övergripande nivå och en detaljerad design visar 

mer på specifika aspekter som bilder och ikoner. Ofta med någon av nämnda 

designprinciper i åtanke (Sharp. 2007). 

 

Det andra steget i processen innefattar också idégenerering. Brainstorming är en 

vanlig metod i denna del av processen. Här kan nya idéer genereras eller gamla 

idéer utvecklas. Fantasi och förmågan att koppla ihop dessa med tekniska 

lösningar är viktigt i en kreativ process. 
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2.4.2.3  Interaktiva Versioner 
 

Interaktiva versioner av en design görs vanligtvis i en interaktionsdesignprocess. 

Tanken är att användbarhetsproblem och designlösningar skall identifieras med 

hjälp av testanvändare (BTH). Görs prototypen av en produkt är det främst den 

fysiska strukturen som undersöks och när man gör en interaktiv prototyp av ett 

gränssnitt är det främst förståelse och brister i strukturen som behövs 

identifieras (DECO 1200).  

Hur prototyper görs beror på konceptets egenskaper, omfattning och när i 

utvecklingsprocessen prototypen görs. Olika typer av prototyper kan alltså göras 

vid olika tidpunkter inom ramen för ett utvecklingsprojekt. Det kan i ett tidigt 

skede göras Low Fidelity (Lo-Fi) prototyper för att ge inblick i en produkts, eller 

tjänsts, grundläggande funktionalitet och struktur. Med detta menas en enklare 

konceptuell prototyp utan detaljer. Om det rådande projektets resurser är 

begränsade är Lo-Fi prototyper de enda som görs innan man skapar den faktiska 

produkten/tjänsten (Sharp, 2007). 

Hi-Fi prototyper är mer avancerade prototyper som har i syfte att möjliggöra en 

mer detaljerad studie av till exempel ett gränssnitt. Dessa prototyper är vanligtvis 

mer tidskrävande och därigenom dyrare. Därför brukar HiFi-modeller göras i ett 

senare skede av processen då de flesta aspekterna av gränssnittet förväntas 

fungera som de ska (Olsson, Susanna. 2001) 
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 3 Metod 
 
Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att kunna uppnå målet med att besvara 

frågeställningen. Utöver en metodbeskrivning kommer detta kapitel även att beskriva 

begränsningar under projektets gång och vilken vetenskaplig ansats undersökningen har haft. 

Hur och varför de olika metoderna har använts kommer beskrivas. En fallstudie gjordes för 

att observera verkligheten, en litteraturstudie gjordes för djupare kunskap i ämnet 

användbarhet och metodik. Slutligen gjordes en jämförelse för att upptäcka mönster och 

metoder som kan tillämpas i praktiken.    

______________________________________________________________ 
 

3.1  Kartläggning av arbetsprocess  

 

En stor del av undersökningen består i jämförelse av tidigare utarbetade, erkänt 

effektiva, arbetsprocesser som kan följas vid utveckling av användbara gränssnitt 

med bra användarupplevelser. Dessa arbetsprocesser, utarbetade av Alan 

Cooper (2007) och Sharp, Rogers & Preece (2007), har analyserats och 

sammanfattats i en matris (se bilaga 1). Matrisens består av ett flertal metoder 

som tillsammans utgör en god grund för en arbetsprocess som lämnar utrymme 

för att skapa just användbarhet. Utgångspunkten för dessa metoder var 

undersökning av litteraturen. Därefter kunde matrisen, baserad på litteraturen, 

skapas.   

 

För att ett gränssnitt skall vara bra ur ett användbarhetsperspektiv bör 

användare kunna svara på följande frågor kring gränssnitt och användare. 

 

 

 

 Vilka är användarna för produkten? 

 Vad vill användare uppnå? 
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 Hur och vad tänker användaren kring produkten/gränssnittet? 

 Vad är tilltalande och belönande i produkten? 

 Hur skall produkten bete sig? 

 Hur skall produkten se ut? 

 Hur och på vilket sätt sker interaktionen? 

 Hur struktureras produktens funktioner på bästa sätt? 

 Hur lätt är produkten att förstå för förstagångsanvändare? 

 

De ovanstående frågeställningarna utgör en bra grund för användbarhet och kan 

genom att besvaras ge all nödvändig information om produkt och användare. 

Dessa frågor användes därför i den övre delen av matrisen för att visualisera 

vilka metoder som vid tillämpning kan besvara vilka av frågorna. Frågorna 

fungerar alltså som ett riktmedel för hur användbarhet skapas. 

 

3.2  Fallstudie 

 

Fallstudien gjordes vid ett applikationsutvecklingsföretag beläget i Stockholm. 

