
 

 

 

C-uppsats i Informatik 

 

Användarnytta, hittbarhet och 

användbarhet i gränssnitt för 

komplexa informationsmiljöer 
 

Författare: Hannes Johansson och 

Jorunn Hartman 

Handledare: Päivi Jokela 

Termin: VT12 

Kurskod: 2IK40E 



 

   
 

Abstrakt 

Svårigheter att hitta relevant information på internet är ett stort problem 

som kostar svenskar både tid och pengar. På internet finns komplexa 

informationsmiljöer med stora mängder data och i dessa miljöer är det 

särskilt viktigt att användare får stöd i sitt letande. Det finns tidigare 

forskning inriktad på att kvantitativt undersöka användares 

informationsletande men en brist på kvalitativ forskning inom området. I 

denna studie undersöks användarbeteenden kvalitativt genom sex intervjuer 

och observationer med användare av den komplexa informationsmiljön 

Uppsala Conflict Data Program (UCDP). För att ta reda på användarnas 

informationsmål samt hur lätt det är för användare att hitta information i 

UCDP har gränssnittets upplevda användarnytta, hittbarhet och 

användbarhet undersökts. Utifrån resultatet av intervjuer och observationer 

har personas och scenarier skapats vilket har använts för att utveckla en 

prototyp över ett nytt gränssnitt för UCDP. Prototypen har sedan 

användartestats och justerats därefter. Utifrån resultatet av studien har nio 

principer för god användarnytta, hittbarhet och användbarhet i gränssnitt för 

komplexa informationsmiljöer sammanställts. Dessa principer inkluderar 

bland annat att utveckla gränssnitt utifrån användarnas mål och behov, 

presentera mellanliggande information som tydligt visar vad användare kan 

fördjupa sig i samt ge stöd för flera informationssökningsstrategier. Fortsatt 

forskning behövs för att utreda principernas validitet samt om det finns ett 

behov av kompletterande principer. 

Nyckelord: Användarnytta; Hittbarhet; Användbarhet; Komplexa 

informationsmiljöer; Interaktionsdesign. 

  



 

   
 

Abstract 

Difficulties in finding relevant information online cause significant 

problems for users. The internet houses complex information environments 

with large quantities of data in which users need more assistance in order to 

find relevant information. There are multiple examples of quantitative 

studies on user behavior when finding information but a lack of qualitative 

research in the field. This study investigates user behaviors with qualitative 

methods including six interviews and observations with users of the 

complex information environment Uppsala Conflict Data Program (UCDP). 

UCDP's interface has been evaluated through its perceived usefulness, 

findability and usability to identify information goals and how easily users 

find information. Personas and scenarios were created from the information 

found in the interviews and observations, which were used to develop a 

prototype of a new interface. The prototype was evaluated through user 

testing and modified thereafter. Based on the results found in the study nine 

principles regarding the usefulness, findability and usability for interfaces 

of complex information environments were summarized. These principles 

include developing interfaces from user goals and needs, presenting 

information that allows users to predict what additional information they 

can find, as well as supporting several information seeking strategies. 

Further research is necessary to examine if additional principles are needed 

and to validate the found principles. 

Keywords: Usefulness; Findability; Usability; Complex information 

environments; Interaction design. 
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1 Introduktion  
Svårigheter i att hitta relevant information på internet är ett stort problem. 

Nästan hälften av alla svenskar uppger att de ägnar minst 10 timmar i 

månaden på att leta efter rätt information och en fjärdedel att de ägnar så 

mycket som en timme om dagen på det. I pengar för svenska företag innebär 

20 arbetstimmar i månaden genomsnittligt räknat cirka 7 700 kr per månad 

per anställd och på ett år kan ett företag således spendera upp emot 80 000 kr 

per person på informationsletande (Zenou, 2011). 

 

Den stora mängd information som finns tillgänglig på internet kombinerat 

med att det finns många metoder för att hitta information skapar en komplex 

informationsmiljö för användare (Bauer och Leake, 2002). Men det är inte 

bara internet som helhet som kan beskrivas som en komplex 

informationsmiljö utan även enskilda system där flera sätt att hämta 

information i ett gränssnitt tävlar om användarens uppmärksamhet (Leino och 

Räihä, 2008). Med gränssnitt, även kallat grafiskt gränssnitt, avses den 

kontaktyta som finns mellan människa och system vilket exempelvis kan vara 

en webbsida eller vyn i ett datorprogram (Pettersson, 2011).  

 

I gränssnitt för komplexa informationsmiljöer är det viktigt att systemet 

underlättar för användare i deras informationsletande genom att hjälpa dem 

att hitta den information de vill ha. Ett begrepp för att beskriva om det är lätt 

att hitta information är hittbarhet vilket går att applicera på både hela system 

och enskilda objekt. Exempelvis kan ett objekts hittbarhet påverkas av om det 

finns en tydlig rubrik eller om det har en avvikande färg (Morville, 2005). 

Huruvida systemet innehåller den information eller de funktioner som 

användare behöver kan beskrivas utifrån dess användarnytta. En produkt med 

god användarnytta låter användare uppnå sina mål och har därmed ett syfte 

för användaren (Cooper m.fl., 2007; Landauer, 1995). Hur lätt ett gränssnitt 

är att använda kan beskrivas utifrån dess användbarhet. Ett användbart 

gränssnitt kan leda till ökad produktivitet, större välmående hos användarna, 

minskad stress och ökad tillgänglighet (ISO, 2010). För att ett gränssnitt ska 

vara användbart bör det vara effektivt, enkelt och säkert att använda och dess 

struktur och funktionalitet bör vara anpassad efter användarnas mål. 

Dessutom bör ett användbart gränssnitt vara lätt att lära sig att använda och 

lätt att komma ihåg hur det används (Sharp m.fl., 2007). 

 

Hittbarhet, användarnytta och användbarhet är tätt sammanbundna då de 

tillsammans påverkar en användares upplevelse av ett gränssnitt. För att börja 

använda en webbplats eller produkt måste användare hitta till den vilket 

betyder att god användbarhet spelar mindre roll om inte hittbarheten för 

webbplatsen är tillräcklig (Morville, 2005). När användare väl hittat till en 

webbplats måste den tillgodose användarnas behov för att de ska vilja 
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använda den och både god hittbarhet och användbarhet är en nödvändighet 

för att de lätt ska kunna hitta det de letar efter. Denna studie fokuserar på den 

upplevda hittbarheten i ett gränssnitt och således inte hittbarheten för själva 

webbplatsen. 

 

För att hjälpa användare att hitta i ett gränssnitt kan så kallade 

informationsspår användas. Informationsspår är ledtrådar som gör att 

användare kan förstå om de är på rätt väg för att hitta den information de 

söker. Om de till exempel letar efter en bok om papegojor och ser en länk på 

en webbplats där det står “Böcker om fåglar” är detta ett informationsspår 

som indikerar att de närmar sig en bok om papegojor. Så länge användare har 

ett informationsspår att följa och upplever att det för dem närmare målet är 

chansen stor att de fortsätter klicka sig genom gränssnittet och når sitt mål 

(Morville, 2005).  

 

Det finns flertalet artiklar (Chi, 2002; Singh och Bhattarai, 2010; Blackmon, 

2012) som utreder användarbeteenden på webbplatser baserat på kvantitativ 

klick- och sökstatistik men vi ser en brist på forskning som inriktar sig på att 

kvalitativt undersöka användares informationsmål och hur lätt de tycker det 

är att hitta i gränssnitt för komplexa informationsmiljöer. I denna studie 

kommer användarnytta, hittbarhet och användbarhet för en komplex 

informationsmiljö att undersökas genom kvalitativa underökningar med 

användare. Informationsmiljön som behandlas är Uppsala Conflict Data 

Program (UCDP) vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid 

Uppsala universitet. UCDP har samlat information om väpnade konflikter 

runt om i världen sedan 1970. Databasen är en av de mest tillförlitliga och 

använda källorna för information om väpnade konflikter och används av 

forskare, journalister och många stora organisationer. 

 

UCDP är i en utvecklingsfas där databasen och de tillhörande gränssnitten 

byggs om för att förbättra både för de som fyller i och hämtar ut data. I denna 

studie kommer gränssnittet för att hämta ut data utvärderas och förslag på hur 

det kan förändras för att hjälpa användare hitta den information de söker 

kommer tas fram. För att göra detta kommer intervjuer och deltagande 

observationer att genomföras med personer som använder UCDP för att ta 

reda på vad de har för mål och behov, hur de använder gränssnittet och vilka 

problem de upplever. Utifrån detta tas en specifikation fram över vad som 

behöver finnas med i ett nytt gränssnitt vilket presenteras i form av text och 

en prototyp.  

1.1 Syfte och forskningsfråga 

En kvalitativ undersökning av användares mål och beteenden kommer att 

genomföras och studiens syfte är att utifrån denna information identifiera 



 

3 (62) 
 

förbättringsområden avseende användarnytta, hittbarhet och användbarhet i 

ett gränssnitt för en komplex informationsmiljö. För att undersöka detta har 

följande forskningsfråga formulerats: 

Hur kan ett gränssnitt för en komplex informationsmiljö  

utformas för att användare ska uppleva god användarnytta,  

hittbarhet och användbarhet? 

Forskningsfrågan kommer att undersökas genom intervjuer och observationer 

med användare av UCDP och informationen från dessa analyseras utifrån 

användarnytta, hittbarhet och användbarhet samt används för att skapa 

personas och scenarier. Utifrån detta kommer en prototyp över ett nytt 

gränssnitt utvecklas för att sedan användartestas och justeras. Resultatet från 

studien kommer analyseras utifrån teorin och sedan sammanställas och 

diskuteras. 

1.2 Avgränsning 

I studien kommer intervjuer genomföras med personer som har tidigare 

erfarenhet av UCDP. Detta är dels för att dessa personer kan bidra med sina 

erfarenheter av informationsletande via UCDPs webbplats samt för att de har 

den domänkunskap som krävs för att använda sig av verktyget. Personer som 

kommer intervjuas studerar eller har ett arbete som är relaterat till freds- och 

konfliktkunskap. Forskare kommer dock inte vara en del av 

respondentgruppen då de enligt UCDP oftare söker efter information i 

gränssnittet genom dataset vilket det inte är lika vanligt att övriga användare 

gör. Datasetfunktionaliteten är så pass stor och komplicerad att den räknas 

som en separat del av gränssnittet vilket gör att mängden datainsamling som 

behövs för att täcka även denna del faller utanför ramarna för studien. 

Datainsamlingen kommer att ske i Uppsala och Stockholm på grund av 

geografisk närhet till författarna. 

 

En enklare prototyp kommer att skapas för att visa den grundläggande 

funktionaliteten i det nya gränssnittet. På grund av studiens begränsning 

kommer en fullständig grafisk prototyp av gränssnittet inte att göras och den 

prototyputveckling som sker kommer avgränsas till de typiska 

användningsområden som identifieras i observationer och intervjuer. För att 

säkerställa att prototypen har god hittbarhet, användarnytta och användbarhet 

kommer användartester att genomföras.  

 



 

4 (62) 
 

2 Teori 
I detta kapitel presenteras en teoretisk grund för att besvara studiens 

forskningsfråga. Här förklaras vad en komplex informationsmiljö är samt 

vad som menas med ett gränssnitt. Därefter beskrivs användarnytta, 

hittbarhet och användbarhet vilka alla spelar stor roll för användares 

upplevelse av ett gränssnitt. Sedan redogörs för metoder för utveckling och 

utvärdering av digitala gränssnitt och avslutningsvis presenteras en egen 

teoretisk modell som skapats utifrån den insamlade teorin. 

2.1 Komplexa informationsmiljöer 

För att beskriva komplex interaktiv information på internet har begreppet 

informationsmiljö vuxit fram. Begreppet härstammar från 

informationsekologin vilken liknar ekologi med komplexa digitala miljöer 

och används för att beskriva växelverkan mellan människor och innehåll på 

webben. En informationsmiljö kan liknas med en naturmiljö som innehåller 

olika element och enheter så som system, resurser och aktörer (Milan, u.å.). 

 

Internet är en ständigt växande informationskälla och den stora mängd 

information som finns tillgänglig kombinerat med de många sökvägar som 

finns för att nå informationen skapar en komplex informationsmiljö för dess 

användare (Bauer och Leake, 2002). Det kan vara svårt och tidskrävande att 

hitta bland all information och nästan hälften av svenskarna uppger att de 

ägnar minst 10 timmar i månaden på informationsletande medan en fjärdedel 

av svenskarna spenderar så mycket som en timme om dagen på att leta 

(Zenou, 2011). Också enskilda system och webbplatser kan beskrivas som 

komplexa informationsmiljöer där olika sätt att interagera och hantera 

information konkurrerar om användarens uppmärksamhet (Leino och Räihä, 

2008). Exempelvis kan en webbplats erbjuda flera avancerade sätt att söka, 

filtrera och manipulera data vilket kan vara svårt för användare att utnyttja 

om det inte tydligt framgår hur de ska gå till väga. 

 

För att strukturera stora mängder information behöver hänsyn tas till den 

miljö vari systemet finns. Tre centrala delar för god informationsarkitektur är 

användare, innehåll och kontext (se Figur 1). För att skapa god struktur krävs 

förståelse kring vilka informationsbehov användare har och hur de beter sig 

när de letar efter information, vilken mängd och typ av innehåll som finns 

och hur det kommer förändras i framtiden samt vilka mål verksamheten har 

med webbplatsen och vilka resurser som finns för design och implementering 

av denna (Morville och Rosenfeld, 2007). 
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Figur 1. De tre cirklarna inom informationsarkitektur (Morville och 

Rosenfeld, 2007). 

2.1.1 Gränssnitt för komplexa informationsmiljöer  

Med gränssnitt avses den kontaktyta som finns mellan människa och teknik. 

Det finns fasta gränssnitt, så som en instrumentpanel i en bil, men även 

gränssnitt som kan vara anpassningsbara utifrån en specifik situation och 

enbart visa den information som är relevant för tillfället. Exempel på detta är 

grafiska gränssnitt som webbsidor eller vyer i ett datorprogram (Pettersson, 

2011). Gränssnittet är en av de viktigaste delarna i ett program då det avgör 

om användare kan göra det de vill i programmet. Ett kraftfullt program med 

ett dåligt utformat gränssnitt kan få litet värde för användarna eftersom det 

kan medföra att programmet inte går att använda på ett tillfredsställande sätt 

(Webopedia, 2012). När det gäller gränssnitt för enskilda komplexa 

informationsmiljöer är det viktigt att gränssnittet underlättar användarnas 

informationssökande genom att göra det lätt att hitta den information de letar 

efter. Huruvida det är lätt att hitta information på internet eller på en enskild 

webbplats kan undersökas utifrån dess hittbarhet och gränssnittets 

användbarhet. Ett objekts hittbarhet kan påverkas av grafiska avvikelser så 

som storlek och färg eller av tydlig rubrikgivning som är lätt att relatera till 

det användaren letar efter (Morville, 2005). För att gränssnittet ska vara 

användbart och hjälpa användarna att hitta till sitt informationsmål bör det 

bland annat vara konsekvent i sitt beteende och utseende samt minimalistiskt 

utformat gällande såväl innehåll som design (Nielsen, 2005). 

2.2  Användarnytta 

En produkt användare upplever som användarnyttig är en produkt de har 

nytta av att använda och som hjälper dem uppnå sina mål (Cooper m.fl., 

2007; Landauer, 1995). För att utveckla en sådan produkt krävs att det finns 

ett behov att uppfylla och inom användarcentrerad design utgår man därför 
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från användarnas sammanhang, mål, behov och önskningar. Det är centralt att 

förstå användarnas kontext och även att utgå från de tekniska krav, 

möjligheter och begränsningar som finns. Med utgångspunkt i detta är det 

möjligt att skapa produkter som är meningsfulla, användbara och önskvärda 

samtidigt som de är ekonomiskt och tekniskt genomförbara (Cooper m.fl., 

2007).  

 

En produkt med stor upplevd användarnytta är meningsfull för användarna, 

hjälper dem att uppnå sina mål och gör att de känner sig nöjda, glada och 

effektiva. Dessa produkter har utvecklats för att tillgodose användarnas 

behov medan produkter som upplevs som svåra att använda ofta är 

utvecklade utifrån andra förutsättningar. En webbplats kan exempelvis vara 

utformad utifrån vad som är tekniskt möjligt istället för utifrån vad 

användarna behöver vilket leder till att produkten ofta upplevs som onödig 

och svåranvänd (Cooper m.fl., 2007). 

 

Användarnas behov kan skilja sig åt och de underliggande, egentliga målen 

kan vara svåra att urskilja. Exempelvis kan vi tro att tågkonduktörens mål 

med biljettsystemet är att snabbt skriva ut rätt biljett till en resenär men detta 

mål kan i själva verket tillhöra arbetsgivaren snarare än konduktören. 

Konduktörens egentliga mål kan istället vara att känna sig kompetent och inte 

behöva ta på sig glasögonen varje gång han ska använda biljettdatorn. De 

egentliga målen kan vara svåra att identifiera då konduktören kan vara ovillig 

att berätta om dessa eller helt enkelt omedveten om att detta är vad han 

egentligen vill att produkten ska hjälpa till med. Användares mål är ofta 

personliga och en produkt kommer inte upplevas som meningsfull om dessa 

inte har tagits hänsyn till vid utvecklingen. Att identifiera personliga mål 

genom att enkelt ställa frågan vilka mål en användare har med en produkt är 

således inte möjligt utan personliga mål måste utläsas utifrån användarens 

beteende och åsikter (Cooper m.fl., 2007). För att undersöka detta används en 

etnografisk datainsamlingsmetod där kvalitativ data hämtas genom 

observationer och kontextuella intervjuer och utifrån insamlad data utläses 

mönster vilka antyder vilka mål och behov användarna har. Vid 

designutveckling är det mycket effektivt att översätta detta till en persona 

vilket är en fiktiv person som har de mål som identifierats hos 

användargruppen. Personan används under hela utvecklingsarbetet genom att 

rikta design och fatta beslut utifrån denne vilket medför att produkten 

utvecklas för att tillgodose användargruppens behov (Cooper, 2004; Cooper 

m.fl., 2007). 

2.3  Hittbarhet 

Hur lätt det är att hitta information kan beskrivas med begreppet hittbarhet. 

Detta begrepp innefattar om något är lokaliserbart eller navigerbart vilket går 

att applicera på både enskilda objekt och hela system. Ett objekts hittbarhet 
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kan påverkas av en tydlig rubrik, relevanta etiketter eller andra egenskaper 

som färg och storlek. Ett systems hittbarhet beskriver huruvida användare kan 

hitta vad de letar efter och navigera sig fram genom ett gränssnitt. Ett system 

och dess objekts hittbarhet är nära sammankopplade och ett exempel på detta 

är hur orange färg på en flytväst gör den lätt att hitta i ett mörkt hav. 

Flytvästen har en hög grad av hittbarhet då orange färg syns tydligt i blått 

vatten men om vattnet istället skulle ha orange färg vore det betydligt svårare 

att särskilja dem och flytvästen skulle därmed få en låg grad av hittbarhet 

(Morville, 2005). 

 

Likt ovanstående exempel med flytvästen skannar användare av webbsidor 

efter visuella ledtrådar som ger signaler om att det de letar efter finns i 

närheten. Det är därför viktigt att designa för att användare ska kunna skanna 

av en sida och att snabbt låta dem hitta det de letar efter och för att göra det 

bör språket vara kortfattat och enkelt och fackspråk, förkortningar, sarkasm 

och ordlekar bör undvikas (Yan och Guo, 2010).  

 

Behov och önskemål har en stor påverkan på hur vi letar efter information 

och vilken strategi vi använder oss av i letandet. Även kognitiva, kulturella 

och sociala aspekter har stor effekt på vårt beteende vilket gör att olika 

personer har olika metoder för att leta efter information eftersom vi utgår från 

personliga mål och referensramar. Förutom detta kan också tid och kontext 

påverka hur vi letar efter något, exempelvis är vårt letande annorlunda om vi 

tappar bort en bok hemma jämfört med om vi tappar bort en bok på en strand. 

Sättet människor interagerar med information påverkas i huvudsak aktivt av 

två egenskaper: 1) Förmågan (eller oförmågan) av ett informationslandskap 

att anpassa sig till användarens behov och 2) Förmågan (eller oförmågan) av 

ett system att stödja flera sorters strategier för informationsletande (Resmini 

och Rosati, 2011). 

 

Att något är hittbart kan vara subjektivt för användare. Någon med stor 

domänkunskap kan ha olika informationsbehov och sökbeteenden jämfört 

med en nybörjare. Morville och Rosenfeld (2007) beskriver flera sätt att ta 

reda på användares informationsbehov och sökbeteenden och de metoder de 

anser fungerar bäst är sökanalys samt kontextuella undersökningar. I 

sökanalyser används information från systems sökloggar för att se vad 

användare brukar söka efter och hur de formulerar sig. Detta kan ge insikter i 

vad som är svårt för användare att leta sig fram till genom verktygets 

navigation. Trots att denna typ av undersökning baseras på stora mängder 

användardata ger den inte någon möjlighet att interagera med användarna och 

ta reda på deras informationsbehov och åsikter om hittbarheten. Genom 

logganalyser är det inte alltid lätt att avgöra om användare faktiskt har hittat 

vad de letar efter. Detta går dock att göra med kontextuella undersökningar 

där forskaren observerar användare i deras naturliga miljö och ställer frågor 
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kring hur de fattar beslut under användningen (Morville och Rosenfeld, 

2007). Med denna metod kan mål och behov hos användare identifieras vilket 

är nödvändig information för att utveckla produkter som är meningsfulla för 

användarna. 