Två månader spenderades där med det huvudsakliga målet att skapa ett 

gränssnitt för en iPhoneapplikation. Tjänstekonceptet som gränssnittet gjordes 

för var sedan tidigare bestämt av företaget. Eftersom applikationen inte är tänkt 

att lanseras i nuläget gjordes ingen teknisk implementering. Tanken var att följa 

företagets arbetsprocess, utarbeta ett gränssnitt och undersöka företagets 

förhållningssätt till metoder i syfte att skapa god användbarhet. Tidsåtgången för 

undersökningen har varit en faktor som på positiva och negativa sätt kan ha haft 

en inverkan på resultatet. Fallstudie och observationer gjordes under en två 

månader lång period vilket gav en bra inblick i hur företaget, som stod i centrum 

för undersökningen, utvecklar sina applikationer. Om tidsramen för 

undersökningen varit bredare hade fler är ett projekt kunnat följas och 
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observerats vilket förhoppningsvis hade resulterat i en djupare insikt i företagets 

utvecklingsprocess. Företaget i undersökningens namn väljs att hållas anonymt.   

 

Undersökningen ämnar undersöka hur ett företag som jobbar med 

interaktionsdesign vid applikationsutveckling använder sig av teoretiska 

processer och principer under utvecklingen. Vilket specifikt företag 

undersökningen gjorts vid är därför inte relevant i sammanhanget. Det 

genomfördes ett antal intervjuer med personer från företaget. Även de kommer 

att hållas anonyma och refereras till som intervjuperson 1, intervjuperson 2 och 

så vidare. Utöver detta har även företagets modell för utvecklingsprocessen valts 

att inte i publiceras i detalj. 

 

3.2.1  Intervjuer 

 

Intervjuer gjordes för att få en djupare inblick i företagets arbetsprocess och för 

att få svar på frågor kring företagets metodik. som Intervjuerna hölls med 

personer som är anställda på företaget. Intervjuerna var ostrukturerade och 

innehöll öppna frågor. Frågorna som ställdes varierade från intervju till intervju. 

Frågegrunden låg i den sedan tidigare gjorda litteraturstudien. Intervjuerna 

genomfördes på detta sätt eftersom de olika respondenterna kommer från olika 

bakgrund och jobbar i olika delar av utvecklingen. Inför varje intervju var 

utgångspunkten arbetsprocessen i dagsläget. De genomfördes med tre grafiker, 

två interaktionsdesigners och företagets operativa chef.  

 

Under intervjuns gång gick varje aktivitet igenom var för sig. Det diskuterade 

sedan vilken syn man från företagets sida hade på dessa, hur väl de kände till 

dem samt i vilken grad de användes. 

 

Målet med intervjun var just att få frågor kring användbarhetsmetodik 

besvarade.  För att nå målet med intervjun valdes frågorna noggrant ut. Ett 
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annat mål med intervjun var att få inblick i vilka praktiska detaljer som skulle 

kunna innebära svårigheter vid en förändring av arbetsprocessen. Resultatet av 

intervjuerna sammanställdes sedan för att tillsammans med resultatet ifrån 

observationerna presenteras i en användbarhetsmatris.   

 

Precis som företaget hålls anonymt valdes även att hålla respondenterna i 

intervjuerna anonyma. 

 

3.2.2  Observation 

 

Viss information insamlades via observation. Genom deltagande vid möten, 

genomgångar, presentationer och seminarier kunde vissa slutsatser om 

företagets arbetssätt dras. En öppen kontorsmiljö öppnade upp för diskussioner 

och informationsutbyten kring bland annat gränssnitt och utveckling av dem. 

De deltagande observationerna som gjordes kan liknas vid en fokusgrupp. Varje 

dag gjordes nya observationer som till slut visade sig bidra mycket till 

helhetsbilden av företagets syn på teoretiska principer och designprocesser.  

 

Syftet med observationen var dels att undersöka hur väl respondenternas egna 

svar ifrån intervjun faktiskt stämde överens med deras agerande. Förutom detta 

ämnade observationen även att uppmärksamma vart i processen en annan 

metod hade kunnat tillämpas för ett bättre resultat och om det skulle innebära 

några svårigheter. 

 

Antalet personer som svara de på intervjun var relativt få. Det valdes att endast 

genomföra intervjun med de personer som förväntades ha goda kunskaper inom 

teoretisk interaktionsdesign och förståelse för användbarhet. Tidsåtgången 

utgjorde en viss begränsning. Undersökningen hade kunnat utökas och göras på 

mer än ett företag.  
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Sekretess är en aspekt som begränsat undersökningen. Företagets fullständiga 

utvecklingsprocess kan inte publiceras i denna uppsats. Delar av 

utvecklingsprocessen och likheter med andra processer kommer att presenteras. 

Detta bör däremot inte påverka resultatet och i någon vidare utsträckning 

eftersom deras syn på teoretiska processer är det mest relevanta. 

 

 

3.3 Jämförelse av användbarhetsmatris och fallstudie 

 

Den utarbetade metodmatrisen användes som sagt för att ge en bild av hur 

företagets arbetsprocess ser ut i jämförelse. Vad som finns med, vad som inte 

finns med och vad företaget riskerar att missa ur ett användbarhetsperspektiv. 

Förutom att identifiera hur metoder tillämpas eller inte tillämpas kommer det 

även att observeras vilka delar som det kunde gjorts mer av.   

 

För vart och en av metoderna som finns med i matrisen gjordes det en 

jämförelse med hur företaget i undersökningen tillämpar dem. Jämförelsen 

ämnade ge en bild av vad företaget gör mycket av och vad som görs lite av inom 

interaktionsdesign och arbete med användbarhet. Detta för att också kunna dra 

slutsatser av vilka värdefulla data och aspekter på användbarhet som riskerar att 

försummas. 

 

Efter att jämförelsen genomförts sammanfattades resultatet i ytterligare en 

matris för att visualisera hur mycket många av metoderna som används och hur 

det kan påverka förståelsen för användaren och användbarheten. 
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4. Resultat/Analys 
 
Denna del handlar om resultatet av undersökningen och de olika delarna. Först kommer 

resultatet av litteraturstudien och jämförelsen emellan de två arbetsprocesserna som gjordes att 

presenteras. Därefter kommer resultatet ifrån fallstudien. Detta kapitel avslutas med resultatet 

av jämförelsen som gjordes av företagets arbetsprocess och de tidigare beskrivna teoretiska 

arbetsprocesserna. 

______________________________________________________________ 
 

 

4.1 Användbarhetsmatris 

 

Resultatet av jämförelsen av de två teoretiska principerna resulterade i en matris 

(se bilaga 1) som täcker in många metoder och vad de ämnar ge för information, 

vilka mål de skall uppfylla och vilka resultat som kan förväntas. I resultatet 

nedan kommer denna matris att brytas ned i mindre delar för att klaras var för 

sig. 

 

4.1.1  Datainsamling 

 

Ur matrisen kan det bland annat utläsas att flera frågeställningar kan besvaras 

om en seriös datainsamling genomförs. Det blir också tydligt att datainsamlingen 

kan genomföras på ett flertal olika sätt med olika metoder.  
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Figur 15 Datainsamling 

 

Målen och det förväntade resultatet för varje metod skiljer sig en aning. 

Intervjuer är den metod som bidra till att flest frågeställningar för användbarhet 

kan besvaras. Samtidigt som intervjuer kan besvara många frågor kring 

användarens upplevelser av produkten och allmänna åsikter kan intervjuer även 

berätta mycket om användarens mål och hur användare tolkar vissa delar av 

gränssnittet.  

 

Fokusgrupper täcker liknande områden som intervjuer. Detta är en annan 

metod som det är upp till varje företag beroende på projekt om den skall 

tillämpas.  

 

Användartester är också en viktig del vid datainsamling. Om en ny produkt tas 

fram finns det i detta skede inget gränssnitt som kan testas. Användbarhetstester 

i ett tidigt skede av arbetsprocessen kan alltså bara tillämpas om produkten 

redan existerar men skall få en ny design eller nya funktioner. 

Användbarhetstester kan resultera i bra förståelse för användarupplevelser och 

mål.  
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4.1.2  Expertutvärdering 

 

Expertutvärdering, eller heuristisk utvärdering, är en metod som omnämns av 

både Sharp och Cooper. Metoden görs i slutskedet av arbetsprocessen för att 

eventuellt återkomma efter en eller flera iterationer. Utvärderingar av denna typ 

är väldigt effektiva vid analys av produktens/gränssnittets beteende, utseende 

och funktioner. Utvärderingen kan göras på mer än ett sätt men ett vanligt sätt 

är att en eller flera checklistor med designprinciper används.  

 

Figur 16 Expertutvärdering 

 

 

4.1.3  Modellering 

 

Den tredje delen i matrisen handlar om olika typer av modellering. Jämförelsen 

av de båda arbetsprocesserna av Cooper (2007) och Sharp (2007) resulterade i 
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tre gemensamma nämnare personas, skisser och prototyper. 

 

Figur 17 Modellering 

 

Förväntat resultat av de tre metoderna överlappar varandra och kan tillsammans 

bidra i användbarhetsarbetet. Användandet av personas kan vara av nytta när 

det senare görs skisser och prototyper.  