2.2.1 Information Foraging Theory 

Information Foraging Theory (IFT) är en teori som ser på människans 

informationsletande med utgångspunkt från hur djur och människor jagar och 

letar efter mat i naturen. Djur och människor som jagar eller letar efter mat 

spenderar en viss mängd energi på att leta i ett visst område innan de ger upp 

och beger sig till nästa område – och människor som letar efter information 

på en webbsida har ett liknande beteende menar man inom IFT (Warcup och 

Zimmerman, 2009). 

 

Om användare av en webbplats upplever att de kan hitta relevant information 

är det därför troligt att de stannar kvar för att fortsätta leta där. Söktjänsten 

Google har dock förändrat hur ansvariga för webbplatser måste tänka för att 

behålla besökare. Tidigare var det svårt att hitta webbplatser med bra 

information men i och med att Google började prioritera resultat för 

webbplatser med relevant innehåll så har det blivit lättare för användare att 

hitta bra källor. IFT menar att ju lättare det är för användare att hitta 

intressanta platser desto mindre tid kommer de att spendera på en enskild 

plats. Eftersom Google prioriterar webbsidor med bra innehåll är det alltså 

lättare för användare att lämna en webbplats för att leta vidare på andra 

platser (Nielsen, 2003). 

 

Mängden information som en människa utsätts för är centralt inom IFT. 

Teorin säger att uppmärksamheten hos människor påverkas av den mängd 

information de måste behandla och eftersom människors uppmärksamhet är 

begränsad måste den fördelas och anpassas över olika informationsområden 

för att de ska hitta den information de söker. Det kan uttryckas som att 

information konsumerar mottagarens uppmärksamhet och att ett överflöd av 

information ger en brist på uppmärksamhet. Inom IFT menas att förhållandet 

mellan mängden användbar information som en person hittar bör vara lika 

med mängden tid de spenderar på att hitta informationen. Om mängden 

användbar information en användare kan få ut på en plats per tidsenhet är 

lägre än på en annan plats kommer de alltså att föredra den plats där de får ut 

så mycket användbar information som möjligt. Inom IFT hävdas att det inte 

är ett problem att människor får tillgång till mängder av information utan 

snarare i att rikta människors uppmärksamhet till information som är till nytta 

för dem (Pirolli, 1999; Pirolli, 2007).  

 

Många av de uppgifter som människor löser varje dag skulle kunna förklaras 

som dåligt definierade problem. Exempelvis kan uppgifterna att hitta en bra 
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utbildning eller att skriva en uppsats beskrivas som problem där det inte 

finnas en tydligt definierad lösning. För att lösa dessa problem krävs att vi 

inhämtar kunskap från externa källor vilken vi kan basera vårt fortsatta 

informationsletande på. Eftersom vi använder externa källor för att 

strukturera hur vi löser problemet skulle kvaliteten på en sådan källa kunna 

mätas genom att se hur väl problemet har lösts. Gränssnitt mellan människor 

och information kan därför vara avgörande för kostnaden och möjligheten att 

hitta denna information (Pirolli, 1999). 

 

Informationsspår 

För att beskriva de ledtrådar som användare letar efter för att nå sitt 

informationsmål används inom IFT begreppet informationsspår. Genom 

informationsspår kan användare förutse vad de hittar om de följer en viss väg 

genom en webbplats. Exempel på informationsspår är länkar, rubriker, 

etiketter och sammanfattningar av text (Warcup och Zimmerman, 2009). 

Användare kan fortsätta klicka sig igenom ett gränssnitt när de letar efter 

specifik information så länge som de upplever att de hittar länkar som för 

dem närmare deras mål. Om de dock upplever att de tittar på rätt plats och 

denna plats inte innehåller informationen de letar efter kan de dra slutsatsen 

att informationen inte finns på webbplatsen även om så inte är fallet. Nielsen 

(2004) menar att informationsspår underlättas genom tydliga rubriker och 

länkar samt genom att korslänka mellan besläktade delar av en webbplats. 

För en webbutik som exempelvis har sorterat bilbarnstolar under sektionen 

“Barn” bör det även finnas länkar till bilbarnstolar från sektionen 

“Biltillbehör” (Nielsen, 2004). 

 

Informationsspår kan vara starka eller svaga. Ett exempel på ett starkt 

informationsspår är en länk som beskriver innehållet den pekar mot och ett 

svagt informationsspår kan vara en länk utan tydlig beskrivning. (Warcup och 

Zimmerman, 2009). 

2.4  Användbarhet 

Användbara system kan leda till ökad produktivitet, större välmående hos 

användare, minskad stress och ökad tillgänglighet (ISO, 2010). För att ett 

gränssnitt ska ha god användbarhet finns flera mål att sträva efter. 

Gränssnittet bör vara effektivt vilket innefattar hur bra det är på att göra vad 

det ska. Ett effektivt gränssnitt kännetecknas av att det låter användare utföra 

de handlingar de vill som att exempelvis hitta den information de letar efter 

eller beställa den produkt de vill ha. Gränssnittet bör vara enkelt att använda 

vilket innefattar i vilken mån gränssnittet underlättar för användare när de ska 

utföra uppgifter. Detta kan till exempel vara att återanvända ifylld 

information i för att användare inte ska behöva fylla i det flera gånger. 

Gränssnittet bör vara säkert vilket beskriver huruvida det minimerar risken 

för att användare gör fel. Ett säkert gränssnitt låter användare ångra de 
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handlingar som kan ta bort information alternativt gör det svårt för användare 

att göra detta av misstag. Gränssnittet bör vara ändamålsenligt och ha 

funktioner som är relevanta. Gränssnittet ska inte innehålla onödiga 

begränsningar vilka medför att användare tvingas omvägar för att utföra 

önskade handlingar. Gränssnittet bör vara lättlärt och det bör gå snabbt och 

enkelt för användare att lära sig använda det. Ett lättlärt gränssnitt låter 

användare börja använda produkten direkt och lär dem hur det fungerar under 

tiden istället för att uppmana dem att först läsa en manual. Gränssnittet bör 

även vara minnesfrämjande vilket avser hur lätt det är att fortsätta använda 

gränssnittet efter att ha lärt sig det. För att skapa ett minnesfrämjande 

gränssnitt bör val vara logiskt strukturerade och beskrivna på ett sätt som 

användarna lätt kan relatera till. Utifrån dessa mål kan mätbara 

frågeställningar om ett gränssnitts användbarhet formuleras vilket sedan kan 

användas för att utvärdera detsamma. Exempelvis går det att ta reda på om ett 

gränssnitt är minnesfrämjande genom att undersöka i vilken grad användare 

kommer ihåg hur en handling utförs när de behöver utföra den flera gånger 

(Sharp m.fl., 2007).  

 

Specifika tumregler för att utforma användbara gränssnitt och för att 

utvärdera användbarheten hos existerande har tagits fram av Nielsens (2005) 

genom analys av 249 användbarhetsproblem. Nielsens tio heuristiker berör:  

 

1) Om systemet tydligt visar sin status och informerar användare om vad 

det gör, till exempel genom att visa att systemet håller på att ladda 

information. 

2) Om gränssnittet överensstämmer med verkligheten genom att bland 

annat använda användarnas språk och presentera information i en 

logisk och naturlig ordning. Detta kan vara genom att undvika 

komplicerade termer som endast ett fåtal användare förstår. 

3) Om gränssnittet ger användarna kontroll och frihet genom att 

exempelvis ge dem möjlighet att avbryta och gå tillbaka till 

föregående sida. 

4) Om benämningar, situationer och utseende är konsekvent genom hela 

gränssnittet samt följer standarder. Ett exempel på detta är om 

textlänkar ser likadana ut genom hela gränssnittet.  

5) Om gränssnittet minskar risken för att användare gör fel genom att till 

exempel ha begränsningar där risken finns. Detta kan exempelvis vara 

att begränsa ett fält för årtal till enbart siffror. 

6) Om gränssnittet hjälper användare att känna igen snarare än att 

komma ihåg. Detta kan vara att låta användare se vilka varor de har 

köpt i anslutning till där de betalar. 

7) Om gränssnittet är flexibelt och effektivt att använda och kan 

tillgodose behoven hos såväl nybörjare som expertanvändare. Detta 

kan vara genom att ge avancerade användare tillgång till 
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kortkommandon eller andra genvägar och nybörjare tillgång till 

tydliga instruktioner. 

8) Om gränssnittet är estetiskt och minimalistiskt utformat gällande både 

innehåll och design. Ett exempel på detta är att inte använda en 

bakgrundsbild som drar användares uppmärksamhet från mer 

relevanta delar i gränssnittet. 

9) Om användare blir hjälpta att identifiera, diagnostisera och rätta till 

eventuella fel genom att exempelvis få förslag på effektiva lösningar 

istället för kryptiska felmeddelanden som ”Error 2312”. 

10)  Om gränssnittet genomgående tillhandahåller relevant hjälp och 

dokumentation som är lätt att använda. Exempelvis bör en manual 

vara kort och tydlig med specifika instruktioner som användare kan 

följa. 

 

Gränssnitt som strävar efter att uppnå målen för användbarhet samt följer de 

tio heuristikerna bör få ökad användbarhet men för att säkerställa detta bör 

utvärderingar av gränssnittet göras där eventuella problem identifieras och 

används för att ytterligare förbättra användbarheten i gränssnittet (Sharp 

m.fl., 2007). 

2.5  Metodteori 

Personas är fiktiva personer som skapas utifrån intervjuer och studier med 

riktiga användare. Dessa används för att sammanställa de riktiga användarnas 

mål och behov för att sedan kunna använda dem i designprocessen. Utifrån 

personas kan även scenarier skapas. Scenarier är berättelser som beskriver 

hur personan använder en produkt samt vilken kontext den befinner sig i. 

Både personas och scenarier används för att ge ökad förståelse för 

användarnas mål, behov och sammanhang vilket är viktigt vid utveckling av 

en produkt. För att säkerställa att en produkt har god användbarhet kan också 

användartest utföras. Målet med användartester är att identifiera eventuella 

problem med produkten genom observationer av användare som utför 

specifika uppgifter. Nedan beskrivs hur personas, scenarier och användartest 

kan och bör användas utifrån existerande teori. 

2.5.1 Persona  

En persona kan skapas utifrån intervjuer med fyra till sex riktiga användare. 

För att få djupgående intervjusvar som avslöjar personernas mål och behov 

bör inte låsta och ledande frågor användas. Intervjuerna sker företrädesvis på 

den plats där produkten kommer användas och intervjupersonen bör 

uppmuntras till historieberättande. Intervjufrågorna bör vara fokuserade kring 

mål snarare än handlingar och teknologiska aspekter samt samtal som gör 

användaren till en designer bör undvikas (Cooper m.fl., 2007).  
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Utifrån det insamlade materialet identifieras beteendevariabler för varje 

person vilket kan vara deras förkunskaper, åsikter eller vanliga 

arbetsuppgifter. För att hitta likheter hos användarna sorteras och grupperas 

beteendevariablerna och de mest framträdande variablerna blir de 

användarmål och egenskaper som är typiska för gruppen. Utifrån detta går 

det att beskriva användarnas sammanhang genom exempelvis vanliga 

arbetsuppgifter under en dag. När en eller flera personas börjat ta form bör 

dessa jämföras med de först identifierade beteendevariablerna för att 

undersöka om de är tillräckliga eller överflödiga och utifrån det lägga till 

eller ta bort variabler. När innehållet är tillräckligt skapas en eller flera 

personas genom att ge dem namn, personliga egenskaper, relationer och 

utseenden. För att göra en persona verklig kan ett kollage av bilder med 

personan i sin kontext sammanställas (Cooper m.fl., 2007).  

 

Om fler än en persona har skapats bör de prioriteras genom att göra en av 

dem till primär medan övriga blir sekundära eller kompletterande. Det bör 

inte finnas flera primära personas då design som riktas mot flera personer får 

svårt att uppfylla allas behov vilket leder till att ingen av dem kan bli helt 

tillfredsställd med slutprodukten (Cooper m.fl., 2007).  

2.5.2 Scenarier 

Historieberättande är en av människans äldsta aktiviteter och ett mycket 

kraftfullt sätt att kommunicera idéer (Cooper m.fl., 2007). Ett scenario är en 

metod som genom historieberättande beskriver existerande och framtida 

användningsområden för en produkt utifrån dess användare. Det är ett 

informellt och berättande sätt att förklara aktiviteter eller uppgifter som en 

användare utför vilket gör att scenarier kan användas för att utforska och 

diskutera kontext, behov och krav hos användarna. Fokus för ett scenario är 

vad användarna försöker åstadkomma och det kan därför användas för att 

förklara deras mål. Scenarier kan användas för att beskriva både existerande 

beteenden hos användare såväl som möjlig framtida användning. Att skapa 

scenarier utifrån existerande användning kan underlätta skapandet av nya 

scenarier då den nya produkten bör stödja samma mål hos användarna som 

den tidigare (Sharp m.fl., 2007). 

 

För att ta fram krav vid utveckling av en produkt bör scenarier användas för 

att lyfta fram kontext, användbarhet, mål i användarupplevelsen samt den 

uppgift användarna utför. Dramatiska och känslomässiga inslag i scenarier 

ökar mjukvaruutvecklares förståelse för användarnas kontext. När dessa 

används i kombination med detaljerade personas kan det även öka 

utvecklarnas förståelse och uppskattning av användarupplevelsen (Sharp 

m.fl., 2007). 
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Personabaserade scenarier är korta berättande historier där en eller flera 

personas använder en produkt för att uppnå specifika mål. Dessa tillåter 

designers att skapa en design genom en historia som beskriver den ideala 

upplevelsen utifrån personans perspektiv istället för utifrån teknik eller 

affärsmål. Ett kontextscenario är baserat på en persona och beskriver hur en 

produkt på bästa sätt kan tillgodose dennes behov. Denna typ av scenario 

skapas innan någon design görs och skrivs utifrån personan med fokus på 

mänsklig aktivitet, perception och önskemål. Ett vägbeskrivande scenario har 

stora likheter med ett kontextscenario men beskriver tydligare användarens 

interaktion med produkten och använder sig av ord och uttryck som är 

specifika för användarna. Dessa kan användas för att förklara vilken väg 

användaren går genom gränssnittet för att lösa en uppgift. 

Valideringsscenarier är mindre detaljerade beskrivningar av hur en produkt 

används och kan besvara frågor om användandet. Detta kan vara utifrån 

sekundära personas beskrivningar där användandet skiljer sig något från det 

normala eller inbegripa handlingar som måste kunna genomföras men inte 

görs särskilt ofta (Cooper m.fl., 2007). 

2.5.3 Användartest 

Användartester kan genomföras för att utvärdera en existerande produkt eller 

en prototyp som ett steg i designprocessen. Ett användartest bör vara 

uppbyggt av tydligt beskrivna uppgifter och de personer som deltar i testet 

bör vara hämtade från den aktuella målgruppen. Samtliga testpersoner ska 

utföra samma uppgifter och berätta högt hur de tänker när de utför dessa 

(Cooper m.fl., 2007).  

 

För att hitta samtliga användbarhetsproblem med en produkt krävs i snitt 15 

testanvändare men då målet med en användarutvärdering inte är att 

identifiera samtliga problem i ett gränssnitt menar Nielsen (2000) att fem 

testpersoner är tillräckligt för att utvärdera en produkt. Målet med en 

användarutvärdering är att hitta underlag för hur användbarheten kan 

förbättras och det är därför bättre att genomföra användartester vid flera 

tillfällen i designprocessen men färre antal testpersoner per tillfälle. Genom 

att testa en produkt mot tre användare uppkommer många av problemen flera 

gånger och efter fem användartest är upprepningarna så påtagliga att det ur 

resurssynpunkt är onödigt att fortsätta varför Nielsen (2000) rekommenderar 

detta antal. Mängden funna användbarhetsproblem i relation till antalet 

testpersoner presenteras i Figur 2. 
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Figur 2. Mängd funna användbarhetsproblem utifrån antal testpersoner 

(Nielsen, 2000). 

2.6  Teoretisk modell 

I en komplex informationsmiljö finns det flera sätt att hämta ut information 

och gränssnittet måste därför stödja användare i sitt informationsletande. 

Användarnytta beskriver huruvida gränssnittet är anpassat efter användares 

behov (Cooper m.fl., 2007), hittbarhet avgör om användare kan hitta den 

information de söker i ett gränssnitt (Morville, 2005) och användbarhet om 

användaren kan använda gränssnittet på ett effektivt sätt (Sharp m.fl., 2007). 

Användarnytta, hittbarhet och användbarhet är tätt knutna till varandra och 

avgörande för hur användare upplever ett gränssnitt. Exempelvis kan ett 

gränssnitt: 

1. Tillgodose användares behov men inte hjälpa dem att hitta det som är 

relevant eller inte låta dem använda gränssnittet på ett effektivt sätt 

[Ha god användarnytta men dålig hittbarhet och användbarhet] 

2. Vara lätt att hitta i men samtidigt vara svårt att använda eller inte 

stödja användares behov [Ha god hittbarhet men dålig användbarhet 

och användarnytta] 

3. Ha funktioner som är lätta att använda men som är svåra att hitta till 

och inte tillgodose användares behov [Ha god användbarhet men 

dålig hittbarhet och användarnytta] 

 

Dålig användarnytta, hittbarhet eller användbarhet kan alltså bidra till 

negativa upplevelser av ett gränssnitt och måste alla fungera väl för att ge en 

positiv användarupplevelse. Vi menar därför att dessa är viktiga att analysera 

tillsammans vid utveckling av ett gränssnitt för en komplex 

informationsmiljö och har därför tagit fram en modell över relationen mellan 

dessa begrepp (se Figur 3).  
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Figur 3. En användares upplevelse av ett gränssnitt för en komplex 

informationsmiljö. 

 

Den teoretiska modellen används genomgående vid presentation av resultatet 

i denna studie för att lyfta fram användares upplevelse av användarnytta, 

hittbarhet och användbarhet i gränssnittet för den komplexa 

informationsmiljö som undersöks.  
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts i studien (se Figur 4). 

Intervjuer och observationer genomfördes för att samla information från 

respondenterna vilket sedan användes som grund för analys samt som 

underlag för personas och scenarier. Personas har skapats utifrån de mål 

och beteendevariabler som identifierats och scenarier har skapats utifrån 

personas samt de informationsmål som identifierats i intervjuer och 

observationer. En prototyp för ett nytt gränssnitt utvecklades utifrån analys, 

scenarier och personas. Prototypen användartestades för att finna 

förbättringsområden inom användarnytta, hittbarhet och användbarhet och 

justerades därefter. 

 
Figur 4. Flödesschema över studiens metoder. 
 

För att besvara forskningsfrågan utan en förutbestämd hypotes har denna 

studie en induktiv ansats. En kvalitativ datainsamlingsmetod har använts för 

att undersöka respondenternas åsikter och beteenden gällande komplexa 

informationsmiljöer med UCDP som exempel. Ansvariga på UCDP har gett 

sitt muntliga godkännande till att namnet på UCDP och delar av det 

nuvarande gränssnittet presenteras i denna studie. 

3.1 Intervjuer och observationer 

Sex intervjuer med existerande användare av UCDP har genomförts för att 

undersöka respondenternas upplevelse av gränssnittets nuvarande 

användarnytta, hittbarhet och användbarhet samt för att undersöka deras mål 

och behov. Genom personal på UCDP kontaktades elva personer varav fem 

hade möjlighet att genomföra intervjuer inom den satta tidsramen och med 

närhet till Stockholm och Uppsala. Ytterligare två personer som använder 

UCDP hittades i en av författarnas umgängeskrets och en utav dessa hade 

möjlighet att medverka i en intervju. Av de sex intervjuer som genomfördes 

var fem lokaliserade i Stockholm och en i Uppsala. Fem av intervjuerna 

genomfördes på respondenternas arbetsplats eller lärosäte och en intervju på 

ett kafé i Stockholm. Vid urval av respondenter har ingen hänsyn tagits till 

ålder eller kön och det enda kravet har varit tidigare erfarenhet av UCDP.  
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Vid samtliga intervjuer var båda författarna närvarande och intervjuerna 

inleddes med en kort introduktion om bakgrunden till studien (se Bilaga 1). 

Därefter informerades samtliga respondenter om att de behandlas anonymt i 

all redovisning och de ombads sedan att ge sitt skriftliga godkännande till sin 

medverkan (se Bilaga 2). För att öka studiens validitet användes en 

semistrukturerad intervjumetod som öppnade för följdfrågor där respondenter 

vidare kunde förklara vad de menade. Låsta och ledande frågor undveks och 

frågorna utformades med syftet att undersöka respondenternas behov och mål 

samt hur de använder sig av UCDP och vilka åsikter de har om gränssnittet 

(se Bilaga 1). Frågor ställdes också med syftet att få en bild av 

respondenternas bakgrund vilket användes i utformandet av personas. I andra 

hälften av intervjun genomfördes deltagande observationer där 

intervjupersonerna ombads visa och exemplifiera hur de använder verktyget. 

Varje intervju tog 30–60 minuter att genomföra och spelades in med ljud. 

Under den senare delen av intervjuerna när respondenterna visar hur de 

använder UCDP har datorskärmen spelats in med Camtasia Studio. En 

intervjuperson visade hur han använde UCDPs mobilapplikation på sin 

telefon vilket då filmades med hjälp av en mobiltelefonkamera.  

 

Ljudmaterial samt inspelning av dator- och mobiltelefonskärmar från 

intervjuerna sammanställdes i text inom fem dagar från intervjutillfället. Den 

färdiga sammanställningen skickades med e-post till respektive respondent 

för att säkerställa att inga felaktiga transkriberingar gjorts. Detta gjordes för 

att kvalitetssäkra materialet och öka studiens validitet genom att ge 

respondenterna möjlighet att rätta eventuella fel. 

 

Intervjusammanställningarna sammanfördes sedan i ett dokument (se Bilaga 

3) där de grupperades efter gemensamma teman. Exempel på dessa var 

presentation av respondent, hur ofta de använder UCDP samt vad de 

använder UCDP till. Detta gjordes gör att ge en överblick över 

respondenternas svar och för att kunna jämföra dem med varandra. 

Sammanfattande information om respondenterna sammanställdes i en tabell 

där de gavs fingerade namn och en kort text om varje respondent skapades 

för att ytterligare beskriva deras bakgrund och arbetsuppgifter. Övriga delar 

av intervjumaterialet har sedan analyserats utifrån den teoretiska modellen (se 

avsnitt 2.6 Teoretisk modell). Intervjusvaren kortades ned och färgkodades 

utifrån användarnytta, hittbarhet och användbarhet och intervjusvar inom 

samma område jämfördes och analyserades utifrån den insamlade teorin. En 

sammanställning för respektive område gjordes för att lyfta fram mål och 

problem som identifierats. För att öka reliabiliteten har båda författarna 

tillsammans analyserat materialet och i diskussioner kommit fram till 

konsensus om resultaten. 
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3.2 Personas 

Personas har skapats för att fungera som ett designverktyg under 

prototyputvecklingen för ett nytt gränssnitt för UCDP. Utifrån det insamlade 

materialet från intervjuer och observationer (se avsnitt 3.1 Intervjuer och 

observationer) har beteendevariabler i form av mål och egenskaper 

identifierats hos intervjupersonerna. Dessa har delats in under rubriker utifrån 

förkunskaper, hur de använder UCDP, vilken information de letar efter samt 

vad de tycker är positivt och negativt med gränssnittet. Dessa 

beteendevariabler har kopplats till de olika respondenterna genom att namnet 

på respondenter har skrivits efter de egenskaper och mål som stämmer in på 

dem (se Bilaga 4). 

 

De beteendevariabler som var mest framträdande under varje rubrik har 

sedan använts för att skapa personas. Under denna process framkom ett 

behov av två personas då samtliga beteendevariabler inte gick att 

sammanfoga i en enskild persona då det fanns stora skillnader i 

användningssätt och förkunskaper. 

 

Utifrån de mest framträdande beteendevariablerna skrevs en text samt 

kortsiktiga och långsiktiga mål för respektive persona. För att göra dem 

verkliga och relaterbara gavs de även namn, intressen, yrken, relationer och 

utseenden. För att ytterligare förstärka deras person skapades ett bildkollage 

för respektive persona utifrån deras beskrivande text. Bilderna som använts 

har alla så kallad Creative Commons-licens vilket innebär att de får 

användas, modifieras och publiceras utan ersättning. Några av de bilder som 

använts har dock krav på att upphovsmannens namn anges i anslutning till 

bilden. Samtliga bilder har hittats via search.creativecommons.org. 

 

Då flera personas har skapats har de prioriteras som en primär och en 

sekundär persona. Detta är för att undvika att rikta designutvecklingen mot 

flera personas samtidigt och därmed utveckla en produkt som inte 

tillfredsställer den primära användargruppens behov (se avsnitt 2.5.2 

Persona). Syftet med de personas som skapats är att använda dem som 

verktyg vid prototyputvecklingen av det nya gränssnittet genom att anpassa 

funktionalitet och presentation efter deras mål och behov. 

 

Sex intervjuer ligger till grund för de personas som skapats och de frågor som 

använts har utgått från rekommendationer som beskrivs under avsnitt 2.5.1 

Persona. De personas som skapats är baserade på det urval som gjorts för de 

kvalitativa intervjuerna. Huruvida respondentgruppen är en typisk 

representation av UCDPs användare går inte att avgöra med denna studie. 

Dock är personan en representation av de utvalda intervjupersonerna.  
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3.3 Scenarier 

För att ge en tydligare bild över studiens personas (se avsnitt 3.2 Personas) 

samt hur de använder gränssnittet har scenerier skapats. Detta gjordes genom 

att ta fram informationsmål (se Bilaga 5) utifrån genomförda observationer 

(se avsnitt 3.1 Intervjuer och observationer). Informationsmålen har likt 

informationen som låg till grund för personas kopplats till hur många 

respondenter som har samma mål genom att respondentens namn har skrivits 

efter informationsmålet. Denna information tillsammans med de personas 

som skapats (se avsnitt 3.2 Personas) har använts för att skapa 

personabaserade kontextuella scenarier (se avsnitt 2.5.2 Scenarier). I dessa 

används den primära och den sekundära personan för att illustrera hur de 

använder produkten på ett önskvärt sätt i deras respektive kontext. 

Scenarierna består av berättande texter som beskriver personan i en specifik 

situation där de använder webbplatsen för att uppnå ett informationsmål. 

 

Tre scenarier skapades utifrån existerande personas. Två av dessa är utifrån 

den primära personan och en är utifrån den sekundära. De mål som skapats 

för respektive persona (se avsnitt 3.2 Personas) tillsammans med 

informationsmålen låg till grund för de scenarier som skapades. 

 

Syftet med scenarierna är att ge en ökad förståelse för hur personan använder 

sig av UCDP och vad som är viktigt för att uppnå deras mål. Utifrån detta går 

det att skapa prototyper som behandlar de delar av gränssnittet som är mest 

relevanta för användargruppen. 

3.4 Prototyputveckling 

För att utveckla ett nytt gränssnitt för UCDP har en prototyp över ett nytt 

gränssnitt har skapats utifrån personas och scenarier (se avsnitt 3.2 Personas 

och 3.3 Scenarier). Prototypen är en skiss över de sidor i gränssnittet som 

innefattas av scenarierna och är således inte en modell över samtliga delar av 

UCDP. Den primära och sekundära personan har använts för att prioritera 

innehåll och funktionalitet på de olika sidorna genom att analysera det utifrån 

deras behov och mål. Behoven hos den primära personan har prioriterats i de 

fall det har blivit konflikt mellan de två. 

 

Prototypen har skapats i programmet Axure vilket är ett program som 

används vid framtagning av skisser och prototyper för digitala verktyg. Axure 

tillåter interaktiva element som knappar, länkar, textfält och formulär och 

dessa har använts för att tydligare visa resultat av olika typer av interaktion 

med gränssnittet. Exempelvis har länkar skapats för att koppla ihop olika 

sidor i gränssnittet och olika former av knappar har använts för att visa och 

dölja information. Bilder i prototypen har skapats i Adobe Photoshop och 

grafer i Google Spreadsheets. 
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Avgränsningar som har gjorts är bland annat att endast utveckla en version av 

de sidor som finns i flera versioner i scenarierna. Ett exempel på detta är att 

endast en landsida skapades trots att scenarierna innehöll två. Detta beslut 

grundades i att strukturen bör vara densamma för olika länder vilket innebär 

att utveckling av ytterligare landsidor endast skulle innebära arbete med 

innehåll snarare än struktur och design. 

 

Prototypen har testats med användare (se avsnitt 3.5 Användartest) och 

resultatet har använts som grund för att förbättra användbarheten i 

gränssnittet. De fel som identifierats har justerats i den slutliga prototypen.  

3.5 Användartest 

Sex användartest har genomförts med personer som använder UCDP för att 

utvärdera den prototyp som tagits fram (se avsnitt 3.4 Prototyputveckling). 

Två av personerna som medverkade i användartesterna var även med i 

intervjuerna (se avsnitt 3.1 Intervjuer och observationer), två personer har 

kontaktats via en av de tidigare respondenterna och ytterligare två personer 

har kontaktats genom UCDP. Vid urval av testpersoner har ingen hänsyn 

tagits till ålder eller kön och det enda kravet har varit tidigare erfarenhet av 

UCDP. Vid testtillfället var två av de medverkande 17 år gamla. Detta har 

bedömts som etiskt försvarbart utifrån riktlinjer om forskning som involverar 

barn vilket innefattar att respondenter över 15 år kan medverka om de är 

medvetna om vad forskningen innebär för deras del samt om de har givit 

samtycke till sin medverkan (Codex, 2012).  

 

Tre av användartesterna skedde i Stockholm och tre i Uppsala. Till skillnad 

från tidigare intervjuer och observationer var det enbart en av författarna som 

ledde testet vilket var ett resultat av geografisk närhet och tidsbegränsningar. 

Plats för användartesterna bestämdes tillsammans med deltagarna och 

anpassades till deras önskemål. Ett av testen genomfördes på personens 

arbetsplats, fyra på personernas lärosäte och ett på ett kafé.  

 

Användartesten inleddes med en kort introduktion om bakgrunden till studien 

(se Bilaga 6). Därefter informerades samtliga deltagare om att de behandlas 

anonymt i redovisningen av studiens resultat. De ombads sedan att ge sitt 

skriftliga godkännande till sin medverkan (se Bilaga 7). Användartestet 

baserades på de scenarier som tidigare utformats (se avsnitt 3.3 Scenarier) 

samt den prototyp som utvecklats (se avsnitt 3.4 Prototyp). Användartestet 

bestod av specifika uppgifter (se Bilaga 6) och deltagarna ombads berätta hur 

de tänkte när de utförde dessa. 

 

Varje användartest tog 15–20 minuter att genomföra och datorskärm och ljud 

spelades in med Camtasia Studio. De interaktiva prototyper som användes i 
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testet visades genom Mozilla Firefox vilket gjorde att testpersonerna gavs 

möjlighet att klicka och skriva för att navigera i gränssnittet då länkar var 

klickbara och textfält redigeringsbara. 

 

Efter användartesten studerades materialet noggrant och problem med 

användningen sammanställdes i text (se Bilaga 8). De problem som 

identifierades i användartesterna användes som underlag för justeringar av 

prototypen (se avsnitt 3.4 Prototyputveckling). 
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4 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs för resultatet av genomförda intervjuer och 

observationer vilka analyseras utifrån den teoretiska modellen. Därefter 

presenteras resultatet av personas och scenarier. Personas och scenarier är 

baserade på resultatet av intervjuer och observationer och scenarierna 

beskrivs utifrån de personas som skapats. Sedan presenteras den prototyp för 

ett nytt gränssnitt som utvecklats utifrån dessa vilken sedan användartestats 

och justerats för att skapa en bättre slutprodukt. 

4.1  Intervjuer och observationer 

Sex intervjuer och observationer har genomförts i Stockholm och Uppsala. 

Respondenterna var 25–48 år gamla och har alla tidigare erfarenhet av 

UCDP. För en sammanställning av de medverkande personerna se Tabell 1. 

 

Tabell 1: Medverkande i intervjuer och observationer. 

Namn* Sysselsättning Ålder Ort Har använt UCDP i 

Olle Student på högskola  25 år Stockholm  2 år 

Roger Chef och expert på 

fredsorganisation 

46 år Uppsala >9 år** 

Alexandra Lärare på gymnasieskola 30 år Stockholm  6 år 

Sara Forskningsassistent på 

myndighet 

35 år Stockholm >9 år** 

Fredrik Internationell analytiker 

på myndighet 

30 år  Stockholm >9 år** 

Nils Journalist på dagstidning 48 år Stockholm  4 år 

* Namnen är fingerade. 

** Har använt UCDP sedan starten år 2003. 

 

Olle läser ett magisterprogram i statskunskap med inriktning säkerhetspolitik 

och krishantering på en högskola i Stockholm där har han studerat i ett år. 

Tidigare har han läst tre år vid ett annat universitet i Stockholm där han tog 

en dubbel kandidatexamen i statsvetenskap och internationella relationer. Just 

nu skriver Olle sin magisteruppsats. Han använder datorer dagligen för att 

föra antecknar och hämta material från internet.  

 

Roger är sedan tre år tillbaka chef för en mindre expertorganisation som 

arbetar med konfliktlösning. Han har tidigare varit reservofficer men började 

därefter läsa freds- och konfliktkunskap för att sedan doktorera i ämnet. Som 

student ingick han i konfliktdataprojektet och har varit delaktig som anställd 

och finansiär. Roger har arbetat med freds- och konfliktfrågor inom flera 

stora organisationer samt under en kortare tid tjänstgjort som riskanalytiker 
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inom näringslivet. Han beskriver sig själv som en freds- och konfliktforskare 

som jobbar internationellt och praktiskt vilket han menar är ovanligt – 

antingen är man praktiker eller forskare. Roger använder datorer i stor 

utsträckning för bland annat kommunikation via Skype och e-post, för att 

skapa dokument samt för bokföring och andra webbaserade system 

organisationen använder. 

 

Alexandra arbetar som gymnasielärare i samhällskunskap, internationella 

relationer och psykologi. Hon har arbetat som lärare i tre år och på sin 

nuvarande arbetsplats har hon varit i ungefär ett halvår. Både Alexandra och 

hennes elever använder datorer i stor utsträckning. Alla elever på skolan har 

egna bärbara datorer som de ska ha med sig till varje lektionstillfälle och på 

skolan strävar man hela tiden efter att utveckla datoranvändningen. I sina 

egna ämnen tycker Alexandra att det är helt fantastiskt att kunna använda 

datorn eftersom de exempelvis kan titta på nyhetssändningar och ha tillgång 

till kartor. 

 

Sara jobbar som forskningsassistent på en svensk myndighet sedan två år 

tillbaka. Tidigare har hon arbetat med UCDP i cirka 7 år och har stor vana av 

databasen. När hon använder UCDP i arbetet nu för tiden är det främst 

encyklopedin hon tittar på men om hon behöver mer information händer det 

att hon skickar ett mejl till personliga kontakter på UCDP. I sitt arbete 

använder hon datorn väldigt mycket men inte lika mycket privat. 

 

Fredrik arbetar som internationell analytiker på en svensk myndighet. I 

grunden har han en utbildning som ingenjör i signalbehandling. I arbetet 

undersöker han de platser där svenska insatser görs för hjälparbete i olika 

former och hans uppgift är att se var det är säkert eller farligt att befinna sig. 

Just nu skriver han en rapport om Baluchistan i Pakistan och han följer även 

skeenden i Centralasien och Kaukasus. Han säger sig använda datorn i  

89–98 % av sitt arbete. 

 

Nils arbetar som journalist på en stor svensk dagstidning. Han har haft olika 

arbetsuppgifter inom tidningsvärlden och jobbat som redaktör, redigerare och 

avdelningschef. Nu arbetar han som allmänreporter på tidningens 

nätredaktion och hans specialintressen är utrikes- och EU-frågor. Han började 

använda UCDP när han skrev en bok om världens utveckling där han 

undersökte konfliktutveckling och försökte visa att världen är bättre än den 

ibland beskrivs i medier. Han använder sig ständigt av datorer i arbetet 

eftersom det är datorn och internet han arbetar med. 

4.1.1 Användarnytta 

Respondenterna har olika mål med sin användning av UCDP. Olle använder 

det för att samla information till sina studier och som källa till hemtentamen 
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eller seminarier. Alexandra använder också UCDP som underlag till studier 

men genom att ge det som källa till sina gymnasieelever. Nils vill hitta 

underlag för att skriva artiklar och letar främst generell information som är 

lätt att presentera för allmänheten. Ett exempel på information Nils har 

använt sig av är ett videoklipp där UCDP presenterar geografisk data 

(UCDPdata, 2012). Både Olle och Sara håller med om att videoklippet var en 

bra och intressant visualisering av den data som går att hämta ut från UCDP. 

De tror att denna typ av presentation kan locka nya användare som inte 

nödvändigtvis har den förkunskap som de själva har till att börja använda 

UCDP. Olle och Nils brukar gå in och titta på delarna i gränssnittet som 

innehåller visuella framställningar av information men båda tycker att detta 

skulle kunna förbättras. Olle beskriver denna del av gränssnittet som “smått 

jobbig att använda” och Nils tycker att det skulle kunna vara mer tillgängligt 

presenterat samt att det är “lite tråkigt nu”. Nils förklarade att i sin roll som 

journalist är han intresserad av lättöverskådlig information. Han tycker att 

interaktiv grafik kan ge bra överblick och en “aha-upplevelse” som är svårare 

att skapa enbart med text.  

“Jag skulle gärna se ett smörgåsbord av tilltalande interaktiva grafer“ 

Nils 

Roger tycker att presentationen av information idag bygger för mycket på 

variabler och definitioner och att det skulle vara bättre om det var enklare 

framställt och anpassat till personer som använder verktyget praktiskt. Han 

använder främst UCDPs iPhone-applikation och tycker att den är bra 

eftersom den går att använda på resande fot och ger snabb överblick. Han 

tycker dock att det är synd att det inte finns någon likvärdig applikation för 

iPad. Även Alexandra uppgav att hennes elever tycker att mobilapplikationen 

är bra. Den är mer lättillgänglig och gör att de kan läsa information ur 

databasen när de sitter på bussen på väg till skolan berättade Alexandra. 

 

Fredrik gör ofta riskanalyser om specifika geografiska områden. Det innebär 

att han tittar på vilka grupper som är aktiva i området, hur deras aktivitet har 

sett ut och vilka risker det kan innebära för lokala hjälpinsatser. Han tycker 

att det kan vara svårt att genom UCDP få reda på var olika grupper har verkat 

och var våld har skett. Han ser därför stor potential i ett projekt UCDP har 

börjat med där de presenterar information utifrån geografisk position samt 

med möjlighet att filtrera efter tid. Detta tror han kommer att vara till stor 

nytta i hans arbete och är information han tycker är svår att hitta i dagsläget. 

Han berättade att det bästa för hans egen del vore om det gick att få 

information som är så pass specifik att det går att se på gatunivå. “Jag skulle 

bli överlycklig om jag kunde markera” berättade Fredrik och visade med 

musen över ett område i Pakistan och förklarade att han skulle vilja kunna få 

information om allt som har skett i det området under en viss tidsperiod. 

Även Nils ser fram emot att den geografiska datan byggs ut så att den 
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innefattar hela världen. Det är något han tror kommer bli användbart när han 

skriver artiklar. Om det är någon konflikt han vill fördjupa sig i kan han följa 

hur den har utvecklats över tid och dessutom se mer i detalj var i landet något 

har skett.  

 

Roger och Fredrik saknar att det inte finns uppdaterad löpande information i 

UCDP medan både Olle och Alexandra beskriver siffrorna under “Ongoing 

armed conflicts” som att de är aktuella trots att de gäller för 2010 och 2009 

(se Figur 5). Respondenterna som har lång erfarenhet av UCDP (Roger, 

Fredrik och Sara) vet bakgrunden till eftersläpningen av information medan 

de med mindre erfarenhet (Olle och Alexandra) beskriver informationen som 

att den är aktuell. Flera av respondenterna har behov av aktuell information 

om konflikter vilket i dagsläget inte tillgodoses av webbplatsen. Detta beror 

enligt UCDP på det arbete som krävs för att kvalitetssäkra informationen och 

är eventuellt utanför projektets avgränsningar. Detta påverkar dock inte det 

behov som finns hos användarna. En produkt med användarnytta hjälper 

användare att uppnå sina mål (Cooper m.fl., 2007; Landauer, 1995) och för 

att användarna ska ha större nytta av att använda UCDP måste webbplatsen ta 

hänsyn till detta. Både Roger och Fredrik använder sig i dagsläget av 

tidningar och andra medier för att hämta denna typ av information. Roger 

säger att i de fall han vill ha information ett land som inte haft väpnade 

konflikter enligt UCDPs definition så är UCDP inte en lika värdefull källa. 

 

 

Figur 5. “Ongoing armed conflicts” på UCDPs startsida. 

 

Många av respondenterna uppgav att trovärdigheten är en av de största 

fördelarna med UCDP. Alexandra tycker att det är en bra källa att ge till sina 

elever eftersom de kan lita på att informationen har hög trovärdighet och 

Fredrik, Sara, Roger och Olle tycker att databasen är mycket viktig i deras 

arbete.  

"Det är bra systematisk information, den är liksom trovärdig [...] Jag 

litar hundra procent på det som är där" Sara 

Fredrik tycker att UCDP är väldigt bra att använda för att få 

grundinformation om ett land, Sara använder det för att avgöra om 

information är relevant för hennes sammanställningar och Alexandra 

berättade att de elever som använder UCDP som källa ofta skriver mycket 
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bättre konfliktanalyser än de som inte gör det. Både Olle och Alexandra 

använder även de definitioner som finns på webbplatsen och anser att UCDP 

har en bra beskrivning av olika begrepp med en tydlig teoretisk grund. Även 

Roger och Fredrik anser att UCDP har en bra teoretisk utgångspunkt då de 

tydligt beskriver dispytfrågor och aktörer utan att lägga in egna värderingar. 

 

Analys av mål och behov 

Respondenterna har både informationsmässiga och personliga mål och behov 

när de använder UCDP. De personliga målen kan vara svåra att identifiera 

och är ofta inte direkt uttalade från respondenterna själva. Detta gör att de 

inte kan identifieras genom att direkt fråga användare om deras mål utan 

måste utläsas från deras beteenden och åsikter. De personliga målen är 

viktiga att ta hänsyn till vid utveckling av en produkt då en produkt som inte 

tar hänsyn till dessa inte är meningsfull för sina användare (Cooper m.fl., 

2007). För att göra UCDP mer meningsfullt och därmed skapa en högre grad 

av användarnytta har mål hos respondenterna identifierats genom analys av 

intervjusvar och observationer. 

 

Olle använder UCDP till sina studier och vill hämta information som är 

relevant för detta. Han har till exempel använt UCDP för att ta reda på antalet 

pågående konflikter i världen eller för att ta reda på innerbörden av olika 

begrepp. Olles personliga mål är att han vill ha en akademiskt korrekt 

utgångspunkt i sina studier och för att få detta behöver han tillgång till 

trovärdig och lättillgänglig information. 

 

Alexandra använder UCDP för att förbereda lektioner samt ge webbplatsen 

som källa till sina elever. Det är viktigt för henne att informationen är 

trovärdig och att den är lättillgänglig för hennes elever då hon vill motivera 

och introducera dem till forskning och vetenskapligt tänkande. Med UCDP 

vill Alexandra både hålla sig påläst och få ett verktyg som kan hjälpa hennes 

elever att skriva bra konfliktanalyser. 