 

4.1.4  Alternativ design 

 

Alternativ design omskrivs främst av Sharp, Roger & Preece (2007) och termen 

är direkt hämtad ifrån deras bok interaction design. De aktiviteter som finns 

under rubriken i matrisen återfinns däremot i de båda teoretiska processerna. 

Det handlar inte om att skapa alternativ design i detta steg utan snarare 

genomföra aktiviteter som kan generera idéer till en ny design. I detta steg finns 

det betydligt fler metoder som kan användas. De tre metoder som valts är 
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representativa och är vanliga kreativa aktiviteter. 

 

Figur 18 Alternativ design 

 

Kunskap om produkten och dess utseende och funktion kan förväntas. 

Informationsstruktur är även det i viss mån ett förväntat resultat efter 

brainstorming.  
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4.1.5  Interaktiva prototyper och Scenarier 

 

 

Figur 19 Interaktiva prototyper & scenarier 

 

Vid utveckling av interaktiva scenarier är det främst information om produktens 

beteende och användarens interaktioner som införskaffas. Det går även att ur 

utläsa att endast ett fåtal frågor kan besvaras genom tillämpning av interaktiva 

versioner och scenarier.  

 

 

4.1.6  Design, detaljerad design och utvärdering 

 

Dessa aktiviteter kan innehålla många olika metoder. De var för många för att 

sammanfatta i en matris. Varje metod kommer vid behov att jämföras i de fall 

där företaget använde dem i sin arbetsprocess. Det framgår tydligt att 

användbarhetstester ger mycket information om många olika saker. Vad som är 

svårt att lära sig för användare är en fråga som kan besvaras efter väl 

genomförda användbarhetstester. Användarens interaktion och produktens 

utseende och beteende kan också uppmärksammas om utvärderingen 

kompletteras med bland annat intervjuer och observationer.  
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Figur 20 Design, detaljerad design och utvärdering 

 

 

 

 

4.2  Resultat av fallstudie 

 

Här kommer resultatet av fallstudien att presenteras i en matris (se bilaga 2) som 

visar hur frekvent de tidigare nämnda metoderna används. Det kommer att 

beskrivas hur och varför företaget jobbar med användbarhet på ett visst sätt. 

Resultatet av fallstudien kommer sedan att jämföras med resultatet av 

litteraturstudien av teoretiska arbetsprocesser för utveckling av användbarhet.  

 

Alla respondenter anser att interaktionsdesign är en viktig del av 

utvecklingsprocessen och att användbarhet är viktigt. Företaget har en egen 
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inarbetad designprocess och följer ingen direkt interaktionsdesignsmodell eller 

teoretisk designprocess. Däremot finns många delar och metoder med ifrån de 

två teoretiska arbetsprocesserna, enligt Cooper och Sharp, i företagets 

arbetsprocess. 

 

Kommunikation är en viktig ingrediens som är avgörande för utvecklingen och 

målet att göra användbarhet en naturlig del vid mjukvaruutveckling. Eftersom 

metoderna för utveckling av användbarhet fördelas olika mellan 

projektmedlemmarna är det förståeligt att kommunikationen är så viktig som det 

uppges. Majoriteten av respondenterna tror att användarens behov i vissa fall 

kan ha förbisetts. Främst för att arbetsprocessen vanligtvis inte har utrymme för 

användarperspektiv men även för att det inte är någons direkta ansvar.  

Alla respondenter tror att teoretiska designprinciper och att flera metoder går att 

använda vid utveckling av mobil- och webbapplikationer i viss utsträckning. Att 

de inte alltid är lämpliga att tillämpa beror dels på det aktuella projektet och dess 

komplexitet men även på kundens krav, budget och önskemål.  

 

Företaget i undersökningen har en interaktionsdesignsprocess för varje specifikt 

case men ingen standardiserad arbetsmodell eller arbetsprocess som följs vid 

varje projekt. Startade projekt börjar vanligtvis med en beställning från en 

företagskund som vill ha en applikation gjord. Vad kunden vill att tjänsten skall 

innehålla och vilka mål de vill uppnå är en företagets huvudsakliga riktlinje och 

faktor som påverkar företagets utvecklingsprocess.  
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4.2.1  Företagets datainsamling 

 

 

Företaget i fråga utvecklar i vanliga fall, som tidigare nämnts, applikationer åt 

företagskunder vilket innebär att stora delar av datainsamlingen, behovs- och 

kravanalys, eventuella marknadsundersökningar och målgruppsanalyser inte är 

direkt kopplade till företagets utvecklingsprocess. Det är i huvudsak upp till 

kunden att avgöra huruvida ett behov är stort eller inte för den applikation de 

beställer. Kommunikation är åter igen en viktig del. De data och det underlag en 

kund har vid en beställning måste förmedlas på ett bra sätt. Regelbundna möten 

med kunden kan därför ses som en viss typ av behovs- och kravanalys.  