 

Nils som är journalist använder UCDP som underlag för att skriva artiklar 

och vill främst ha generell information om konflikter i världen. Nils 

övergripande mål är att skriva artiklar som andra tycker är intressanta om 

ämnen som han själv tycker är viktiga och aktuella. Med hjälp av UCDP vill 

han få uppslag för att kunna skriva sådana artiklar. 

 

Sara använder UCDP som underlag för egna sammanställningar och dataset 

och brukar främst ta fram specifika data så som intensitetsnivå och antal 

dödsoffer för olika konflikter. Hon vill skapa korrekta dataset som kan vara 

underlag för forskningsrapporter och artiklar och med UCDP vill hon snabbt 

och enkelt hitta den data hon behöver för detta.  
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Fredrik och Roger använder UCDP för mer specifik information om ett land 

för att göra praktiska analyser och expertutlåtanden om dessa. Fredrik vill 

skriva exakta rapporter med hög trovärdighet och verklighetsförankring. Han 

vill få detaljerad information om var och när olika grupper är verksamma för 

att kunna göra en så bra analys av riskerna som möjligt. Roger har en lång 

bakgrund inom freds- och konfliktanalys och arbetar som chef och 

expertanalytiker. För honom är det viktigt att snabbt och enkelt hitta 

överskådlig information som vid behov går att fördjupa sig i för att alltid vara 

på en hög kunskapsnivå. Både Fredrik och Roger har dessutom ett behov av 

uppdaterad information om pågående konflikter. 

 

De mål och behov som delas av flest antal respondenter är kravet på trovärdig 

information. Detta är något som samtliga också uppger är en av UCDPs 

största fördelar. Hos flera respondenter har även ett behov av uppdaterad och 

aktuell information identifierats. Den geografiskt knutna data som är på väg 

att byggas ut är något flera respondenter kommer ha stor nytta av men det 

finns dock ett behov av att göra existerande information i gränssnittet mer 

lättöverskådlig och anpassningsbar. 

4.1.2 Hittbarhet 

Både Sara och Fredrik uppgav att de har lätt att hitta den information de letar 

efter i encyklopedin eftersom de båda vet vilken data som finns tillgänglig. 

Sara är dock osäker på om det är lika lätt för personer som inte har samma 

förkunskap som hon själv. Hon tycker att det finns så mycket bra information 

i databasen och att den förtjänar att gå att hitta lätt. Encyklopedin tror hon 

främst används av personer som inte är lika insatta i ämnet som hon själv och 

att de personerna inte har samma förutsättningar att veta vad som finns och 

att det därför är extra viktigt att det är tydligt och lätt att hitta just där. Vidare 

förklarade Sara att hon tror att det kan vara svårt att förstå högermenyn (se 

Figur 6) och att det finns fördjupningsbara delar. Hon menar att det finns 

många ingångar till informationen och hon är osäker på om folk förstår att 

den finns där. 

“Problemet är att det är så mycket information, om de ska göra det 

enkelt, översiktligt och strukturerat [så blir det svårt]” Sara 
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Figur 6. Landsida för Yemen. 

 

Olle visar exempel på det Sara berättade om högermenyns bristande 

hittbarhet. Under observationen visade Olle hur högermenyn innehåller 

namnen på de konflikter som funnits i landet men utan att klicka på något av 

dem. När han blev frågad om han brukar gå in på en specifik konflikt förstod 

han att de är klickbara vilket han inte upptäckt tidigare. Han uppgav då att 

han inte visste att det fanns så detaljerad information om konflikter och att 

det är något han skulle vilja använda sig mer av. 

“Det verkar finnas ganska mycket och viktig information men det 

känns som att det döljs” Olle 

Morville (2005) menar att ett objekts hittbarhet kan avgöras av exempelvis 

färg och storlek. Länkarna i högermenyn är små och svarta (se Figur 7) och 

påminner om övrig text på sidan vilket kan vara bidragande orsak till att Olle 

inte förstår att de är klickbara. 
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Figur 7. Utfälld del av högermenyn. 

 

Resmini och Rosati (2011) beskriver att användare har olika strategier för att 

hitta information och detta är något som är tydligt hos respondenterna då de 

som har längre erfarenhet av systemet, till exempel Sara och Fredrik, uppger 

att de har lätt att hitta information eftersom de vet hur systemet är uppbyggt. 

Användare som med mindre erfarenhet, som exempelvis Olle och Nils, har 

dock större problem att veta vilken information som finns och har därför inte 

lika lätt att hitta till den.  

 

Nils använder inte encyklopedin särskilt ofta och har lite svårt att hitta till den 

från UCDPs startsida som finns på institutionens webbplats. Han tycker det 

är otydligt att UCDPs startsida (se Figur 8) och encyklopedins startsida (se 

Figur 9) finns på olika webbplatser. De båda webbplatserna påminner om 

varandra till utseendet och korslänkar till varandra på flera ställen i 

gränssnittet. Det är inte bara Nils som upplever detta som förvirrande utan 

även Olle visade tecken på att inte förstå att UCDP är uppdelat på flera 

webbplatser. Detta visade sig när Olle letade efter ett sökfält på 

encyklopedins webbplats och när han hittade det på institutionens webbplats 

inte märkte att han hade förflyttats. Nielsen (2004) skriver att korslänkning 

kan ge ökad hittbarhet genom att bidra med informationsspår för användare 

men eftersom dessa inte är tydligt beskrivna i gränssnittet gör de snarare 

navigationen förvirrande för användarna. Warcup och Zimmerman (2009) 

skriver att länkar måste vara tydligt beskrivna för att vara starka 

informationsspår vilket alltså inte är fallet här. 
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Figur 8. Startsida för UCDP. 

 

 
Figur 9. Startsida för encyklopedin. 
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Även Roger tycker att UCDPs startsida är rörig och han tror inte att någon 

som är där första gången skulle förstå vilket innehåll som finns. Ibland har 

han själv problem med att hitta information eftersom mycket av innehållet är 

uppdelat efter variabler. Han tycker också att det tar för lång tid att få 

överblick över situationen i ett land eftersom han måste läsa igenom all 

information som finns vilket är ett problem som Alexandra och Fredrik också 

har upplevt. Roger skulle vilja att översiktssidan förbättrades med tydligare 

kronologi per år kring vad som har hänt och vilka de största aktörerna var. 

Han tycker att översiktssidan skulle vara ett mellanting av den nuvarande 

sidan och den mer djupgående konfliktinformationen och att han utifrån det 

skulle kunna fördjupa sig och läsa mer om exempelvis en aktör eller dyad. 

Olle beskrev också att han skulle tycka att det var lättare att få översikt om 

det fanns mer mellanliggande information vad gäller landsidorna eftersom 

han tycker gränssnittet är förvirrande när han går djupare i det. Nils föreslår 

att grafik används i större utsträckning eftersom det kan ge en “aha-

upplevelse” och en bättre överblick än enbart text. Både Olle och Nils 

berättade att de gärna tittar på de diagram och grafer som finns i gränssnittet 

men att de är relativt dolda.  

 

Nils uppgav att han tycker att det är otydligt att “War & minor conflict” (se 

Figur 6) är grupperat som samma typ av konflikt på webbplatsen. Han menar 

att det är att stor skillnad på om 1000 eller 50 personer har dött i en konflikt 

och att detta borde återspeglas i gränssnittet. Han tycker även att “Non-state 

conflict” är en otydligt begrepp om det ska beskriva våld mellan exempelvis 

kriminella gäng. Han berättade att han istället hade föredragit om det kallades 

“kriminellt relaterat våld” eller liknande. Som ett exempel på otydligheten i 

beskrivningarna frågar han vad fotbollsvåldet i Egypten kategoriseras som 

eftersom det överskred gränsen för 25 döda.  

 

Också Alexandra anser att UCDP kan vara svårnavigerat om man inte kan 

begreppen och förklarar att en del av hennes elever kan ha problem med att 

förstå gränssnittet. Hon menar att det innehåller mycket text som kan vara 

ganska tungläst för den som inte är van. För att förbättra ett gränssnitts 

hittbarhet skriver Yan och Guo (2010) att språket bör vara kortfattat och 

enkelt samt att fackspråk bör undvikas. Tydliga rubriker kan också öka 

hittbarheten i ett gränssnitt (Morville, 2005) och bidrar till att skapa 

informationsspår som hjälper användare att hitta sitt mål (Nielsen, 2004; 

Warcup och Zimmerman, 2009). I konfliktencyklopedin används akademiska 

begrepp och det finns långa och komplicerade texter utan rubriker vilket kan 

bidra till att det är svårt att hitta information.  

 

Ytterligare en anledning till att det kan vara svårt att hitta är att länkar på 

webbplatsen ibland har namn som inte tydligt beskriver innehållet de pekar 

mot. Ett exempel är på konfliktsidorna under “War & minor conflict” där det 
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finns en rubrik med texten “Year-specific information (conflict and dyad 

levels)” och där under en länk med texten “Open search function?”. Detta är 

en funktion som Sara och Fredrik använder för att hitta detaljerad information 

om konflikter men Sara tycker att namngivningen av funktionen är otydlig. 

Det är nämligen inte en sökfunktion vilket namnet antyder utan ett verktyg 

där det går att välja att hämta ut all information ur databasen kring ett eller 

flera år utifrån specifika kriterier. Den textlänk som leder till funktionen 

skulle kunna beskrivas som ett svagt informationsspår och därför vara svår att 

hitta för andra användare. Ett exempel på ett starkt informationsspår är en 

länk som beskriver innehållet den pekar mot och ett svagt informationsspår 

en länk utan tydlig beskrivning (Warcup och Zimmerman, 2009).  

 

De enda sätten att komma till ett land i encyklopedin är idag med hjälp av 

kartan eller menyn (se Figur 9). Alexandra tycker att det ibland skulle vara 

enklare med en alfabetisk listning av länder istället för att behöva gå via 

kartan eftersom kartan är uppdelad i geografiska områden och det inte är 

självklart att alla vet vilket geografiskt område ett land tillhör. Resmini och 

Rosati (2011) menar att sättet människor interagerar med information till stor 

del påverkas av ett systems förmåga eller oförmåga att stödja olika strategier 

för informationsletande. Om en användare inte vet vilket geografiskt område 

ett land tillhör kan de behöva en alternativ strategi för informationsletande 

vilket idag inte stöds av UCDPs gränssnitt. När Olle skulle leta sig fram till 

Uzbekistan förklarade han att han vet att det ligger i Centralasien men om 

han hade behövt hitta ett land som han är osäker på var det ligger tycker han 

att det hade varit mer besvärligt. Både Sara och Olle tror att en sökfunktion 

hade underlättat.  

“Det är ju så man gör, man Googlar ju” Sara 

Sammanställning av hittbarhetsproblem 

Genom intervjuer och observationer med respondenterna har flera problem 

med hittbarheten i UCDPs konfliktencyklopedi identifierats: 

 Det är otydligt vad som är klickbart vilket gör att det kan vara svårt 

att hitta underliggande information. Ett exempel på detta är 

högermenyn för landsidor där bland annat konflikter listas. 

 Det är otydligt att innehåll från UCDP finns på fler än en webbplats 

och att dessa länkar mellan varandra utan att informera användare om 

bytet av webbplats. Detta gör att användare kan tappa bort sig när de 

navigerar mellan dessa.  

 Startsidan för UCDP är otydlig kring vilket innehåll som finns och det 

kan vara svårt för användare att från startsidan veta hur de ska 

navigera för att hitta den information de söker. 
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 Flertalet länkar har inte namn som på ett tydligt sätt beskriver 

innehållet de pekar mot vilket gör det otydligt för användare vad för 

innehåll som finns på webbplatsen. 

 Det råder brist på mellanliggande information som ger överblick och 

gör det lättare för användare att hitta information att fördjupa sig i. 

 Den information som finns på landsidorna är tungläst och saknar 

rubriker vilket gör det svårt att hitta. 

 De begrepp som används är i stor mån akademiska termer som kan 

vara svåra att förstå utan att läsa definitionerna. Detta kan leda till 

problem med hittbarheten då det kan vara svårt att avgöra till vilket 

begrepp viss information tillhör. 

 Gränssnittet stödjer endast ett fåtal informationssökningsstrategier då 

de enda sätten att hitta till ett land är genom kartan eller den 

tillhörande menyn. Det finns ingen sökfunktion eller motsvarande på 

konfliktencyklopedin vilket begränsar hur användare kan hitta 

information. 

4.1.3 Användbarhet 

Roger förklarade att han tycker att det finns brister i att startsidan för UCDP 

(se Figur 8) är för riktad mot forskare. Han tror inte att någon som är där 

första gången skulle förstå vad det finns för innehåll på webbplatsen. 

“Det här tycker jag är rörigt, det påminner om [en webbplats] för 15 år 

sedan” Roger 

En princip för god användbarhet är att ett gränssnitt ska överensstämma med 

verkligheten (Nielsen, 2005). Detta innebär att det ska använda sig av språk 

och kommunikation som användare förstår vilket Roger alltså menar att 

startsidan för UCDP inte gör i dagsläget.  

 

Ett annat område som respondenterna har funnit problem med är synligheten 

för funktioner i gränssnittet. Sara förklarade att när hon klickar på en aktiv 

dyad (se Figur 10) är det svårt att se att en tabellen med antal döda byts ut 

under dyadlänkarna och hon undrar om andra användare ens förstår att de går 

att klicka på. Hon beskrev också att hon tycker att sidan för geografisk data 

(se Figur 11) har en otydlig filtreringsfunktion. Hon tycker att det är svårt att 

förstå att det går att dra i lådorna men också att det är svårt att med hjälp av 

dem välja en exakt tidsperiod. På grund av funktionens utseende förstod hon 

själv inte till en början att de kunde användas för att filtrera informationen 

som visas på kartan. Hon tycker inte heller att det är tydligt att 

fördjupningsdelarna för landsidor är klickbara, något som Olle också 

upplevde som problematiskt (se i avsnitt 4.1.2 Hittbarhet). Nielsen (2005) 

menar att system tydligt bör visa sin status och informera användare om vad 

det gör vilket Sara alltså inte upplever att dessa funktioner gör.  
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Figur 10. Aktiva dyader inom en konflikt. 

 

 
Figur 11. Geografisk data.  

 

Ett system bör följa konventioner och användare bör inte behöva undra om en 

funktion, ett ord eller en handling betyder samma sak i olika sammanhang 

(Nielsen, 2005). Sara berättade att hon tycker att det är frustrerande att hon 

skickas tillbaka till regionskartan om hon klickar på bakåtknappen i sin 

webbläsare när hon är inne på en undersida till ett land istället för att komma 

tillbaka till den sida hon varit på innan vilket hon förväntat sig. Detta är även 

något som Nielsens princip för användarkontroll och frihet berör då 

användare bör ha tydligt markerade utgångar från gränssnitt och kunna lämna 

en del av webbplatsen utan att behöva gå genom ytterligare steg (Nielsen, 

2005).  
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För att använda kartan på encyklopedins startsida krävs att användare 

kommer ihåg i vilken del av världen ett land ligger och inne på en landsida är 

det svårt för användare att se landets position i förhållande till andra länder. 

Alexandra menar att det vore bra om det gick att se närliggande stater även 

på landsidan istället för att själv behöva komma ihåg det. Detta 

överensstämmer med Nielsens (2005) heuristik för ett användbart gränssnitt 

vilken beskriver att användare inte ska behöva komma ihåg information utan 

istället bli hjälpta att förstå och känna igen den. 

 

Roger och Alexandra vill att landsidan ska ge bättre överblick genom att 

informationen är bättre presenterad exempelvis genom att visa de största 

händelserna i ett lands historia. Alexandra, Roger och Olle menar att det 

skulle kunna vara tydligare vägar från översikten till den fördjupade 

informationen och att det i dagsläget kan vara svårt att hämta ut information. 

Enligt Sharp m.fl. (2007) bör ett användbart gränssnitt sträva efter att vara 

effektivt att använda vilket innebär att det bör låta användare utföra de 

handlingar de vill. Ett exempel på detta är att hitta den information de letar 

efter vilket kan vara svårt i det nuvarande gränssnittet.  

 

Nils berättar att han tycker att kartan för den geografiska datan är mer 

instrumentell än kartan i encyklopedin då den låter honom justera tidsperiod 

för vad som ska visas. Detta menar han är presenterat på ett sätt som gör det 

lättare att följa en konflikt både över tid och geografiskt utifrån de delar han 

vill fördjupa sig i. Ett användbart gränssnitt bör vara flexibelt och effektivt att 

använda och tillgodose behoven hos såväl nybörjare som expertanvändare 

(Nielsen, 2005). För att öka användbarheten i konfliktencyklopedin är det av 

stor vikt att funktionalitet är anpassad för att tillgodose behoven hos olika 

typer av användare.  

 

Under observationen visade Olle hur han ville söka efter Österrike i 

konfliktencyklopedin och gick då in på UCDPs startsida på 

institutionswebbplatsen för att söka fram detta. Det resultat Olle letade efter 

kom på femte plats i listan och han sade att en bättre fungerade sökfunktion 

skulle underlätta. Sharp m.fl. (2007) skriver att användbara gränssnitt ska 

vara ändamålsenliga och därmed inte tvinga användare att gå omvägar för att 

utföra önskade handlingar. För att Olle ska lyckas söka efter ett land måste 

han först byta webbplats och sedan använda en sökfunktion som inte är 

anpassad efter det mål han har med sökningen. Detta är inte ändamålsenligt 

och en relevant funktion som tillgodoser Olles behov saknas i det nuvarande 

gränssnittet.  

 

Roger anser att webbplatsen för UCDP känns omodern och Fredrik 

förklarade att ”det är lite ‘97’ över det hela”. Nils tycker att sajten är stel och 

inte så intuitiv men att det har blivit bättre sedan kartorna kom. Alexandra 
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tycker också att gränssnittet är stelt då det är mycket text som presenteras på 

en gång vilket kan bli tungläst. Nielsen (2005) skriver att ett gränssnitt bör 

använda estetisk och minimalistisk design eftersom varje enhet med 

information tävlar med relevanta enheter av information för användares 

uppmärksamhet och därför gör deras relativa synlighet sämre. 

 

Alexandra berättade också att hon tycker att det skulle vara lättare om de 

olika begreppen som används på webbplatsen förklarades i sitt sammanhang 

så att de som använder det slipper gå fram och tillbaka mellan 

definitionslistan och övriga webbplatsen. Nielsens (2005) princip för att 

känna igen snarare än att komma ihåg förklarar att användare inte ska behöva 

memorera delar av information från en del av gränssnittet till en annan och att 

instruktioner för användning bör vara synliga och lätta att få tag på när de 

behövs.  

 

Sammanställning av användbarhetsproblem 

Utifrån intervjuer och observationer har följande problem med 

användbarheten identifierats i UCDPs gränssnitt:  

 Det uppfattas som otydligt vad webbplatsen innehåller för 

information utifrån presentationen på förstasidan. 

 Det är otydligt vilka element som är klickbara och hur olika 

funktioner fungerar, exempelvis filtreringen av geografisk data. 

 Det går inte alltid att gå tillbaka till tidigare sida med webbläsarens 

tillbakafunktion. 

 Gränssnittet kräver att användare vet i vilken region ett land ligger för 

att kunna navigera till det. Dessutom har användare inte möjlighet att 

se närliggande länder när de väl är inne på en landssida utan måste gå 

tillbaka till regionskartan för att göra detta. 

 Det kan vara svårt att få överblick över ett land och hitta i den 

fördjupade informationen då det inte finns någon mellanliggande 

information som förklarar vilken ytterligare information som finns. 

 Information i gränssnittet är inte alltid presenterad på ett 

anpassningsbart och flexibelt sätt. Ett exempel är världskartan vars 

innehåll inte går att filtrera utifrån en period utan enbart på enstaka 

eller samtliga år. 

 Konfliktencyklopedin har ingen egen sökfunktion vilket gör att 

användare måste gå omvägar för att hitta till information de söker 

efter. 

 Presentationen av innehållet uppfattas som omodern och gränssnittet 

som stelt. 

 Gränssnittet innehåller stora mängder svårläst text och då varje del 

information tävlar om användares uppmärksamhet kan detta medföra 

att det är svårare för användare att hitta relevant information. 
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 De begrepp som används i gränssnittet förklaras i en separat 

definitionslista istället för i sitt sammanhang. Detta gör att användare 

måste komma ihåg information från en del av gränssnittet till en 

annan. 

4.2  Personas  

Utifrån intervjuer och observationer (se avsnitt 4.1 Intervjuer och 

observationer) har två personas skapats. Dessa baseras på de 

beteendevariabler som identifierats (se Bilaga 4) och är kompletterade med 

namn, intressen, yrken samt bildkollage (se Figur 12 och 13) som visualiserar 

utseende och kontext. Nedan presenteras den primära och en sekundära 

persona som skapats utifrån intervjupersonerna.  

 

Primär persona: Mattias Engström 

 
Figur 12. Bildkollage för Mattias Engström

1
. 

 

Mattias är 31 år gammal och arbetar i en biståndsorganisation där han 

utbildar blivande volontärarbetare inför deras kommande resa. Han har jobbat 

på sin nuvarande arbetsplats i fyra år och innan dess har han gjort 

volontärtjänst i Ghana och läst kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid 

Lunds universitet. I arbetet uppdaterar han även biståndsorganisationens 

blogg med aktuella händelser eller rapporter. När han uppdaterar bloggen är 

han ofta ute efter dagsfärsk information, spännande länkar och grafiska 

presentationer av konflikter som han kan dela med sig av till andra 

intresserade. 

                                                 
1
 Samtliga fotografier är under Creative Commons-licens, varav de tre översta är tagna av 

Chris Radcliff, Johan Larsson och Stephan Kiessling 
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Mattias använder UCDP i perioder när det är relevant för hans arbete, det vill 

säga när han behöver ta reda på bakgrundsinformation om ett land eller 

område eller samla underlag för en presentation. Det händer också att han 

letar efter information i media för att få en aktuell och uppdaterad bild av 

situationen i landet. När han går in på UCDP brukar han titta på hur många 

väpnade konflikter som varit pågående under de senaste åren. Detta använder 

han bland annat för att hålla organisationens blogg uppdaterad samt som 

introduktion till hans utbildningsdagar. 

 

Mattias vill även kunna få översikt över konflikter i ett land. Han tycker att 

det är bra med diagram och grafer då han både kan ha dem till blogginlägg 

men även i presentationer. Det Mattias tycker om med UCDP är att datan är 

tillförlitlig och att han kan känna sig säker på att det han berättar för 

volontärarbetarna stämmer. Ibland får Mattias utskick om pressreleaser och 

rapporter som UCDP har tagit fram och dessa händer det att han använder 

som grund när han skriver blogginlägg. 

 

Det kan ibland vara lite jobbigt att hitta information på UCDP tycker Mattias. 

Han tycker att det är svårt att få översikt över informationen och det är lättast 

om han på förhand vet vad det är han letar efter. Han vill ofta få en snabb 

överblick över hur läget ser ut i ett land och vilka konflikter som har varit 

aktiva under en tidsperiod men han vet inte alltid hur han ska gå till väga för 

att hitta den informationen. Speciellt svårt tycker han det kan vara om det är 

många olika grupper som har varit stridande i ett land. Mattias tycker också 

att webbplatsen känns omodern och att den inte är optimal att använda med 

hans iPad. Dock tycker han att det är bra att det finns en mobilapplikation 

som han kan använda om han snabbt behöver kolla upp något när han reser 

eller under en undervisningsdag. 

 

Kortsiktiga mål 

Att få översikt över situationen i Jemen för att kunna utbilda volontärarbetare 

inför deras kommande resa. 

Att hitta något intressant att lägga upp i bloggen. 

 

Långsiktigt mål 

Att hålla sig informerad om konflikter i världen och uppfattas som kunnig 

och trovärdig när han utbildar volontärarbetare. 
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Sekundär persona: Elisabet Högstrand 

 
Figur 13. Bildkollage för Elisabet Högstrand

2
. 

 

Elisabet är 47 år gammal och arbetar med konfliktanalys på SIDA. Hon har 

arbetat med konflikter och internationella relationer i 25 år och innan dess har 

hon studerat statsvetenskap och konfliktkunskap på avancerad nivå. Hon bor 

tillsammans med sin sambo Lars på Kungsholmen i Stockholm. På fritiden 

brukar de resa mycket och senast var de i Vietnam där de besökte museer, 

gick i naturen och träffade nya människor. 

 

Elisabets arbete går ut på att skapa underlag för SIDAs insatser i olika länder. 

Detta innefattar beskrivningar om landet samt risker, konflikthistoria och 

aktuellt politiskt läge. UCDP använder hon för att samla information om 

konfliktläget i landet samt hur det har utvecklats över tid. Hon vill ta reda på 

vilka aktörer som finns, hur deras aktivitet har sett ut och var de är 

verksamma. Hon sätter vanligtvis ihop en rapport av materialet samt håller en 

presentation för de kollegor som ska arbeta med landet. Hon använder datorn 

mycket i sitt arbete för att gå igenom källor och för att skriva sina rapporter. 

 

Hon gillar att UCDP är trovärdigt och använder det för att avgöra om 

uppgifter stämmer. Hon upplever att hon själv vet var hon kan hitta 

information på webbplatsen men att hon ibland behöver gå igenom mycket 

material för att få en översikt över konflikter i ett land. 

 

Kortsiktigt mål 

Ta reda på vilka konflikter som är aktiva i Demokratiska Republiken Kongo 

samt var de stridande parterna är verksamma. 

 

Långsiktigt mål 

Skriva trovärdiga rapporter på expertnivå som andra kan använda i sitt arbete. 

  

                                                 
2
 Samtliga fotografier är under Creative Commons-licens, varav de två i mitten är tagna av 

Andrew3000 och Luis Argerich och den till vänster är tagen av Chazz Layne. 
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4.3  Scenarier 

Mattias: Få översikt över ett land och dess konflikter 

Mattias har precis fått veta att biståndsorganisationen han arbetar på ska 

skicka volontärarbetare till Jemen för att hjälpa till i bygget av en skola. Hans 

uppgift är att ta reda på information om landet och dess konflikter för att 

hålla en presentation för de volontärarbetare som skall åka dit. Presentationen 

skall vara en timme lång och vara en del av utbildningsdagarna som 

volontärerna går igenom inför resan. Där får de förutom Mattias föreläsning 

också lära sig om vilket arbete de kommer utföra och mer praktisk 

information kring resan. 

 

För att samla information till sin presentation använder Mattias bland annat 

UCDP, Landguiden, Google och dagstidningar på internet. UCDP tycker han 

är bra för att få tillförlitlig information om konflikterna i landet. 

 

Mattias går in på UCDP och letar snabbt upp Jemen. Där kan han läsa en kort 

text om läget i landet samt se en tydlig överblick över konflikterna, när de har 

varit och vilka som har varit delaktiga. Informationen är prioriterad utifrån 

vad som har inträffat senast och vad som har varit de största händelserna i 

landets historia. Han upptäcker att regeringen så sent som förra året var med i 

en konflikt där 142 människor dog. Mattias väljer att läsa den utförliga 

beskrivningen av konflikten och får då veta att det var en del av den arabiska 

våren som han då får möjlighet att läsa vidare om. 

 

Mattias: Hitta intressant information till ett blogginlägg 

Mattias sitter på jobbet och har en halvtimme kvar innan han ska gå hem. 

Han upptäcker att det var två dagar sedan de uppdaterade bloggen på 

biståndsorganisationens hemsida. Han går in på olika tidningar för att se om 

de finns något han kan skriva på bloggen som har är relaterat till de områden 

där de har volontärarbetare men hittar inget av intresse. Mattias går in på 

UCDPs hemsida för att se om det har kommit någon information. Det finns 

ett nyhetsinlägg om att de har gjort en ny video som visar geografisk data 

över konflikter i Afrika som han tror skulle kunna passa bra på bloggen. 

Mattias tittar på filmen, skriver några meningar om den och lägger upp en 

länk. Han publicerar inlägget och går hem för dagen. 

 

Elisabet: Aktiva konflikter och aktörer i Demokratiska Republiken Kongo 

Elisabet har fått i uppdrag att skriva en rapport om Demokratiska Republiken 

Kongo då SIDA ska skicka hjälpinsatser dit. Hon behöver därför information 

om det aktuella läget och vilka historiska faktorer som har lett dit. 

 

Idag är hennes mål att skriva om de aktörer som finns i landet och var de är 

verksamma. Hon är framför allt intresserad av var våldet har inträffat under 

de senaste fem åren, hur många som har dött samt vilka som har varit 
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inblandade. Elisabet går in på UCDPs webbplats och direkt till Demokratiska 

Republiken Kongo där hon får överblick över vilka konflikter som är aktiva 

och vilka parter som är stridande. Hon kan enkelt se hur våldet har förändrats 

både geografiskt och i intensitet över tid och vilka grupper som har varit 

delaktiga vid olika tidpunkter. Hon läser fördjupad information om de olika 

aktörerna och kan se vilka konflikter de har varit involverade i samt när de 

har ägt rum. 

 

Utifrån den data hon funnit skriver hon om vilka de stora aktörerna är i 

Demokratiska Republiken Kongo och hur våldet har sett ut de senaste fem 

åren samt hur det har förändrats över tid. 

4.4  Prototyputveckling 

Utifrån intervjuer och observationer, personas och scenarier (se avsnitt 3.1, 

3.2 och 3.3) har en prototyp över ett nytt gränssnitt skapats. Prototypen 

innehåller de sidor som beskrivs i de olika scenarierna men med Jemen som 

exempelland.  

 

Startsida UCDP 

Hittbarheten på startsidan har förbättrats genom att samtliga delar av UCDP 

finns på samma webbplats och att förhållandet mellan konfliktencyklopedin 

och datasetdelen är tydligare presenterad (se Figur 14). I intervjuer och 

observationer har problem med detta identifierats och det har därför 

förändrats i prototypen. Rutan “Ongoing armed conflicts” som flera 

respondenter tolkade som att den innehåller dagsaktuell information har 

ersatts med “Armed conflicts” som tydligare beskriver den information som 

presenteras.  

 

Nyheter har lyfts fram för att tillgodose Mattias informationsmål om att 

kunna hitta aktuell information till sin blogg. För att underlätta för mer 

erfarna användare som Elisabet har en funktion för att direkt gå till ett land 

eller en aktör lagts till på startsidan. 
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Figur 14. Prototyp 1: Startsida för UCDP.  

 

Startsida konfliktencyklopedin 
På startsidan för konfliktencyklopedin (se Figur 15) har kartnavigationen 

förbättrats så att användare kan zooma in och dra sig runt på kartan istället 

för att vara låsta till regioner. Detta är för att minska risken för fel och för att 

användare inte ska behöva komma ihåg var ett land ligger för att gå till det 

(Nielsen, 2005). Möjligheten att filtrera efter år har också utökats för att göra 

det lättare för användare att se en period istället för endast enstaka år. Detta är 

en funktionalitet som exempelvis Elisabet skulle kunna använda sig av när 

hon vill se aktiva konflikter under de senaste fem åren. En funktion som 

också är tillagd för att tillgodose Elisabets mål är att den geografiska datan 

har integrerats i denna karta vilket låter användare se geografisk position för 

konflikter, vilket också kan filtreras efter typ och period. 
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Figur 15. Prototyp 1: Startsida för konfliktencyklopedin 

 

Informationsikoner som förklarar konflikttyper har lagts till för att underlätta 

för Mattias som behöver förklaringar av begrepp istället för att han ska 

behöva gå in på definitionslistan för att läsa dem. Detta överensstämmer med 

Nielsens (2005) princip som säger att hjälp och dokumentation bör vara 

tillgänglig i anslutning till funktioner där den behövs. Även på denna sida 

finns ett alternativ att använda ett textfält för att snabbt gå till ett land eller en 

aktör (se Figur 16) vilket underlättar för flera typer av 

informationssökningsstrategier samt ger erfarna användare som Elisabet en 

genväg till informationen. När användare börjar skriva i namnet på ett land 

eller en aktör ger systemet förslag på sökresultat som de kan välja mellan. 

Detta är för att användare inte ska behöva veta exakt hur något stavas och 

därmed följa Nielsens (2005) principer om att känna igen hellre än komma 

ihåg samt att systemet ger användaren tydlig återkoppling om vilken 

information som finns tillgänglig.  

 

 

 

 

 

Figur 16. Prototyp 1: Funktion för att gå direkt till ett land eller en aktör. 
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Landsida 

För att ge Elisabet och Mattias en tydlig överblick över informationen på 

landsidorna har grafer lagts in vilka gör att de snabbt och enkelt att se antal 

döda i konflikter och hur det förändrats (se Figur 17). Elisabet som ofta vill 

veta mer om aktörer kan välja att visa grafen som visar antal dödsoffer utifrån 

aktör och där själv anpassa vilka grupper hon vill att ska synas. Texten som 

beskriver landets konflikthistoria har delats in i perioder efter år samt 

sorterats så att den mest aktuella informationen är överst, vilket är viktigt för 

Mattias. Även på denna sida finns informationsikoner där begrepp förklaras 

vilket gör det lättare för mindre erfarna användare som Mattias att snabbt få 

en förklaring.  

 

Istället för att enbart ha en kartbild har en karta med geografisk data lagts till 

som möjliggör att Mattias och Elisabet kan följa konflikter i landet över tid 

och rum. Elisabet som behöver fördjupad information om exempelvis aktörer 

kan öppna en större version av kartan som låter henne filtrera och se mer 

detaljerad information om landet och närliggande länder. Även Mattias kan 

ha nytta av att kunna se närliggande länder då han inte behöver komma ihåg 

den informationen från världskartan.  

 

De konflikter som finns i landet har sorterats så att de mest aktuella 

händelserna kommer överst samt att inaktiva konflikter prioriteras lägre när 

det finns många konflikter under en kategori. Detta är för att öka synligheten 

för de mest aktuella konflikterna samt att göra det tydligare vilken 

information som finns i systemet. I det tidigare gränssnittet kunde inte 

användare se om det fanns information under en kategori vilket i prototypen 

har synliggjorts genom att antal konflikter skrivs ut efter varje begrepp. 

 

För att Mattias och Elisabet lätt ska veta var de befinner sig i strukturen har 

brödsmulor lagts till överst på sidan och det aktiva menyvalet är hela tiden 

markerat i huvudmenyn. Med hjälp av både brödsmulor och huvudmenyn kan 

de gå tillbaka till världskartan och med huvudmenyn kan de även ta sig till 

startsidan så väl som till andra delar av UCDP. Nielsen (2005) menar att 

användare alltid ska ha en tydligt markerad utgång och att systemet ska visa 

sin status för att den upplevda användbarheten ska vara god. 

 

En annan förändring för att öka synligheten för vilken information som finns 

tillgänglig i gränssnittet är att “Additional information” samt fredsavtal och 

konfliktförebyggande åtgärder har lyfts fram direkt på landssidan. Här kan 

exempelvis Elisabet läsa om vilka sådana åtgärder som finns i landet för att 

kunna skapa sig en faktagrund utan att behöva klicka på flera undersidor 

endast för att se att det inte finns någon sådan information. 
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Figur 17. Prototyp 1: Landsida för Jemen. 

Konfliktsida 

På sidan för en specifik konflikt i ett land (se Figur 18) har synligheten 

förbättrats kring var användaren är i strukturen. Detta görs dels via rubriken 

på sidan, dels via brödsmulorna och dels genom att konflikten i 

vänstermenyn markeras med röd bakgrundsfärg. Namnet på landet är 

klickbart för att användare på så sätt ska kunna återvända till landsidan och 

de kan också använda webbläsarens inbyggda bakåtfunktion för att navigera 

sig tillbaka genom webbplatsen. Enligt Nielsen (2005) ska ett gränssnitt med 

god användbarhet tydligt visa användaren var de befinner sig samt ge dem 

möjlighet att snabbt återvända till tidigare sida om de har klickat fel. 

 

För att underlätta för Mattias och Elisabet som både vill ha överskådlig 

information om konflikter har grafer använts för att presentera information. 

För en specifik konflikt kan de nu se om antalet döda överstiger gränsen för 

att klassificeras som “War” respektive “minor conflict”. För Elisabet som är 
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intresserad av att dyka djupare i informationen går det även att se grafer per 

aktör och per dyad samt att visa graferna som tabeller istället. 

 

Längst upp på sidan finns en konfliktsummering där information som 

konfliktstatus och startdatum presenteras. Det ges även en introduktion till en 

textbeskrivning av konflikten vilken går att expandera. Anledningen till att 

inte hela texten presenteras på en gång är att textbeskrivningarna ibland kan 

vara långa vilket har uppfattats av respondenter som tungläst och 

svåröversiktligt. Nielsen (2005) menar också att ett gränssnitt bör vara 

minimalistiskt och att varje enhet information tävlar med andra enheter om 

användarens uppmärksamhet vilket gör att delar som är irrelevanta för en 

användare kan försämra gränssnittets användbarhet. 

 

På en konfliktsida är innehållet på kartan justerat utifrån vilken konflikt 

användaren tittar på men alternativet att öppna en större detaljerad karta som 

möjliggör andra visningar finns fortfarande kvar. Mattias får direkt översikt 

över i vilken del av landet konflikten har ägt rum medan Elisabet som vill ha 

fördjupad information kan välja att visa ytterligare konflikter eller göra andra 

anpassningar utifrån sina behov. Gränssnittet är anpassat efter olika typer av 

användare och Nielsen (2005) menar att flexibla gränssnitt leder till god 

användbarhet.  
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Figur 18. Prototyp 1: Konfliktsida under landsidan för Jemen. 

4.4.1 Användartest 

Sex användartest av prototypen (se avsnitt 4.4 Prototyputveckling) har 

genomförts. Testpersonerna som deltog var i åldrarna 17–48 år varav tre var 

kvinnor och tre män. Bland testpersonerna fanns två av Alexandras elever, 

Nils och Roger som deltog i intervjuer och observationer (se avsnitt 4.1 

Intervjuer och observationer) samt två personer som studerar freds- och 

konfliktkunskap på grundnivå.  

 

Testpersonerna fick ett antal uppgifter att genomföra i gränssnittet (se Bilaga 

6) vilka var baserade på tidigare scenarier och prototyputveckling (se avsnitt 

4.3 Scenarier samt avsnitt 4.4 Prototyputveckling). Resultatet av 
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användartesterna sammanställs nedan utifrån upplevd användarnytta, 

hittbarhet och användbarhet. 

 

Användarnytta 

Flera delar av den nya funktionalitet användes av testpersonerna vilket kan 

tolkas som att de upplevde nytta med den. Två personer använde sig av “Go 

to”-fältet för att hitta till landsidan för Jemen. En av testpersonerna visste inte 

var Jemen låg geografiskt och använde därför “Go to”-fältet för att komma 

dit:  

“Jemen har jag inte någon exakt aning om var det ligger men det ska 

man väl kunna hitta på något annat sätt” 

Fler personer använde sig också av graferna inne på landssidan för att avläsa 

information och till exempel Roger som tidigare tyckte att informationen på 

UCDPs landsida var otillräcklig och inte gav en särskilt bra överblick (se 

avsnitt 4.1 Intervjuer och observationer) ansåg att denna nu hade förbättrats. 

Även Nils som tidigare uttryckt att han tycker om grafiska sammanställningar 

sade att han uppskattade hur informationen visualiseras. 

“Det [graferna] tycker jag är väldigt bra. Då ser man att det var en topp 

där 2002, det är ju väldigt tydligt” Nils 

Genom användartesterna hittades också brister i användarnyttan. Två 

personer vill att “Open search function?” ska få en mer central roll i 

gränssnittet då de använder den mycket i sina studier. En person tycker att det 

borde gå att söka på konfliktnamn i “Go to”-fältet och ger som exempel att 

hon vill söka efter Kuwaitkriget. En person uppger att han saknar aktuell 

information om landet i form av ett nyhetsflöde eller liknande och en person 

vill ha en tydligare meny på landsidan. 

 

Hittbarhet 

Den första uppgiften i användartestet var att hitta en nyhet från UCDP att 

använda i ett blogginlägg. Denna uppgift klarade samtliga testpersoner utan 

problem vilket tyder på att hittbarheten för nyheterna är god. Alla 

medverkande testpersoner klarade även att hitta till landssidan för Yemen 

utan problem och de använde olika informationssökningsstrategier för att 

komma dit. Resmini och Rosati (2011) menar att ett gränssnitts förmåga att 

stödja flera olika strategier för informationsletande är en av de aspekterna 

som störst påverkar hur människor interagerar med information vilket alltså 

är något som förbättrats genom prototypen. 

 

Hittbarheten inne på landsidan var det dock flera testpersoner som hade 

problem med. Samtliga respondenter hade problem med uppgiften att hitta 

detaljerad information om konflikten mellan norra och södra Jemen. Flera 

personer försökte använda graferna för att hitta till informationen vilket 
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prototypen inte hade stöd för. Testpersonerna kan ha tolkat informationen i 

graferna som relevanta informationsspår då de hade möjlighet att få fram 

antalet döda under det år som efterfrågades i uppgiften men 

informationsspåren tog slut då gränssnittet inte gav möjlighet för dem att få 

mer detaljerad information genom graferna. När testpersonerna väl hittade till 

konfliktsidan hade de dock inga problem med att utläsa antalet dödsoffer på 

sidan för konflikten utan upplevde detta som en tydlig presentation av 

informationen. En testperson hittade inte till konfliktsidan över huvud taget. 

 

Endast två testpersoner lyckades hitta fredsavtal för Jemen utan problem. 

Ytterligare två testpersoner hittade fredsavtalet efter en längre stund och två 

personer hittade det inte alls. Hittbarheten för fredsavtal kan därför tolkas 

som låg. Detta kan också vara relaterat till att flertalet intervjupersoner 

befann sig på sidan för en konflikt då de började med uppgiften och 

informationen de behövde söka upp krävde att de gick tillbaka till landsidan 

för Jemen. 

 

Flera personer tycker att vänstermenyn med konflikter är otydlig (se Figur 

18). En person tror att “War & minor conflict” innehåller PDF-filer med mer 

information och använder därför inte den menyn för att se mer information 

om en konflikt. 

 

Användbarhet 

Under användartesten uppgav samtliga testpersoner att de tyckte att graferna 

som visualiserar information på land- och konfliktsidan är tydliga och ger 

bättre överblick än vad tidigare gränssnitt gjorde. Alla personer hade också 

lätt att förstå hur de filtrerar världskartan efter typ av våld men en person 

missförstod hur filtrering av tidsperiod fungerade. Uppgiften bestod i att visa 

väpnade konflikter under 2009 men personen valde då att visa perioden från 

2009 till 2010. En person tyckte även att kartan på landsidan är otydlig kring 

vilken tidsperiod och omfattning stridsmarkörerna gäller. Flera personer hade 

problem med att använda vänstermenyn och en person menade att den var 

“krånglig”.  

 

En person tyckte att det är otydligt att konflikter sorteras efter “Intrastate”, 

“Interstate” och "Internationalized” på förstasidan (se Figur 14) medan de 

sorteras som “War & minor conflict”, “Non-state conflict” och “One-sided 

violence” på övriga sidor (se Figur 17). Nielsen (2005) menar att 

benämningar ska användas konsekvent i hela gränssnittet för att skapa god 

användbarhet. 
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4.4.2 Justering av prototyp 

“Go to”-fältet har justerats så att det går att söka på konfliktnamn. Med grund 

i detta sorteras även sökresultaten efter land, konflikt och aktör för att 

särskilja de olika alternativen (se Figur 19). 

 

 
Figur 19. Prototyp 2: Goto-fältet med nya sökresultat. 