Det händer att företaget genomför kravanalyser tillsammans med kunden.  

 

Metoder som aldrig tillämpas är intervjuer med användare, fokusgrupper och 

användbarhetstester.

 

Figur 21 Företagets datainsamling 
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4.2.2  Företagets expertutvärdering 

 

Expertutvärderingar genomförs i alla projekt. Ingen av respondenterna använder 

sig frekvent av någon checklista för god användbarhet under utvecklingen av 

gränssnitt. De uppger att det är svårt att veta hur de faktiskt ser på, och 

använder sig av, teoretiska designprinciper och metoder. Vissa nämner att 

många riktlinjer och designprinciper är så vanligt förekommande och generella 

att de betänks undermedvetet och på så sätt påverkar gränssnittet.  

 

 

Figur 22 Expertutvärdering 

 

 

 

4.2.3  Företagets modellering 

 

Inom ramarna för modellering är det främst skisser och prototyper som görs. 

Skisser görs i varje projekt och utgör den största biten inom 

interaktionsdesignsarbete. Prototyper, detaljerade skisser med riktig grafik, görs 

också i de allra flesta projekten för att eventuellt göras interaktiva i projektets 

slutskede.  
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Modeller av använde och målgrupp i form av personas görs ytterst sällan. Det 

uppges att personas inte skapas eftersom det är tids- och kostnadskrävande för 

kunden.  

 

Figur 23 Modellering 

 

4.2.4  Arbete med alternativ design 

 

Denna del är svår att särskilja ifrån designarbetet på företaget. Det beror på 

projekt och hur produkten ser ut när arbetet påbörjas. Skisser kan ses som en 

del av utvecklandet av alternativ designer. Idéer genereras i något som kan liknas 

vid en brainstorming där alla personer som är inblandade i projektet deltar. Alla 

flöden och görs i Wire-frame för att ge tydlig överblick.  
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Figur 24 Alternativ design 

 

 

 

Figur 25 Exempel på Wireframes och alternativ design 

 

 

När respondenterna ställs frågan om hur de själva ser på denna del av den 

teoretiska processen blir svaret ganska entydigt. De tycker att konceptuell 

utveckling och idégenerering genomsyrar hela projektet och att denna del 

innefattar mer än vad teorin säger.  

 

Respondenterna uppger att det är en tolkningsfråga och att det beror mycket på 

arbetsflödet och att det är svårt att sätta sig in i vad den teoretiska modellen 

faktiskt säger. 
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4.2.5  Arbete med interaktiva prototyper och scenarier 

 

 

Figur 26 Tillämpning av interaktiva prototyper och scenarier 

 

 

Företaget jobbar kontinuerligt med interaktiva versioner. Hur och i vilken 

omfattning dessa versioner görs skiljer sig beroende på projekt. Ett gränssnitt 

för webben görs det sällan interaktiva prototyper på men oftare vid utveckling 

av mobila gränssnitt. All kod som skrivs kan direkt visas i rätt format med all 

funktionalitet i vissa SDK:er. Interaktiva prototyper uppges vara en bra metod 

för att tidigt i arbetsprocessen undersöka hur både kod och design fungerar. Alla 

respondenter tycker att interaktiva prototyper är viktigt.  

 

De uppger att interaktiva versioner ger en bättre känsla för hur den tänkta 

tjänsten fungerar och vad som skall ändras inför en lansering. Respondenterna 

är eniga i sin uppfattning kring de teoretiska aktiviteterna i denna del av 

processen.  
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Scenarier och personabaserade görs sällan. Antagligen för att datainsamlingen , i 

den mån den görs, sker externt och inte skapar en bra grund för arbete med 

personas och därför inte heller personabaserade scenarier.  

 

Det är desto vanligare att ett flertal use case skapas för att mer i detalj undersöka 

viss funktionalitet och vissa element i gränssnittet. Dessa tas oftast fram 

individuellt. 

 

 

4.2.6  Företagets designarbete 

 

Design, och detaljerad design, utgör en stor del i arbetsprocessen och tar mycket 

tid av den totala utvecklingstiden. Det är denna del av projektet som fokus ligger 

kring och verkligen betänks. Tidigare nämnda metoder och delar av 

arbetsprocessen uppges vara viktiga men får ett betydligt mindre utrymme.  

 

Utvärdering av gränssnitt är generellt sett mycket nedprioriterat och görs mycket 

beroende på tidsåtgången och av ekonomi. Det uppges av intervjupersonerna att 

användbarhetstester, intervjuer och observationer skulle bidra till djupare 

förståelse för användarens behov och bättre användbarhet. 
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Figur 27 Design  

 

Det som görs inom utvärdering är i form av expertutvärderingar. 