 

På encyklopedins startsida hade en testpersonerna problem med att välja 

visning för enbart ett år och för att förtydliga detta har den valda perioden 

kompletterats med datum. Detta gör även datumväljaren mer precis och 

öppnar upp för mer detaljerade resultat (se Figur 20). 

 

 
Figur 20. Prototyp 2: Datumväljare för kartan på encyklopedins startsida. 

 

Eftersom flera testpersoner använde graferna när de försökte hitta 

information har funktionaliteten utökats för att visa länkar till konflikter samt 

detaljerad information om antal döda (se Figur 21). Detta möjliggör 

ytterligare en informationssökningsstrategi då användare kan gå till konflikter 

genom graferna. 
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Figur 21. Prototyp 2: Extra information när en punkt i grafen är markerad. 

 

På landsidan (se Figur 22) har flera strukturella förändringar genomförts. 

Menyn med konflikter som samtliga testpersoner hade problem med att 

använda har flyttats högst upp i högerkolumnen och menyalternativen har 

kortats ned för att ge tydligare överblick och bättre synlighet. När användare 

för musen över ett alternativ visas de konflikter eller fredsförebyggande 

åtgärder som finns under det menyvalet. De olika alternativen under ett 

menyval är kronologiskt sorterade så att de senast aktiva hamnar överst. 

Under “War & minor conflict” har alternativen delats upp utifrån 

intensitetsnivå för att användare snabbt ska få en överblick över konfliktläget. 

Menyn följer med på alla underliggande sidor till ett land vilket gör det 

lättare för användare att hitta till de olika konflikterna, fredsavtalen och 

konfliktförebyggande åtgärderna oavsett vilken sida de befinner sig på. I 

texten under “Conflict history of Yemen” är namnet på aktörer och konflikter 

numera länkad till respektive aktör- eller konfliktsida för att direkt ge 

möjlighet till fördjupad information. På landsidan har även kartan förtydligats 

genom att texten har lyfts bort från grafiken. För att indikera att den större 

kartan har filtreringsmöjligheter har alternativet att välja år lagts till på den 

mindre versionen.  
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Figur 22. Prototyp 2: Landsida. 

 

Resultatet av både intervjuer och observationer (se avsnitt 4.1 Intervjuer och 

observationer) och användartester (se avsnitt 4.4.1 Användartest) har visat ett 

behov av aktuell information om ett land. Detta har i den nya prototypen 

avhjälpts genom att aktuella nyheter om landets politiska läge och konflikter 

hämtas in och visas i vänsterkolumnen på landsidan (se Figur 22). 

Sökfunktionen (“Open search function?”) som flera testpersoner efterfrågat 

har fått en synligare placering i den uppdaterade prototypen och en rubrik 

som tydligare beskriver dess funktion (“Detailed data finder”) har lagts till.  

 

På konfliktsidan har de strukturella förändringarna från landsidan följt med. 

De testpersoner som tidigare inte kunde hitta fredsavtal för att de enbart fanns 

på landsidan kan nu finna det via menyn även på konfliktsidan. I texten under 

“Conflict summary” går det att genom länkar i brödtexten fördjupa sig i 

aktörer eller konflikter och i tabellen under “Conflict summary” är aktörer 

och aktiva dyader tillagt och även dessa leder vidare till fördjupad 

information (se Figur 23).  
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Figur 23. Prototyp 2: Konfliktsida. 
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5 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av syftet med studien följt av en 

diskussion och sammanställning av det resultat som presenterats i 

föregående kapitel. Därefter diskuteras de metoder som använts och kapitlet 

avslutas med en sammanfattande slutsats samt förslag till fortsatt forskning. 

 

I denna studie undersöks användarnytta, hittbarhet och användbarhet i 

gränssnitt för komplexa informationsmiljöer. Forskning om användares 

beteenden baserad på kvantitativ klick- och sökstatistik finns sedan tidigare 

(Chi, 2002; Singh och Bhattarai, 2010; Blackmon, 2012) men kvalitativa 

studier kring användarbeteenden i gränssnitt för komplexa 

informationsmiljöer råder det brist på. Syftet med studien är att med en 

kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer, observationer och 

användartest hitta förbättringsområden för ett gränssnitt för en komplex 

informationsmiljö. För att kvalitativt studera användare och deras 

informationsmål samt identifiera förbättringsområden användes följande 

forskningsfråga: 

Hur kan ett gränssnitt för en komplex informationsmiljö  

utformas för att användare ska uppleva god användarnytta,  

hittbarhet och användbarhet? 

5.1   Problemlösning 

Som ett exempel på en komplex informationsmiljö används UCDP och 

intervjuer med sex användare genomfördes för att identifiera mål och behov. 

Hittbarheten har undersökts med intervjuer och observationer och genom att 

ta reda på användares informationsmål har gränssnittet anpassats för att lätt 

hitta till dessa. Användbarheten har undersökts genom observationer och 

utvärderats med användartester för att göra gränssnittet mer lättanvänt och 

effektivt.  

 

Utifrån de mål och behov som identifierats skapades personas och scenarier. 

Dessa användes som verktyg för att utforma ett gränssnitt utifrån användarna 

och skapa god användarnytta (Cooper m.fl., 2007). Mål kan skilja sig mycket 

mellan användare vilket gjorde att vi i denna studie valde att skapa två 

personas utifrån datainsamlingen. Personan Mattias är en mindre erfaren 

användare än Elisabet och behöver därför mer stöd i sin användning medan 

Elisabet behöver tillgång till mer detaljerad information. Gränssnittet har 

utformats för att stödja båda dessa användare men fokuserar på Mattias behov 

i första hand. De funktioner som Elisabet använder, till exempel geografisk 

data, är därför sekundärt prioriterade i gränssnittet medan de funktioner som 

Mattias behöver av har lyfts fram. Utifrån denna studie kan vi inte identifiera 

några generella element som skapar högre grad av användarnytta men istället 
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hänvisa till de metoder som använts. Genom kvalitativ datainsamling med 

fokus på mål och behov samt genom användandet av personas och scenarier 

för att sammanställa dessa har ett gränssnitt med en högre grad av 

användarnytta kunnat utformas. Det kan finnas andra metoder för att skapa 

användarnyttiga gränssnitt men centralt är att utgå från riktiga användare 

(Cooper m.fl., 2007). Genom användartester har de förändringar avseende 

användarnytta som gjorts kunnat bekräftas med två av de ursprungliga 

respondenterna. För att öka trovärdigheten skulle fler tester med de 

ursprungliga respondenterna kunnat utföras vilket dock inte var möjligt i 

denna studie. Genom användartester har även hittbarheten och 

användbarheten i gränssnittet utvärderats och problem identifierats och 

justerats.  

 

Ett problem med hittbarheten och användbarheten i UCDPs gränssnitt har 

varit användningen av olika begrepp för att beskriva innehåll. För att 

definiera olika typer av konflikter använder sig UCDP bland annat av 

begreppen “War & minor conflict”, “Non-state conflict” och “One-sided 

violence” vilka har visat sig vara svåra att förstå och skilja åt för användare. 

Då vi som undersöker gränssnittet inte har läst freds- och konfliktkunskap 

och därmed saknar den kunskap som krävs har det varit svårt att 

problematisera begreppen. Intervjuer, observationer och användartest har 

dock visat att denna uppdelning inte är helt självklar för alla användare men 

det insamlade materialet har inte bidragit med en lösning på 

begreppsproblemet. För att undersöka detta ytterligare och göra 

begreppsanvändningen lättare att förstå bör datainsamling kring detta göras. 

Sortering och beskrivning av information är viktigt i komplexa 

informationsmiljöer och denna aspekt är något som behöver utredas vidare. 

För att utforma ett gränssnitt där begrepp är lätta att förstå måste de användas 

konsekvent (Nielsen, 2005) och användare involveras för att säkerställa att de 

förstår betydelse och kategorisering. 

 

Genom intervjuer och observationer (se avsnitt 4.1 Intervjuer och 

observationer) identifierades även ett behov av att kunna använda UCDP i 

mobila enheter som exempelvis iPad. Detta är något som bör tas hänsyn till 

vid utveckling av webbplatsen men är något som föll utanför avgränsningen i 

denna studie då separata tester och undersökningar är nödvändiga för att göra 

sådana anpassningar. 

 

Utifrån vad som var applicerbart på gränssnittet för UCDP kan vi identifiera 

nio allmänna principer för ökad användarnytta, hittbarhet och användbarhet: 

1. Identifiera användarnas mål och behov och utforma gränssnittet 

utifrån det, exempelvis genom att använda personas och scenarier 

(Cooper m.fl., 2007). 
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2. Ge stöd för flera informationssökningsstrategier (Resmini och Rosati, 

2011) genom att erbjuda flera alternativa vägar för att nå information, 

exempelvis genom korslänkning mellan delar av webbplatsen som är 

relaterade till varandra (Nielsen, 2004).  

3. Gör så att det tydligt framgår vilka element som är möjliga att 

interagera med enligt Nielsens (2005) princip för synlighet av 

systemstatus.  

4. Namnge länkar på ett sätt som ger en tydlig beskrivning av innehållet 

de hänvisar till (Warcup och Zimmerman, 2009).  

5. Förse långa textstycken med tydliga rubriker (Morville, 2005; 

Nielsen, 2004). 

6. Undvik svåra begrepp (Yan och Guo, 2010) alternativt förklara dem i 

anslutning till där de används (Nielsen, 2005). 

7. Om den komplexa informationsmiljön innefattar flera webbplatser bör 

detta tydligt framgå alternativt göras om till en gemensam webbplats. 

8. Följ Nielsens (2005) princip om konsekvens och standardisering och 

undvik att begränsa webbläsarens funktionalitet. 

9. Om gränssnittet innehåller mycket information bör det finnas 

mellanliggande information som ger god överblick så att användare 

dels ser vad som finns och dels kan hitta dit enkelt.  

 

Flera av principerna är gemensamma för både hittbarhet och användbarhet 

(exempelvis princip 2, 3 och 5) vilket visar hur tätt sammankopplade dessa 

områden är. För att hittbarheten i ett gränssnitt ska vara god måste också de 

delar av användbarheten som är kopplade till detta fungera. För att uppnå god 

användarnytta, hittbarhet och användbarhet i gränssnitt för komplexa 

informationsmiljöer kan flera principer behövas. De flesta av principerna 

ovan har sin utgångspunkt i funna problem vilket gör att det som inte 

identifierats som problemområden för UCDP kan sakna principer i 

ovanstående lista. Då denna studie är kvalitativ är antalet respondenter 

relativt få vilket gör att en statistisk generalisering av resultatet inte kan göras 

och det är upp till framtida forskning att avgöra om resultatet från denna 

studie kan överföras till liknande kontexter. 

5.2 Metodreflektion 

Vi anser att vi genom de metoder som använts har identifierat mål och behov 

vilket har låtit oss skapa ett gränssnitt med större mått av användarnytta. 

Cooper m.fl. (2007) menar att intervjuer med fyra till sex riktiga användare är 

tillräckligt för att skapa personas som kan användas för att utveckla en 

produkt som är meningsfull för användarna och tillgodoser deras mål och 

behov. För att få kvalitativa intervjusvar som skapar en persona som är 

representativ för användargruppen har intervjurekommendationer av Cooper 

m.fl. (2007) följts. Då denna studie är kvalitativ är användarnyttan en 
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reflektion av nyttan för de sex respondenter som deltagit i studien. Att vi i 

resultatdelen (se avsnitt 4.1 Intervjuer och observationer) illustrerat varje 

område med ett eller flera citat visar på analysens samband med empirin och 

kan anses förhöja studiens trovärdighet. Att kombinera intervjuer och 

observationer har även gjort att materialet som analyserats är från flera källor 

vilket även det kan öka trovärdigheten. 

 

Respondentgruppen i denna studie består enbart av svenska användare trots 

att UCDP är ett internationellt verktyg. Då faktorer som kulturell tillhörighet 

kan påverka personers informationssökningsstrategier (Resmini och Rosati, 

2011) vore det intressant att undersöka om mål och behov skiljer sig åt 

mellan respondentgruppen och användare utanför Sverige men på grund av 

studiens omfattning var detta inte möjligt. För att undersöka om de 

förändringar som gjorts har positiv inverkan på användarnyttan även för 

personer utanför respondentgruppen krävs ytterligare studier.  

 

Hittbarheten i gränssnittet har undersökts genom intervjuer och observationer 

där informationsmål och sökstrategier har identifierats. I bakgrunden till 

denna studie fann vi avsaknad av kvalitativ forskning kring 

användarbeteenden men desto fler kvantitativa undersökningar på området. 

En kvalitativ undersökningsmetod möjliggör att de problem som uppkommer 

går att fördjupa sig i vilket inte går att göra på samma sätt i en kvantitativ 

studie. Beteenden som identifieras kvantitativt kan vara missvisande och 

svåra att undersöka vidare. Exempelvis kan en sida på en webbplats tolkas 

som populär i en kvalitativ undersökning om många användare klickar sig 

dit. Dock är det svårt att ta reda på om detta är den egentliga orsaken till 

användarbeteendet eller om det skulle kunna bero på att användare tror att de 

kan hitta något på sidan som egentligen inte finns där. Det skulle vara 

intressant att utöka denna undersökning med kvantitativa studier för att se hur 

de olika typerna av information kan användas för att komplettera varandra. 

Om de kvantitativa studierna skulle överensstämma med de informationsmål 

som identifierats i de kvalitativa studierna skulle det kunna ge större 

trovärdighet och generaliserbarhet till dessa. 

 

I denna studie har sex stycken användartest genomförts där flera problem 

identifierades avseende användarnytta, hittbarhet och användbarhet. Nielsen 

(2000) menar att fem användartester är tillräckligt för att finna en stor del av 

existerande problem och vi anser att många problem i prototypen har kunnat 

identifieras utifrån de användartester som genomförts. Utifrån funna problem 

justerades prototypen men för att säkerställa att det inte finns ytterligare 

problem i hittbarhet och användbarhet i den uppdaterade versionen krävs fler 

användartest. 
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5.3 Slutsats 

Hur ett gränssnitt för en komplex informationsmiljö bör utformas för att 

skapa god upplevd användarnytta, hittbarhet och användbarhet beror på flera 

faktorer. För att skapa god användarnytta är det centralt att utgå från 

användarna och en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av intervjuer och 

observationer kan användas för att undersöka deras mål och behov vilket 

gjorts i denna studie. För att besvara forskningsfrågan har även nio allmänna 

principer identifierats vilka kan användas för att utforma ett gränssnitt med 

god användarnytta, hittbarhet och användbarhet men ytterligare forsknings 

behövs för att utreda principernas validitet samt om de behöver kompletteras.  

5.4   Förslag till fortsatt forskning 

För denna studie vore det intressant med kompletterande forskning med 

personer som inte har använt sig av UCDP men som har ett behov av att 

använda verktyget men även med potentiella och existerande användare 

utanför Sverige. För att förbättra UCDPs gränssnitt ser vi också ett behov av 

kompletterande användartest av den slutgiltiga prototypen samt att 

undersökningar som utreder övriga delar av gränssnittet vilket föll utanför 

avgränsningarna för denna studie. Resultatet av denna studie kommer att 

överlämnas till UCDP som underlag för utveckling av ett nytt gränssnitt men 

fortsatt arbete krävs för att ta fram en fullständig prototyp. Det vore intressant 

att se en kvantitativ studie kring användarbeteenden i gränssnittet för UCDP 

för att kunna jämföra skillnader och likheter i resultat. 

 

Nio principer för användarnytta, hittbarhet och användbarhet tagits fram och 

mer forskning kring deras valididet och generaliserbarhet samt det eventuella 

behovet av kompletterande principer efterfrågas. Då begrepp och 

kategorisering är en viktig aspekt av komplexa informationsmiljöer ser vi 

även ett behov av att undersöka hur dessa kan formuleras och bör användas 

för att stödja hittbarhet och användbarhet i gränssnittet. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor    

Introduktion till intervjun 
UCDP är just nu i en utvecklingsfas där de bygger om databasen och de 

tillhörande gränssnitten för att förbättra både för de som fyller i och de som 

hämtar ut data. I vårt examensarbete kommer vi att undersöka hur man 

hämtar ut information från UCDP och vad som kan förbättras för att hjälpa 

användare hitta den information de söker. För att göra detta genomför vi 

intervjuer med personer som använder verktyget för att ta reda på hur man 

använder det och vilka problem som finns. Utifrån detta är syftet att ta fram 

en specifikation över vad som behöver finnas med i det nya verktyget vilket 

presenteras i vår C-uppsats. 

 

Innan vi börjar intervjun skulle vi vilja att du lämnar ditt godkännande till att 

vi får genomföra den här intervjun och använda resultatet genom att skriva på 

det här dokumentet (Godkännande till medverkan). 

 

Exempelfrågor 

1) Berätta om dig själv 

a) Hur gammal är du? 

b) Vad jobbar du med? Hur länge har du gjort det? 

c) Vad har du för arbetsuppgifter? 

d) Hur mycket använder du dig av datorer? 

2) Berätta om din erfarenhet av UCDP 

a) Vid vilka tillfällen använder du dig av det? Var är du då? 

b) Använder du några liknande verktyg som UCDP? Vad tycker du om 

dem? 

c) Varför använder du dig av just UCDP för detta? 

d) Hur länge har du använt det? Hur ofta? 

3) Vad letar du efter för typ av information? Ta gärna upp exempel. 

4) Berätta om en hur du brukar gå till väga för att hitta informationen (visa 

gärna samtidigt på datorn) 

a) Notera om de använder sig av kartan eller menyn, fråga ev. vilket de 

föredrar och varför 

5) Vad tycker du om att använda UCDP? 

a) Vad finns det för positiva saker?  

i) Vad är lätt? Vad går snabbt? På vilka sätt är det bra? 

ii) Vad är det bra till för sorts information? 

b) Finns det saker du tycker är jobbiga med att använda UCDP? 
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i) Vad är svårt? Vad tar lång tid? På vilka sätt är det jobbigt? 

ii) Finns det gånger då du inte hittar det du letar efter? 

iii) Vad tycker du skulle kunna vara bättre? 

iv) Finns det information du tycker saknas eller som är svår att hitta? 

6) Hur skulle du vilja att du kunde hitta information du letar efter? 

7) Har du några andra saker som du vill dela med dig av om UCDP? 
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Bilaga 2: Godkännande till medverkan  

Vi heter Hannes Johansson och Jorunn Hartman och vi läser 

interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om hittbarhet och användbarhet i komplexa 

informationsmiljöer med Uppsala Conflict Data Program (UCDP) som 

exempel på ett sådant system. 

 

Godkännande för användning av intervjumaterial 

Detta är ett dokument för att informera dig som medverkar i en intervju för 

förbättringsarbetet av UCDP om hur vi kommer att använda oss av det 

material som samlas in från dig. Dokumentet används också för att vi ska få 

ditt samtycke för att genomföra intervjun och publicera resultatet. 

 

Genom att skriva under detta godkänner du att 

o Informationen du lämnar kommer att användas som underlag i vårt 

examensarbete och publiceras i den tillhörande uppsatsen. 

o Intervjun spelas in med ljud och att uppgifter på dator spelas in med 

video. Dessa inspelningar kommer inte att publiceras i uppsatsen utan 

enbart används för att transkribera materialet till text. 

o Du ges ett fingerat namn i rapporten och att de uppgifter som används 

för att beskriva dig är ålder, kön, yrkestitel samt typ av organisation 

du arbetar inom. 

o Detta dokument publiceras inte i rapporten men kan visas för 

handledare och examinator för att visa att du har givit ditt 

godkännande för punkterna ovan. 

 

Underskrift   Namnförtydligande 

______________________ ______________________ 

 

Datum 

______________________ 

 

Genom att skriva under detta garanterar vi att följa ovanstående 

punkter 

 

Jorunn Hartman  Hannes Johansson 

______________________ ______________________ 

 

Datum 

______________________ 

 



 Bilagor 4 (24) 

 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

Bilaga 3: Intervjusammanställning   

Arbetsuppgifter 
Sara: På sitt nuvarande jobb sysslar hon mest med datainsamling och skapar 

dataset och sammanställningar.  

 

Nils: Skriver artiklar för nätredaktionen på en dagstidning.  

 

Roger: Är administratör, chef och expert och göra arbetsuppgifter relaterade 

till alla dessa områden. Organisationen gör allt från utbildning till 

genomförande och analys. Det är expertrollen som är det mest framträdande 

för organisationen. 

 

Fredrik: Hans arbete går ut på att ta reda på och analysera de hot som kan 

finnas mot svensk hjälppersonal i andra länder. Han tar fram information om 

vad som händer i omvärlden för att reducera risken för tillfälliga 

hjälparbetare vid humanitära katastrofer. Svältkatastrofer, översvämningar, 

flyktingar. De håller även på med kapacitetsutveckling där de hjälper länder 

att utveckla sin krishantering eller utbilda dem för sök och räddning och så 

vidare. Det är ca 90 personer och en normal insats är tre månader. Det är 40–

50 olika länder. På ett halvår har de i princip bytt alla insatser så de behöver 

ganska ofta kolla nya områden, nästan dagligen.  

 

Olle: Skriver och samlar material till sin magisteruppsats inom 

säkerhetspolitik och krishantering. 

 

Alexandra: Arbetsuppgifter är främst att undervisa, förbereda undervisning 

samt efterarbete som exempelvis rättning.  

 

Hur ofta de använder UCDP 
Sara: Ibland använder hon UCDP ofta och ibland någon gång i månaden, det 

beror helt på vad hon gör. 

 

Nils: “Använder inte precis UCDP varje vecka” men om han får någon input 

från dem använder han det gärna – om det kommer någon ny rapport eller 

dylikt. 

 

Fredrik: I år har använt det till fyra olika arbeten vid Liberia, Pakistan, 

Yemen och Sudan. De skickar folk till olika ställen i världen och ibland kan 

det gå väldigt fort så då behöver de snabbt sätta sig in i hur det ser ut i det 

landet gällande konflikter. 
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Alexandra: Periodvis under terminerna. Ungefär två gånger per termin där 

hon arbetar med den intensivt och där eleverna arbetar med den. Många av 

hennes egna elever har UCDP som mobilapplikation. Det har varit väldigt bra 

eftersom det är lättillgängligt och eleverna har nästan lättare att söka 

informationen med mobilen än med datorn. När Alexandra själv studerade 

använde hon UCDP mycket och ofta för de arbeten hon skrev som var tydligt 

kopplade till databasen.  

 

Hur de använder UCDP i jobbet 
Sara: Går in på UCDP för faktakoll och för att hitta exempel. Bland annat 

kan hon vilja veta om en konflikt är aktiv eller vilka grupper som är 

stridande. Hon brukar inte hämta ut dataset så ofta eftersom det kan vara 

ganska krångligt. Om hon behöver ett mer komplicerat dataset kontaktar hon 

en person som hon känner på UCDP. 

 

Nils: Har använt UCDP flera gånger som reporter och har skrivit artiklar 

utifrån det. Vet ingen annan nyhetsreporter som använder det men eventuellt 

någon ledarredaktör.. Senast fick han utskick om en ny, världsunik 

sammanställning av en typ av konflikt vilket han skrev en artikel om. Han har 

även skrivit en artikel om GED-datan där han använde UCDPs filmklipp som 

visar utvecklingen. Om det kommer nya sammanställningar går han in och 

tittar eller så går han in för att rekapitulera hur det ser ut, är det sex krig eller 

fyra? Hur många dödsoffer? Han beskriver sig själv som diagramnörd och 

kollar gärna på de diagram som finns. Dock tycker han att de är lite dolda i 

gränssnittet men han tycker ändå att det är bättre nu än tidigare. 

 

Roger: Han använder UCDP för att få grunddata om konflikter. Inom det 

området tycker han att den är fenomenal och till och med oslagbar. Om han 

ska till ett nytt land han inte vet så mycket om använder han UCDPs iPhone-

applikation för att läsa på om landets bakgrund. Om han ska till ett land där 

det inte är en aktiv väpnad konflikt är det inte värdefullt att läsa om 

bakgrunden genom UCDP.  

 

Fredrik: Använder det som ett snabbt sätt att få grundkoll på hur det har sett 

ut historiskt i ett land. Hur länge har det varit ett bekymmer, vad där det för 

typ av bekymmer och vilka som är de större fraktionerna i området.  

 

Olle: Har använt UCDP som källa till hemtentor och som underlag till 

seminarier. 

 

Alexandra: Hon brukar ge länken till sina elever för att de ska kunna 

använda UCDP som källa när de skriver konfliktanalyser i kursen 
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Internationella relationer. Konfliktanalysen är en ganska stor del av kursen 

och går ut på att eleverna väljer en aktiv konflikt som de hittar på 

säkerhetspolitik.se där det finns en världskarta med nu pågående konflikter. 

Sedan letar de sig in i databasen när de väl har valt en konflikt.  

 

Hon själv använder UCDP litegrann just nu men kommer nog använda det 

mer från och med nästa termin när kursen internationella relationer blir 

dubbelt så stor. Då kommer hon nog använda UCDP mer för att göra egen 

research för att berätta om konflikter till exempel. Använder nu för att leta 

reda på fakta om Mexico och knarkkartellerna. Det är lite intressant att spegla 

eftersom många inte ser det som en konflikt eftersom det inte är en 

krigssituation på samma sätt vilket hon tror att elever till en början tror att en 

konfliktsituation är. I det arbetet har UCDP varit väldigt användbar, hoppas 

hon ska använda det mer. 

 

På skolan har de FN-rollspel (Model United Nations) vilket går ut på att 

eleverna får ett aktuellt scenario, i julas höll de exempel på med Syrien, och 

är indelade i olika delegationer utifrån länder som finns med i FNs 

säkerhetsråd (det kan vara annat också men i år var det säkerhetsrådet). 

Eleverna ta reda på så mycket som möjligt om det land de representerar, till 

exempel Turkiet, och då är UCDP jättebra för att hitta information om 

Turkiets historia och vilka länder Turkiet har varit i konflikt med (men även 

landguiden är bra för detta).  

 

Andra verktyg de använder 
Sara: För peacekeeping använder hon SIPRI yearbook. Det har kapitel med 

fredsmissioner per år. UCDP har inte den typen av information men skulle de 

ha det skulle hon använda det. För annan typ av information letar hon på 

Världsbanken, FN och andra ställen. Det är dock inte sökbara databaser utan 

webbplatser. Vissa delar av de sidorna är bra men det beror på vad man är på 

jakt efter. 

 

Nils: Använde även HSR (Human Security Report) när han skrev sin bok, 

och HSR har i sin tur har använt sig av Uppsalasiffror. 

 

Roger: I de fall han vill läsa bakgrundsinformation om ett land som inte är i 

en aktiv väpnad konflikt använder han exempelvis ICG (International Crisis 

Group) för att hitta grunddata. 

 

Han använder även massmedia i stor utsträckning och mobilapplikationer 

som gör att han kan få överblick över tidningar i ett land tycker han är bra. 

Han använder också mer specifika källor utifrån den situation han är i – 



 Bilagor 7 (24) 

 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

exempelvis använde han Afghanistan Channel av Foreign Policy när han var i 

i Afghanistan.  

 

Fredrik: Andra verktyg han använder är Aid Worker Security Database eller 

RiskAdvisor Terrorism Tracker för att få grundläggande statistik. De har inte 

samma statistik som UCDP, Risk räknar det med ur Amerikansk synvinkel 

och Aid Worker Security Database visar där hjälparbetare har blivit utsatt för 

brott. I Baluchistan finns det South Asia Terrorism Portal som har 

information om händelser men inte kopplat mot aktörerna på samma sätt som 

UCDP har. 

 

Olle: Vad han vet är UCDP den mest lättillgängliga databasen och eftersom 

han känner till den är det den han använder. Han kommer inte på några andra 

likvärdiga konfliktdatabaser även om han är säker på att det existerar. Han 

använder även SIPRI men det är lite annan typ av information. SIPRI är ett 

fredsforskningsinstitut som publicerar data om exempelvis den globala 

vapenförsäljningen.  

 

Alexandra: Eleverna använder Landguiden där det finns mer information om 

inrikes- och utrikespolitik samt om länderna mindre information om själva 

konflikterna. De använder också en sida som heter säkerhetspolitik.se vilken 

innehåller svenska texter om länder och konflikter. På säkerhetspolitik är det 

lättare att få överblick och kräver färre klick för att hitta en sammanfattning 

jämfört med UCDP. Det gäller att veta vad man letar efter i UCDPs databas.  

 

Vilken sorts information de letar efter i UCDP 
Sara: Letar information om antal döda, intensitetsnivå och sådant vilket 

ligger till grund för vilka fall hon ska ta med i sina egna dataset. Hon själv 

kollar på många olika länder. Kanske inte så mycket Latinamerika men 

annars är det ganska utspritt. 

 

Nils: Tittar ofta först på “Ongoing armed conflicts” på pcr.uu.se. Han tycker 

att GEO-datan är mer instrumentell då det går att justera tidsintervallen vilket 

förändrar vilket våld som visas på kartan. Personligen vill han mest ha 

generell information men han vet att det finns mer detaljerad också. Han 

tycker om diagram och grafer. 

 

Roger: Information som ger översikt över ett land. 

 

Olle: På UCDP letar han främst efter hur många väpnade konflikter som 

pågår just nu runt om i världen och i vilka regioner konflikterna finns. Han 

har använt UCDP i hemtentor och som underlag till seminarier. Då har han 
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hämtat information om exempelvis hur många konflikter som pågår just nu, i 

vilket område en konflikt pågår och deras metodik – de har olika 

klassificeringar som att 25 dödsoffer per år är en väpnad konflikt. I 

samhällskunskap är det ju egentligen rätt godtyckligt men någonstans måste 

man ju försöka definiera olika begrepp och han tycker UCDP gör ett bra jobb 

på det sättet. 

 

Alexandra: Det är framför allt definitionerna och att eleverna själva letar 

information om specifika konflikter. 

 

Positivt 
Sara: Tycker om UCDP, det är bra information som är trovärdig. Tycker 

uppdelningen mellan encyklopedin och dataseten är logisk eftersom 

användaren aktivt har gått in på encyklopedin.  

 

Roger: Tycker det är bra att UCDP har en konfliktteoretisk utgångspunkt. 

Man pratar om vad dispytfrågor är och vilka aktörerna är vilket är centralt vid 

en konfliktanalys. Därför tycker han att det passar deras behov väldigt bra. 

Han menar att även om det inte finns så många organisationer som arbetar 

med samma sak som han gör så är det ovärderligt för dem. Han tycker också 

att informationen är tillförlitlig, den anger ett intervall mellan låg och hög 

uppskattning. Han menar också att det kan finnas poänger när man tittar på 

vapenexportskandaler, där kan man vetenskapligt se var det är en väpnad 

konflikt och var man kan skicka vapen. Men där är det också problematiskt 

att den släpar efter. 

 

Fredrik: Det är lätt att få grundinformation om vad som har skett i olika 

länder. Största fördelen är att det är bra skrivet och en trovärdig källa. Tittar 

mycket hellre på UCDP än andra källor som har intentionsbeskrivningar för 

grupperingar till skrivningar om antalet döda. Det är mer källkritiskt än 

mycket annat. Han tycker att texten är bra på förstasidan för att han snabbt 

kan få information om ett nytt land som han inte har någon information om, 

men han går alltid in och kollar på de olika dyaderna. 

 

Olle: Han tycker det är jättebra med årliga rapporter, att de är uppdaterade 

och att det är vetenskapligt samt att UCDP bedriver bra forskning. 

 

Alexandra: Det är en stor fördel att det är gratis. De använder och betalar för 

t.ex. landguiden och nationalencyklopedin men att UCDP är gratis för att det 

inte är några tvivel kring om de ska använda den eller inte. Att det finns en 

app tror hon gör det lättare för ungdomar att ta till sig då de kan läsa om 

konflikter på bussen till skolan. Hon tycker också att det är positivt att elever 
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på gymnasienivå får se forskningssidan av det hela och hur mycket 

information det finns att hämta. Samt att UCDP är en så pass trovärdig källa 

som de kan använda även senare. Hon tycker också att det är bra att eleverna 

får vänja sig vid att läsa texter på engelska. 

 

Tycker att det är en jättebra källa att ge till elever och ofta när man ska göra 

ett sådant här arbete första gången är det en djungel att hitta pålitliga källor. 

När det gällde arabiska våren fanns det också en jättebra timeline på UCDP 

som de använde mycket i skolan. 

 

De elever som behärskar engelska bra tycker att UCDP är ett fantastiskt 

verktyg och de har lätt att hitta och har hyfsat lätt att förstå texten också. De 

elever som använder UCDP i sina arbeten märker att det de får ut är väldigt 

specifik information och de kan se hur konflikter kan vara väldigt komplexa 

och hur länders relationer kan vara väldigt komplexa. Man kan få en bättre 

översikt över internationella konflikter och mellanstatliga vilken man kanske 

inte kan få på sidor som är lite mindre faktaspäckade. De elever som har 

använt sig av databasen lämnar in bättre uppsatser, det blir bättre kvalitet 

eftersom de kan få ut mycket mer specifik information och vara mer distinkta 

i sina analyser än vad man kan vara från andra databaser. 

 

Negativt 
Sara: Kan tänka sig att kartan är svår för vissa och att det är svårt att hitta på 

landsidan. Hon vet själv men tror att det kan vara svårt att förstå delar av 

högermenyn och att fördjupdningsdelar under landsidor är klickbara (röda 

länkar). Det finns väldigt många ingångar och mycket information och det är 

det hon funderar på om folk förstår. “Year specific information” vet hon 

exempelvis inte om alla förstår.  

 

Tycker det är otydligt att dynamic datasets är färdiggjorda, det går alltså inte 

att välja själv vad som ska finnas med. Geodatasidan tycker hon har en 

otydlig filtreringsfunktion. Svårt att förstå att det går att dra i lådorna och 

svårt att välja en exakt tidsperiod. Hon förstod själv inte till en början att det 

gick att filtrera på grund av funktionens utseende. 

 

Jobbigt är att webbläsarens bakåtfunktion tar henne tillbaka till regionskartan 

om hon är inne på en undersida till ett land istället för att gå tillbaka till 

föregående sida. Det är irriterande men det är tydligen svårt att justera. Ibland 

tar det lång tid att ladda sidan, men det behöver ju inte vara fel på själva 

UCDP för det (kan vara webbläsaren eller något annat). Hon brukar hitta det 

hon letar efter, hon vet vad som finns så det är det hon letar efter. 
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När man klickar på aktiv dyad syns det knappt att tabellen byts ut och frågan 

är om man ens förstår att det är möjligt att klicka.  

 

“Problemet är att det är så mycket information om de ska göra det enkelt, 

översiktligt och strukturerat” frågan är om användarna ens förstår att det finns 

så mycket bra information under varje landsida. 

 

Nils: Han gillar kartan och att det är uppdelat i regioner men vill att “War” 

och “Minor conflict” ska delas upp eftersom det är skillnad mellan tusen eller 

femtio döda.“Charts and graphs” skulle kunna vara mer tillgängligt 

presenterade. Det är lite tråkigt nu. Han använder inte encyklopedin särskilt 

ofta och har lite svårt att hitta till den från pcr.uu.se. Han tycker det är 

otydligt att det är en egen webbplats. 

 

Webbplatsen är lite stel och inte så intuitiv men den har blivit bättre med 

kartorna. Efter att ha tittat en stund tycker han att UCDP-kartan är lite tråkig 

“Inte så inbjudande faktiskt, man måste nästan veta lite vad det är man kan 

hitta här, så det borde kunna förbättras”. Sidan på pcr.uu.se där man går in på 

respektive del av UCDP tycker han skulle kunna vara mer publiktillvänd och 

tydligare kring vad det handlar om. Han är inte rädd för faktaspäckade sajter 

om han kan ämnet men om man är lite mindre intresserad kan det nog behöva 

vara lättare. 

 

Han tycker att “non-state conflict” är en otydligt begrepp om det ska beskriva 

våld mellan exempelvis kriminella gäng. Han hade föredragit kriminellt 

relaterat våld eller liknande. Han undrar vad till exempel fotbollsvåldet i 

Egypten räknades som, eftersom det kom över gränsen för 25 döda. 

 

Roger: Han skulle vilja att det fanns mer löpande information som ger en 

snabb överblick om vad som händer just nu. Hur informationen presenteras 

skulle även kunna vara bättre och mer anpassad till ett praktikerperspektiv. 

Det skulle kunna vara enklare framställt och inte så baserat på variabler och 

definitioner.  

 

Ibland har han lite problem med att hitta information eftersom den är så 

uppdelad efter variabler och det tar därför lång tid att läsa igenom allt för att 

få överblick. Förstasidan är inte tydlig eftersom den är riktad till forskare 

(sidan på PCR där man kan välja mellan encyklopedin, statistiska 

analysverktyget och geopositionerad information). Han tror inte att någon 

som är där första gången skulle förstå vad det är eftersom det är för rörigt. 

 

Gränssnittet känns inte modernt men det är väl en kostnadsfråga menar han. 

Det som är viktigt är att det inte blir för tungt eftersom det finns aktörer i 
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tredje världen som ska kunna komma åt det. Han har själv använt det 

utomlands med dåliga uppkopplingar och då är det viktigt att det inte är för 

tungt att ladda. 

 

Fredrik: Det som är svårt är att få reda på exakt var de olika grupperna har 

varit. Var stridigheterna har skett. Det är ännu svårare att få reda på var själva 

dödandet har skett. Det är också svårt att spåra det över tid. Är det samma 

ställen som 2006 eller har det förändrats? Som det är nu kan han se 

eskalering i våld men inte geografiskt. 

 

Han tycker att sajten känns gammalmodig. “Det är lite ‘97’ över det hela”. 

Han tycker inte att det är svårt att hitta information som finns i verktyget men 

det tror han beror på att han vet hur databasen är uppbyggd. Han vet hur 

saker skiljer sig åt definitionsmässigt och hur det behöver kopplas ihop för att 

han ska få den information han vill ha. Hade han inte vetat att han får ut helt 

olika information genom att klicka på olika knappar för att det är olika 

tabeller som kopplas ihop så vet han inte hur han skulle tycka att det var. På 

det sättet tycker han inte att det är lättillgängligt. 

 

Man måste gå in på alla dyader för att få en översikt över vilka dyader som 

har varit aktiva under ett visst år. Annars måste man gå in under 

sökfunktionen säger han och klickar på “Open search function?” under Year 

specific information. Där kan man välja om man vill ha allt under 2011 till 

exempel. Ibland står det i texten om de olika grupperingarna. Han skulle 

gärna vilja veta var olika aktörer är och har varit aktiva. 

 

Olle: Han tycker dock att det är småkrångligt att hämta ut information och 

det är mycket information man kanske missar genom att man exempelvis inte 

vet att det är en länk och att information ligger lite dolt. Det går snabbt att få 

en överblick men går man djupare blir det ganska förvirrande. Definitionerna 

i gränssnittet ser han inga större problem med men landsidorna tycker han är 

otydliga. Det verkar finnas ganska mycket och viktig information men det 

känns som att det döljs. Han har inte gett upp någon gång när han har letat 

efter information men ibland kan det ta några minuter extra 

 

Alexandra: De elever som har lite sämre förståelse när det gäller engelska 

väljer bort sidan eftersom de tycker att det är ganska svårt språk. Det är 

svårnavigerat om man inte kan begreppen och att det är mycket text på en 

gång och ganska tungläst. Det röda på kartan visar alla länder där det 

någonsin har varit en konflikt, men det skulle kanske kunna vara bra om det 

gick att se vilka konflikter som pågår just nu lite enklare. 
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Hur skulle du vilja att du kunde hitta information? 
Sara: Är rätt nöjd eftersom hon vet vad hon letar efter och vad hon kan hitta. 

Hon är förblindad av att hon redan vet vad det finns så det är svårt att säga 

hur andra uppfattar det. Det finns så mycket bra information så den förtjänar 

att gå att hitta lätt. Encyklopedin tror hon används av personer som inte är 

lika insatta i ämnet och vet vad som finns, därför är det extra viktigt att det är 

lätt att hitta där eftersom de inte ens vet vad som kan finnas. Tror att en 

sökfunktion skulle kunna hjälpa “Det är ju så man gör, man Googlar ju” men 

tror ändå att sidorna bör göras mer intuitiva. Har inte själv använt geodatan 

men tycker det är häftigt att UCDP hela tiden utvecklas, som att de gör 

geodata och de rörliga bilder. Det gör att data blir tillgänglig för olika 

publiker. De som vill ha rådata kan använda dataset medan praktiker, 

policymakers och de som är intresserade kanske behöver mer en grafiskt 

presentation som lättare fångar in ny publik.  

 

Nils: Han skulle gärna se ett smörgåsbord av tilltalande interaktiva grafer. 

Till exempel de sex senaste mest spektakulära graferna. När man vill 

fördjupa sig och läsa mer finns det text som förklarar vidare. Han tycker att 

det är trevligt med interaktiv grafik som man kan dra i. Även om han gillar 

även text så tycker han att grafik kan ge en “ahaupplevelse” och bra 

överblick. 

 

Vill särskilja krig från övriga konflikter och göra definitionerna lite folkligare 

och lättare att förstå. Kanske kan man exemplifiera för att förtydliga. 

 

GEO-datan kan man göra mer journalistik av och han väntar på att den ska 

byggas ut så det gäller hela världen. Det är något han ser fram emot och tror 

kommer bli användbart. Om det är någon konflikt man vill fördjupa sig i kan 

man ju följa hur det har utvecklats över tid och dessutom se lite mer i detalj, 

var i landet något har skett.  

 

Roger: Tydligare översikt för ett land och bättre “mellanliggande” 

information. På översikten skulle det kunna finnas döda per år och vilka som 

är de stora aktörerna och så skulle man kunna gå vidare därifrån. 

Översiktssidan skulle kunna förbättras utan att tappa något. Han beskriver att 

när han hade fem månader på sig för ett projektet gick det bra men att när han 

behöver en snabb överblick är det svårare. Problemet är att det är två grupper, 

praktiker och forskare, och att de har olika behov. Han tror att många som är 

experter men inte forskare skulle vilja ha en tydligare översikt och inte gå in 

på dyadår. Nu måste man läsa alla dyader. Det skulle vara bra med någon 

kronologi per år. Vad hände då, vilka var de största aktörerna och de största 



 Bilagor 13 (24) 

 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

händelserna samt ungefär hur aktiv konflikten var det året. Som ett 

mellanting mellan översikten och dyadinformationen. 

 

Skulle även tycka det var spännande med en “conflict and conflict prevention 

encyclopedia” och inte bara en konfliktencyklopedi. Det har givetvis mycket 

med finansiering att göra men det skulle vara intressant att mäta flera saker 

som att ge information om länder där det är politisk kris och där det är risk 

för våld även om det inte brutit ut.  

 

Roger skulle vilja ha en iPad-applikation motsvarande den iPhone-

applikation som finns. Den skulle vara är liknande webbsidan men lättare att 

ha med sig.  

 

Fredrik: Det han är mest intresserad av är vilka det som gör någonting och 

var det sker. Han ser väldigt stor nytta med geokodningen som skulle ge 

honom större nytta att använda programmet. 

 

En del av hans jobb är att försöka hitta de olika gruppernas 

täckningsområden, eftersom Pakistan är gigantiskt och Baluchistan är 

jättestort också. Helst vill han hitta att “BLA som är aktiva nu rör sig i det här 

området, längs den här vägen på de här gatorna, helst på den här sidan stenen 

i stan”. Så GED-datan är bra. Annars behöver de sitta och försöka göra det 

själva.  