Respondenterna menar att detta är ett snabbt och effektivt sätt att undersöka 

gränssnittet. Denna utvärdering görs inte med någon form av checklista är 

baserad på personen som utvärderas egna erfarenheter.  

 

 

4.3  Analys av resultat 

 

Här kommer resultatet av matriserna att analyseras. Det kommer utifrån 

resultatet att mer i detalj förklaras vilka metoder som lämpar sig vid utveckling 

av användbarhet. Förslag på förändringar av företagets arbetsprocess kommer 

att lyftas och vilka metoder för främjande av god användbarhet som skulle 

kunna tillämpas.  

 

Det är bara en av metoderna under rubriken datainsamling i matrisen som 

vanligtvis används. Det förutsägs att kunden som beställt applikationen har gjort 
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all nödvändig datainsamling vilket de inte alltid gjort. Som det framgår i matrisen 

finns det en mängd olika metoder för insamling av data. Data som kan bidra till 

att besvara många viktiga frågor om både produkt och användare.  

Detta gör att produkters gränssnitt blir självförverkligande och saknar input 

ifrån användare. Detta kan få en rad negativa konsekvenser. Som det beskrevs 

om i kapitel 2.2 om användbarhet är användbarhet ett mått på hur väl användare 

navigerar i och förstår ett gränssnitt. En utvecklare, eller till och med grupp av 

utvecklare, ser inte gränssnitt ur ett användarperspektiv. Detta faktum kan i sin 

tur resultera i ännu fler negativa aspekter. I samma kapitel (2.2) beskrivs fem 

komponenter av användbarhet. Learnability, Efficiency, Memorability, Errors och 

Satisfaction som alla är mått på hur väl gränssnitet fungerar ur olika aspekter. Mått 

som grundar sig på användare och därför inte går att tillämpa om utvecklingen 

genomförs utan kundperspektivet. 

 

I och med att kunden som även är beställare gör all förundersökning skapas här 

ett glapp som påverkar hela arbetsprocessen och slutprodukten. Alla metoder 

och insamlingstekniker behöver inte tillämpas om tidsramarna är hårt satta och 

om budgeten är begränsad men förståelse för användare och deras mål är 

alldeles för viktigt för att förbises. Därför borde minst en intern datainsamling 

genomföras vid varje projekts start. Användare borde ha en större roll och en 

större inverkan på designen. Företag som jobbar med interaktionsdesign (se 

kapitel 2.3) och utveckling borde se till att utvecklingen är användarcentrerad 

och lägga mer energi på att informera kunder om vikten av användarvänlighet.  

 

Expertutvärdering är bra för förståelsen för produktens utseende och beteenden 

men borde aldrig helt ersätta andra metoder. Som det framgår i kaptitel 2.2 

(användbarhet) är ett heuristiskt ett av flera perspektiv på användbarhet. Den 

heuristiska utvärderingsmetoden används i stor utsträckning och fungerar bra 

som ett komplement. Under rubrik 2.2.1 beskrevs heuristik för användbarhet 

som ett underlag och tillskott i en annars användarcentrerad designprocess. 
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Designprinciperna av bland annat Nielsen (se kapitel 2.2.1.1) har ett stort värde 

och i kombination med andra checklistor skulle dessa göra utvärderingarna 

säkrare och minimera riskerna med att någon aspekt bortglöms. Utvärderingarna 

görs idag utan förhållning till några designprinciper. En standardiserad mall för 

utvärdering är ett annat förslag till förändring.   

 

Styrkor och svagheter i ett gränssnitt är svårt att identifiera på, av utvecklaren, 

egen hand och den tid och de kostnader som besparas igenom att hoppa över 

intervjuer, tester och datainsamling ökar risken för ett mindre användbart 

gränssnitt. Detta kan i sin tur leda till att arbete måste göras om flera gånger och 

att tiden som sparats in ändå går ändå åt i slutänden. Inledande undersökningar 

skulle också ha den positiva effekten att förena utvecklingsteamet och få alla 

inblandade att ha en mer enad bild av projektet och sträva efter samma mål. 

 

Av matrisen att döma (se bilaga 1) kan vart och ett av de viktiga målen och 

förväntade resultat uppnås genom tillämpning av ett flertal olika metoder. 

Vilken metod som passar bäst beror på projektet, vad som ämnas undersöka 

och ett flertal andra faktorer. För att säkerställa god användbarhet borde fler än 

en metod inom varje del tillämpas. Med alla kringliggande faktorer i form av 

ekonomi, resurser och kompetens är det svårt att generalisera och säga att vissa 

metoder alltid bör tillämpas.  

 

I resultatet av fallstudien framgår det att det är vanligt att interaktiva prototyper 

görs (se figur 26). Denna form av modellering är effektiv men skulle kunna 

förändras till det positiva. Värdet av en interaktiv prototyp höjas om den testas 

av användare och inte bara av utvecklare och interaktionsdesign. Först då kan en 

fullgod bild av användarupplevelse bildas. Utvecklare också ha nytta av 

interaktiva prototyper. Främst som ett underlag vid en heuristisk utvärdering för 

att uppmärksamma kunna justera detaljer och struktur. Användarens tankar och 
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upplevelser av produkten företaget och helheten går inte att uppmärksamma på 

andra sätt än att fråga användare. 

 

4.3.1  Förslag till förändring 

 

Här följer en sammanfattning av resultatet och en genomgång av metoder som 

skulle kunna användas för att säkerställa att gränssnitt som görs är användbara 

och ser till användarens behov.  

 

4.3.1.1  Intervju med användare 

 

Inledande intervju med användare och inte bara med kund. Kundens krav på 

funktionalitet och design är en sak. Användares krav och behov är en annan sak. 

Om företaget som också är kund ansvarar för datainsamlingen är det viktigt att 

förvissa sig om att den insamlade data är korrekt. Intervjuer har också den 

fördelen att data som insamlas på detta sätt är kvalitativ och säger mer om 

användarupplevelse och tankar (se kapitel 4.2.1). En kvantitativ datagrund i form 

av siffror och statistik är inte dålig men är inte lika användbar ur ett 

användbarhetsperspektiv. Inte minst påvisas detta i kapitel 2. 

 

4.3.1.2  Skapa personas 
 

Det är mycket sällsynt att företaget skapar några personas. Antagligen beror 

detta på att data som erhållits ifrån kunden är otillräckligt och därför inte kan 

ligga till grund för bra personas som kan representera en rimlig målgrupp. De 

mål och krav som ställs upp är ofta kundens. Scenarier är även det ganska 

sällsynt på företaget. Det är betydligt vanligare med olika Use case där vissa 

detaljer i gränssnitt studeras. Fördelarna med personas är många (se kapitel 

4.2.3) eftersom de är en bra sammanfattning av målgruppen och kan fungera 
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som en bra referens under arbetets gång. De ser till hur användare tänker och 

möjliggör för andra metoder som till exempel scenarier baserade på personas. 

 

4.3.1.3  Iterativt grupparbete 
 

En klart definierad arbetsprocess där en ansvarig interaktionsdesigner 

kontinuerligt borde vara med under utvecklingen av gränssnittet. Dels för att 

heuristiskt göra utvärderingar av gränssnitt men främst för att säkerställa hänsyn 

till användarperspektivet visas. Detta för att undvika att svagheter och dåliga 

användarupplevelser identifieras sent i ett projekt eftersom det då är än mer 

tidskrävande och ofta resulterar i att stora delar måste göras om.  

 

Modellering av gränssnitt och skisser är en del av processen som går fort och 

som tillämpas tidigt i projektet. En första variant av skisser och flödesscheman 

kan ofta vara klara efter bara någon dag. Arbetet görs oftast individuellt men 

diskuteras med andra inblandade. Denna modellering skulle kunna göras 

försiktigare och borde grunda sig mer på data ifrån användare.   

 

Detaljerad design och grafik görs också ganska tidigt och det är sällsynt att 

strukturen och interaktionsmodellen omarbetas när den väl nått 

designavdelningen. Interaktiva prototyper görs i många projekt och verkar fylla 

en stor funktion. Det är framför interaktiva versioner som många diskussioner 

och samtal angående funktion och design uppstår. Justering av designen görs, 

självklar, om det påträffas några brister eller fel. 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att företaget jobbar ganska individuellt inom 

teamet för att sedan skicka arbetet vidare till en annan teammedlem. Företagets 

interaktionsdesigners förväntas mer eller mindre att själv hitta lösningar på 

designproblem.  Heuristiska utvärderingar är den vanligaste metoden för 

utvärdering av gränssnitt. Dessa utförs inte regelrätt efter några designprinciper. 
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Respondenterna menar dock att designprinciperna förmodligen betänks 

undermedvetet och på så sätt har en stor inverkan. Användartester görs inte i 

några projekt vilket klart borde förändras.  
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5 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras. Resultatet har tolkats och kommer här att 

sammanfattas. Kapitlet kommer att ta upp vad företaget skulle kunna ändra på i sin 

arbetsprocess och vilka metoder och aktiviteter som skulle kunna tillämpas. Personliga åsikter 

och observationer kommer här att beskrivas i mer detalj. 