 

Han tycker om uppdelningen per land men vill gärna kunna se mer specifikt. 

Vilka områden, vilka städer, vilka stadsdelar och så vidare. Han skulle hellre 

se en sådan uppdelning än dyader, eller enskilda grupperingar och tycker 

kanske till och med att det är viktigare än uppdelning per år. Geokodningen 

har stor potential för hans arbetsområde.  

 

Han är geografiskt knuten säger han och klickar sig in på Pakistan. “Jag 

skulle bli överlycklig om jag kunde markera” säger han och drar med musen 

över ett område i Pakistan och berättar att han skulle vilja kunna få 

information om allt som har skett i det området under en viss tidsperiod.  

 

Olle: Han vill att gränssnittet ska vara mer användarvänligt och att det ska 

tydliggöras vilken information som finns, nu är exempelvis mycket av 

innehållet på landsidorna dolda i boxarna och han tror att det är väldigt lätt att 

missa som han själv har gjort. Informationen behöver vara lättare att hitta och 

mer lättöverskådlig, det finns säkert mer information än vad man tro. Han 

skulle vilja att det fanns en vettig sökfunktion där man får relevanta resultat. 
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Alexandra: Om man kommer in på sidan utan att kunna de olika begreppen 

så skulle det vara tydligare om det förklarades på sidan så att man inte 

behöver hoppa fram och tillbaka. Det skulle vara bra med en timeline eller 

lista med de viktigaste händelserna i ett lands historia så att man snabbt kan 

få en överblick och söka sig vidare därifrån. För hennes elever är det också 

viktigt att få reda på hur konflikttyngd det här landets historia är och hur 

lugnt det har varit, då det säger mycket om hur det ser ut dag. Det tycker hon 

skulle kunna vara tydligare och hon anser att det blir väldigt många klick för 

att hitta informationen nu. Man måste veta vad man klickar på och man måste 

söka rätt, men när man väl kommer rätt så är ju informationen fantastiskt. 

Hon tycker även att det skulle vara bra att kunna se närliggande stater när 

man väl är inne på ett land, till exempel via kartan. 

 

Hon tycker att det ibland skulle vara enklare med en alfabetisk listning av 

länder istället för att behöva gå via kartan men samtidigt tror hon att det kan 

vara bra övning för eleverna. Hon menar att de då kan börja läsa om länder 

som de inte känner till. Hon funderar över om man skulle missa den 

merkunskapen man kan få av att klicka fel om det var för enkelt att navigera 

sig i gränssnittet. Hon funderar även om på om det skulle kunna finnas mer 

information om länderna via UCDP, men samtidigt tycker hon att det är bra 

att eleverna får leta olika typer av källor.  
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Bilaga 4: Underlag för personas 

Förkunskaper 

 Jobbat med UCDP (Sara, Roger, Fredrik) 

 Studerar eller har studerat freds- och konfliktkunskap (Sara, Roger, 

Alexandra, Olle) 

 Arbetar med konfliktdrabbade områden och/eller fredsskapande 

(Roger, Sara, Fredrik, Nils) 

Hur de använder UCDP 

 Göra konfliktanalys för att avgöra säkerhetsrisker i ett geografiskt 

område (Fredrik, Roger) 

 Hitta information till artiklar (Nils) 

 Hitta information till studier (Olle, Alexandra) 

 Som underlag för att skapa sammanställningar och/eller dataset (Sara, 

Roger, Fredrik) 

 Hitta information som underlag till lektioner (Alexandra) 

 Skapa underlag till presentationer (Roger, Alexandra, Olle) 

 Ge som källa till elever (Alexandra) 

 Få bakgrundsinformation om ett konfliktdrabbat land eller område 

(Fredrik, Roger, Alexandra, Olle) 

 Faktakoll för att se om information stämmer (Sara) 

 Kolla definitioner (Olle, Alexandra) 

Hur ofta de använder UCDP 

 I perioder när det är relevant för arbetet/studierna (Samtliga) 

Vilken information de letar efter 

 “Ongoing armed conflicts” Hur många aktiva konflikter det finns i 

världen? (Nils, Olle) 

 Generell information om konflikter (Nils) 

 Diagram och grafer (Nils) 

 Antalet döda i en konflikt (Sara) 

 En konflikts intensitetsnivå (Sara) 

 Översikt om konflikter i ett land (Roger, Fredrik, Olle) 

 Översikt om en specifik konflikt (Alexandra) 

 Diagram och grafer (Nils, Olle) 

 Definitioner (Olle, Alexandra) 

Positivt med UCDP 

 Tillförlitlig data (Sara, Roger, Fredrik, Olle, Alexandra) 

 Lätt att få grundinformation (Fredrik) 

 Bra årliga rapporter/pressreleaser (Olle, Nils) 
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 Gratis (Alexandra) 

 Bra att det finns en mobilapplikation (Alexandra, Roger) 

Negativt med UCDP 

 Man måste veta vad det är man letar efter (Alexandra, Nils, Fredrik, 

Sara) 

 Svårt att förstå delar av högermenyn och att det finns 

fördjupdningsdelar under landsidor (Sara, Olle) 

 Webbläsarens bakåtfunktion tar inte användaren ett steg bakåt (Sara) 

 Ibland tar det lång tid att ladda sidan (Sara) 

 På en konfliktsida syns det knappt att tabellen byts ut (Sara)  

 Non-state conflict är otydligt om det innefattar kriminellt våld (Nils) 

 Otydligt att encyklopedin är en egen webbplats (Nils, Olle) 

 Informationen är inte uppdaterad (Roger, Fredrik) 

 Svårt att få reda på var olika grupper har varit (Fredrik) 

 Gränssnittet är omodernt och inte särskilt tilltalande (Fredrik, Roger, 

Nils) 

 Krångligt att hämta ut information (Olle, Alexandra) 
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Bilaga 5: Underlag för scenarier 
 

Informationsmål 

 Hitta det totala antalet konflikter (Olle, Nils, Alexandra) 

 Ta reda på olika definitioner av begrepp (Olle, Alexandra) 

 Gå in på ett land (Sara, Fredrik, Alexandra, Roger) 

o Läsa en generell text om ett land (Olle, Fredrik, Alexandra, 

Roger) 

o Se vilka dyader som finns i ett land (Olle, Sara, Fredrik, 

Alexandra, Roger) 

o Läsa om en specifik dyad (Sara, Fredrik, Alexandra, Roger) 

o Intensitetsnivå (Sara, Fredrik, Roger) 

o Antal dödsoffer (Sara, Fredrik, Roger) 

o Läsa information per år (Roger) 

o Läsa information om en specifik aktör (Roger, Fredrik) 

o Läsa fördjupad information “In depth” (Fredrik) 

o Se fredsavtal (Alexandra) 

 Läsa årliga rapporter från UCDP (Olle) 

 Titta på “Charts and graphs” (Olle, Nils) 

 Titta på GEO-datan (Nils, Fredrik vill) 
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Bilaga 6: Användartest 
 

[ Presentera dig själv ] 

UCDP håller just nu på att byggas om för att förbättra både för de som fyller i 

och de som hämtar ut data. I vårt examensarbete undersöker vi hur man 

hämtar ut information från UCDPs konfliktencyklopedi och vad som kan 

förbättras för att hjälpa användare hitta den information de söker. För att göra 

detta har vi genomfört intervjuer med personer som använder webbplatsen 

och nu behöver vi utvärdera den prototyp vi har gjort utifrån resultatet av 

intervjuerna. Prototypen är inte ett färdigt förslag på en ny webbplats utan en 

första skiss över struktur och funktionalitet – dock inte med ett färdigt 

utseende. Syftet med det här användartestet är att hitta problem med 

prototypen som vi kan förbättra. 

 

Du ska nu få utföra några uppgifter och jag vill att du berättar hur du tänker 

när du utför dessa. Eftersom det inte är en färdig webbplats går allt inte att 

klicka på allt men vi vill veta hur du tror att de olika uppgifterna skulle 

utföras. 

 

[ Öppna prototypen] 

 

Frågor [UCDP Home] 

 Du har en blogg om konflikter och vill ha en nyhet från UCDP att 

skriva om. Hur gör du? Visa och berätta. 

 Du vill se vilka länder som var delaktiga i konflikter år 2009. Hur gör 

du? Visa och berätta. 

Uppgifter att utföra [Conflict Encyclopedia] 

 Hur gör du för att se enbart “One-sided violence”? Visa och berätta. 

 Du vill läsa om Jemen. Hur gör du? Visa och berätta. 

 Du har hört att Norra och Södra Jemen var i krig 1994 och du vill veta 

hur många som dog i den konflikten det året. Hur gör du? Visa och 

berätta. 

 Du vill se om Jemen har ingått något fredsavtal. Hur gör du? Visa och 

berätta. 

 Vad ser du mer på den här sidan? 

 Har du några tankar eller synpunkter kring prototypen? Vad var svårt? 

Tack!  
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Bilaga 7: Godkännande till medverkan i 

användartest 
Vi heter Hannes Johansson och Jorunn Hartman och vi läser 

interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om hittbarhet och användbarhet i komplexa 

informationsmiljöer med Uppsala Conflict Data Program (UCDP) som 

exempel på ett sådant system. 

 

Godkännande för användning av material från användartest 

Detta är ett dokument för att informera dig som medverkar i ett användartest 

för förbättringsarbetet av UCDP om hur vi kommer att använda oss av det 

material som samlas in från dig. Dokumentet används också för att vi ska få 

ditt samtycke för att genomföra användartestet och publicera resultatet. 

 

Genom att skriva under detta godkänner du att 

 Informationen du lämnar kommer att användas som underlag i vårt 

examensarbete och publiceras i den tillhörande uppsatsen. 

 Ljud och datorns skärm kommer att spelas in under användartestet. 

Detta kommer inte att publiceras i uppsatsen utan enbart används för 

att transkribera materialet till text. 

 Ditt namn kommer inte att presenteras i rapporten. De uppgifter som 

kan användas för att beskriva dig är ålder, kön, yrkestitel samt typ av 

organisation/lärosäte du verkar inom. 

 Detta dokument publiceras inte i rapporten men kan visas för 

handledare och examinator för att visa att du har givit ditt 

godkännande för punkterna ovan. 

Underskrift  Namnförtydligande 

______________________ ______________________ 

 

Datum 

______________________ 

 

Genom att skriva under detta garanterar vi att följa ovanstående 

punkter 

 

Underskrift  Namnförtydligande 

______________________ ______________________ 

 

Datum 

______________________  
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Bilaga 8: Sammanställning av användartest 
1) Du har en blogg om konflikter och vill ha en nyhet från UCDP att 

skriva om. Hur gör du? Visa och berätta. 

a) Problemfritt. Bra att nyheterna inte kommer för långt ner så att de 

syns även på små skärmar.  

b) Problemfritt. 

c) Problemfritt.  

d) Letar efter nyheter i menyn och hittar det inte. “Här har vi den här 

listan men den är ju ganska statisk” och pekar på armed conflicts. 

Hittar sedan “news” längre ned på sidan. 

e) Problemfritt. 

f) Problemfritt. Scrollar ned och väljer en nyhet. 

 

2) Du vill se vilka länder som var delaktiga i konflikter år 2009. Hur gör 

du? Visa och berätta. 

a) Problemfritt. Skriver i 2009 till 2009 men säger att han kunde ha 

dragit också. 

b) Kollar på “Armed conflicts” och funderar på om det finns något under 

“Publications”. Går in på encyklopedin och drar i handtaget för att 

visa år 2009.  

c) Problemfritt. Går in på encyklopedin och drar i handtaget (“det här 

tycker jag var skitsmart”).  

d) Problemfritt. Går in på Conflict encyclopedia och drar i reglaget. 

“Den ser lite modernare ut än den förra va?” 

e) Går in på Conflict Encyclopedia och skriver in 2009 i fältet “From”. 

Markerar fältet “To” och frågar om det är under hela 2009. Får svar 

att det är för 2009 och låter 2010 stå kvar i rutan.  

f) Problemfritt. Kollar först i rutan för Armed conflicts men säger att 

man inte ser länder där. Går in på Conflict Encyclopedia, scrollar ned 

och väljer 2009 – 2009. “Den här är mycket lättare än den andra. Den 

andra var hemsk, jag fattade ingenting”. 

 

3) Hur gör du för att se enbart “One-sided violence”? Visa och berätta. 

a) Problemfritt. 

b) Problemfritt. 

c) Problemfritt.  

d) Problemfritt. Klickar i listan och väljer one-sided violence.  

e) Problemfritt. “Smidigt”  

f) Problemfritt. Väljer “One-sided violence” listan. 

 

4) Du vill läsa om Jemen. Hur gör du? Visa och berätta. 

a) Problemfritt. Använder kartan. 
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b) Problemfritt. Använder sökrutan.  

c) Problemfritt. Går in genom kartan. 

d) Problemfritt. Klickar på området i kartan, klickar på Yemen. “Det här 

var ju väldigt... Jag gillar ju grafer då och det tycker jag är väldigt bra. 

Då ser man att det var en topp där 2002, det är ju väldigt tydligt”. 

e) Problemfritt. “Jemen har jag inte någon exakt aning om var det ligger 

men det ska man väl kunna hitta på något annat sätt”. Klickar på 

UCDP Home. Skriver in “Yeme” i rutan och klickar på Yemen 

(Country). 

f) Problemfritt. Klickar sig fram på kartan. 

 

5) Du har hört att Norra och Södra Jemen var i krig 1994 och du vill 

veta hur många som dog i den konflikten det året. Hur gör du? Visa 

och berätta. 

a) Väljer 1994 i grafen med visning “per actor”. Testar med “View as 

table”. Läser konflikthistorien. Testar “Total deaths” men påpekar att 

det kan vara flera dyader. Tycker inte det är uppenbart hur han hittar 

konflikten efter en stund hittar han under ended conflicts. På 

konfliksidan hittar han det direkt i grafen.  

b) Tittar först på grafen. Vill ha sökfunktionen som finns i det gamla 

gränssnittet. Förstår inte var hon hittar det. Jag hjälper henne och 

säger att det är en avslutad konflikt och hon går in på den. 

Dödsantalet hittar hon utan problem i grafen.  

c) Testar att filtrera grafen med “Total deaths”. Går sedan till 

vänstermenyn och hittar konflikten. Hittar dödsantalet direkt.  

d) Tittar på antal dödsoffer i grafen, väljer 1994 i grafen. 

i) Kompletterande uppgift: Om du skulle vilja läsa mer om 

konflikten? 

ii) Det står för övrigt “Conflicts in detail”. Hittar konflikten 1994 i 

listan och klickar på den. “då ser man här väldigt bra hur den 

konflikten har resulterat i dödsfall” “Den konflikten verkar bara 

ha ägt rum det året. Och det här är också väldigt intressant, att 

man visar osäkerheten”. 

e) Fäller ut Conflict history. Frågar vilket år det var. Scrollar upp och 

ner. “Det står väl här kanske eller?” Scrollar upp till grafen högst upp. 

“Ah, här står det ju till och med... Conflict related deaths”. Väljer 

1994 till 1995 i listan. 

i) Kompletterande uppgift: Om du skulle vilja läsa mer om den 

konflikten, hur skulle du göra då? 

ii) Resultat: Scrollar ned och upp. Klickar på View ended conflicts 

och hittar konflikten. “Det var inga problem.. Men det gäller att 

veta vad man ska klicka på”. “Att man vet vad begreppen betyder 

här” 
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f) Väljer 1994 till 1994 under Total deaths. Lite osäker på om det ska 

vara 1993 till 1994 eller 1994 till 1994 först. 

i) Kompletterande uppgift: Om du skulle vilja läsa mer om den 

konflikten? 

ii) Förklarar att hon skulle läsa mer under “Read more” på conflict 

history of Yemen och under “Additional information”. Hittar 

alltså inte till konfliktsidan. 

 

6) Du vill se om Jemen har ingått något fredsavtal. Hur gör du? Visa 

och berätta. 

a) Problemfritt. Går tillbaka med brödsmulorna och hittar det längst ner. 

b) Stannar kvar på konfliktsidan och letar efter fredsavtal men hittar 

inget. Jag hjälper henne genom att säga att det gäller hela Jemen och 

att det därför finns på landsidan. Hon använder brödsmulorna för att 

gå tillbaka och hittar det längst ner.  

c) Går tillbaka till Jemen med brödsmulorna. Hittar inget “här står det 

inget, det brukade det ju göra. Hmm...”. Går tillbaka till världskartan. 

Försöker söka och skriver “peace agreement yemen“ och kommer in 

på landet igen. Sedan hittar hon det längst ner “Den var där, den var 

nog lite liten bara!”.  

d) “Då skulle jag vilja se ended conflicts och det har vi ju där”. 

Diskuterar om alla typer av konflikter kan resultera i fredsavtal. Går 

tillbaka till Yemen. Klickar på “View ended conflicts”. “Detaljer om 

dem finns inte riktigt”. 

e) Är på konfliktsidan. Väljer “Read more” och anser sig hitta det i 

texten. 

i) Kompletterande uppgift: Försök att gå tillbaka till Yemen som 

land 

ii) Resultat: Klickar på Yemen i brödsmulorna 

f) Problemfritt. Tittar under peace agreements. 

 

7) Vad ser du mer på den här sidan? 

a) Något om konfliktförebyggande, en timeline om arabiska våren, 

none-state conflict, one-sided violence, de övergrepp som har skett 

under den arabiska våren.  

b) En graf men konfliktrelaterade dödsfall, historia, timeline, fredsavtal. 

Till vänster finns en karta och en detaljerad lista över konflikter.  

c) Bakgrundshistoria i text, tror conflict prevention är grafer. I förra var 

graferna inte kopplade till konflikter på samma sätt vilket hon tycker 

vore bra.  

d) Är inte så insatt i Yemen men skulle vilja se vilka grupper det är som 

strider mot varandra. Det ska man väl kunna få fram. Klickar på Per 

actor. “Det verkar intressant, då kan man se att det finns ett stort antal 
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aktörer här”. Pratar om vilka de olika aktörerna är. Skulle vilja kunna 

klicka på Al-Shabab al-munin och läsa vidare om den aktören. 

e) (ej applicerbart) 

f) “Det här är en karta, det här en flagga” “Man kan läsa om olika 

saker”. “Här kan man se hur många som har dött” “här kan man se 

hur många grupper”. “Om jag klickar här kan man läsa mer” klickar 

på read more under conflict history “här kan man ju läsa jättemycket, 

det är ju sjukt bra”. “Det är lite samma funktion som 

säkerhetspolitik.se” “Men då tycker jag att den här är bättre för det är 

lite som landguiden och säkerhetspolitik samtidigt och inte lika 

förvirrande som den andra sidan”. 

i) Hon tror att länkarna under War & minor conflict innehåller PDF-

filer om War & minor conflict. “Det är väl mer om jag vill 

fokusera på de årtalen och läsa mer om det”. Pratar om fredsavtal. 
 

8) Har du några tankar eller synpunkter kring prototypen? Vad var 

svårt? 

a) Världskartan: Enklare att nå datan än tidigare. Landsida: På ett land 

vill han ha en meny som gör det lättare att välja. Det är inte naturligt 

för honom att gå längst ner för att hitta fredsavtal. Tycker 

vänstermenyn är krånglig. Bra med grafer. Svårt att hitta under 

landsidan, en förfining behövs.  

Att hitta fredsavtal var svårt (det kunde hon göra tidigare med när hon 

var inne på en konflikt genom “Open search function?”). Det var svårt 

att hitta den konflikt han letade efter, kanske eftersom han inte såg 

alla. 

b) Saknar “Open search function?” som hon använder ofta. Bra att kunna 

bocka för det man vill ha mer specifikt. Tycker det är bra med “Go 

to” och att grafer ger bra överblick.  

c) Tycker fredsavtal med mera ska lyftas fram (det använder hon ganska 

ofta). Sökfunktionen borde vara större och ges mer utrymme (även på 

nuvarande webbplats är den gömd) “Det tog tid innan jag fattade att 

den fanns”. 

Det var svårt att hitta fredsavtal.  

d) Kartan för landet är lite otydlig. Vad är det som har hänt där? Har det 

varit strider där hela året eller är det ett slag? Det känns ofärdigt. Bra 

med additional information men känns onödigt att man ska behöva 

ladda ner en PDF. Det borde kanske stå ganska tidigt vad de olika 

konflikttyperna är. “Här är ju tre olika typer av konflikter som inte har 

samma titulering också, det kan ju förvirra litegrann” och pekar på 

armed conflicts som är uppdelat i intrastate, interstate och 

internationalized. Går in på Yemen “Kan alla de här tre vara 

internationalized?”. 
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i) Här kan man få mer information eller? “För musen över 

informationsikonen”. Hade förväntat sig mer information om vad 

det innebär och vad för information man kan få om man klickar på 

saker i rutan. Undrar hur Charts & Graphs ser ut. 

ii) Skulle vilja ha “latest developments” under land med uppdatering 

för varje månad. Och "political developments" också. Att ha ett 

litet flöde som uppdaterar med politiska händelser som val och 

försök till statskupp. “Det vore en extra service”. 

e) “Nej, tyckte alla de frågor jag fick så hittade man bra.” “En bra grej 

var att när man trycker upp här och börjar skriva någonting, att det 

kommer upp förslag. För att många sidor annars när det inte kommer 

upp förslag, då känns det som att det man söker på inte finns med i 

den databasen. Så det tycker jag är bra att det kommer upp förslag.” 

f) “Den är ganska lätt att hitta på. Frågan är.. Kan man komma in på den 

här sidan utan att använda world map? [...] Finns det någon lista 

också?” Får förklarat att man kan söka och tycker att det är bra. 

Undrar om man kan söka på andra saker än country or actor? Säger att 

det vore bra om man kunde söka på krig/slag eller till exempel 

Kuwaitkriget. Var inget särskilt som var svårt. 