______________________________________________________________ 

 

I början av rapporten lyftes följande frågeställning fram: 

 

Hur kan en existerande arbetsprocess inom mobil mjukvaruutveckling förbättras genom en 

användarbarhetsmetodisk analys utifrån ett användarcentrerat designperspektiv? 

 

Jag tycker att frågeställningen har besvarats väl i ett resultat som visar på flera 

metoder som behövs vid utveckling av användbarhet. Litteraturstudien som 

gjordes gav en bra bild av metoder och aktiviteter som vid tillämpning borde 

resultera i gränssnitt med god användbarhet. Resultatet av fallstudien gav 

förståelse för hur en faktisk arbetsprocess kan se ut i praktiken och hur 

användbarhetsmetoder tillämpas. I kapitel 4.3 (Analys av resultat) lyftes flera 

förslag på förändringar i arbetsprocessen.  

 

Resultatet visar också på en arbetsprocess hos företaget som fungerar bra ur 

vissa perspektiv. Företaget har hög beläggning, är på tillväxt och har ett trevligt 

företagsklimat. Det finns rutiner men ingen klar arbetsprocess som följs i varje 

projekt. Detta är en svaghet i den bemärkelsen att aspekter av användbarhet lätt 

glöms bort eller nedprioriteras av kund. En tydligare definierad arbetsprocess i 

iterationer (se kapitel 4.3.1.3) skulle kunna förhindra detta. 
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Att förändringar ur ett användbarhetsmetodiskt perspektiv skulle kunna göras är 

tydligt. De gränssnitt som görs idag är till stor del självförverkligande och tar 

inte hänsyn till användarperspektivet.  

 

 

 

   5.1 Metodreflektion 

 

Metoderna som använts i studien kändes noggrant utvalda och har fungerat på 

ett bra sätt. Fallstudie, där ett verkligt företags arbetsprocess observerades och 

testades, gav bra information om hur medelstora företag verkar jobba med 

användbarhet och ser på interaktionsdesign. Detta i kombination med intervjuer 

och litteraturstudie av tidigare utarbetade arbetsprocesser gav en bild av 

skillnader i teori och praktik.  

 

Fler intervjuer, om det varit möjligt att inom tidsramarna för projektet, och 

fallstudier vid andra företag kunde bidragit till en bredare grund att utgå ifrån vid 

jämförelsen med teoretiska arbetsprocesserna. 

 

Det hade även varit intressant att ha varit djupare involverad i flera projekt för 

att undersöka hur mycket arbetsprocess och metodval påverkas av de olika 

projektmedlemmarna.  

 

De arbetsprocesser som valdes för det teoretiska ramverket utgjorde en bra 

grund för vad användbarhetsmetodik är och innefattar. Författarna bakom dessa 

metoder är välkända inom områden som användbarhet och interaktionsdesign 

och har många års erfarenhet. De metoder som fokus ligger kring är individuellt 

utvalda. 
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5.2 Slutsats 

 
För att skapa god användbarhet och möjliggöra för positiva användarupplevelser 

är det upp till utvecklaren att se till kundens behov och krav. Detta genom att 

involvera användare i arbetsprocessen och lämna utrymme för metodik som 

ämnar tillvarata dessa data.  

 

 

Användbarhet är för viktigt för att inte betänkas noggrant. 

Det är svårt att med säkerhet fastställa vilka metoder som ett företag bör 

tillämpa vid varje projekt då det finns en mängd kringliggande faktorer som kan, 

och måste, påverka arbetsprocessen. Det är alltså extra viktigt att välja metoder 

med omsorg. 

 

Se till att planera för arbete med interaktionsdesign och informera kund om 

vikten med detta arbete. En design som är helt baserad på utvecklarens egna 

erfarenheter, åsikter och fördomar riskerar att innehålla flera risker och inte 

tillmötesgå användarens behov. Detta kan i sin tur leda till en längre och dyrare 

process än användbarhetsmetodik tillämpats ifrån start. Det ökar också risken 

för att arbete som tagit lång tid och varit kostsamma måste göras eller att 

tjänsten förblir mindre användarvänlig. 

 

 

5.3 Fortsatt forskning 

 

Det vore intressant att jämföra resultatet av denna undersökning med andra 

företags arbetsprocess och deras arbete med användbarhet. Att undersöka hur 

ett företag arbetar gav ett tydligt men oprecist resultat av hur 

användbarhetsmetoder används. Det hade vidare varit intressant att undersöka 

de nämnda metoderna i mer detalj. Om det finns någon röd tråd som kan 
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berätta om hur dessa metoder kan och bör tillämpas i oavsett projekt och 

projektform.  
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7. Bilagor 
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7.2 Bilaga 2: Metodanvändning 
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