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Sammandrag

I denna uppsats har det undersökts vilka brister gränssnittet till publiceringsplattformen Wordpress 
har gentemot en oerfaren målgrupp. Syftet med uppsatsen är att föreslå en lösning på problem i 
designen av plattformens administratörspanel. Metoden är en kvalitativ studie med 
semistrukturerade frågor och användartest för att ta fram beslutsprocesser. Två användartest 
genomfördes. Det första användartestet genomfördes med tre användare. Resultatet visade att ett 
antal av de kritiska funktioner som plattformen gav användaren hade brister och kunde förändras. 
Användartestet analyserades och sammanställdes. Litteraturstudier genomfördes också i ämnet 
användarcentrerad gränssnittsdesign. Med hjälp av dessa studier skapades en kravspecifikation. 
Kravspecifikationen låg till grund för en prototyp av hur gränssnittets handlingserbjudanden kunde 
förändras. Ett användartest genomfördes på prototypen med nio testpersoner. Detta test visade att 
antalet steg i användarnas beslutsprocesser hade minskat och att tiden det tog att genomföra testet  
upplevdes kortare. Slutligen fördes en diskussion kring hur resultatet bara kan ses som 
representativt för de utvalda användarna i en specifik situation men att det ska kunna ligga till grund 
för vidare studier i ämnet. Slutsatsen är att det är svårt att dra generella slutsatser baserat på studien 
men att det har genererat behovet av vidare studier i ämnet.

Nyckelord: Wordpress, publiceringsplattform, gränssnittsdesign, handlingserbjudande
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1. Introduktion

I det här avsnittet presenteras bakgrunden till uppsatsen, hur idén till uppsatsen kom till, antagandet 
som ligger till grund för uppsatsen i form av en hypotes och vilka förutsättningar som gäller för 
vidare läsning. Avslutningsvis följer en kort genomgång av uppsatsens disposition. 

1.1 Inledning

Gränssnittsdesign är ett begrepp som har funnits längre än vad vi tänker oss idag, när vi scrollar, 
pekar och klickar oss igenom vår vardag. Ett gränssnitt tänker vi är fönstret på en webbläsare eller 
hur Google Mails inkorg ser ut. Men faktum är att ett gränssnitt också är hur en fjärrkontroll är 
uppbyggd, hur man trycker på en knapptelefon eller hur man öppnar en vanlig dörr. Detta innebär 
att teorin som finns kring våra gränssnitt idag ofta kan vara samma teori som tillämpas på vår 
ytterdörr. Det ska vara lika enkelt att skicka ett email som det är att gå och handla. Men är det lika  
enkelt, och är det lika enkelt för alla?

Wordpress är en webbaserad publiceringsplattform. Detta innebär att den är ett sätt att driva en 
webbsida via webbläsaren utan att användaren behöver kunna programmera. Ett slags peka och 
klicka för den som vill vara sin egen redaktör på webben. Efter att ha fått ta del av arbetslivet på en 
reklambyrå under praktikperioden upplevde jag en förskjutning av målgruppen till Wordpress. Det 
jag såg var hur en kund kom till företaget med ett behov av en webbsida. När kunden säger att han 
är datorovan svarar utvecklaren att Wordpress skulle passa honom. Men är plattformen verkligen så 
lätt att använda? Är kunden verkligen målgruppen för Wordpress? Personligen har jag använt 
plattformen i 6 år och drivit en egen webbsida i 4 år. I arbetet hoppas jag kunna söka svar på om 
Wordpress verkligen är enkelt att använda för alla. Har webbutvecklaren rätt när han väljer 
plattformen för en datorovan användare? Vilka brister har plattformen?

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att identifiera och föreslå en lösning på problemområden i designen av 
publiceringsplattformen Wordpress administratörspanel för personer med liten vana av datorer. 
Syftet är också att illustrera vilka dessa problem skulle vara genom att ta fram konceptuella 
modeller för användning av plattformen och tillsammans med litteraturstudier använda det som 
underlag för eventuell vidareutveckling av en lösning. Med konceptuell modell menas en 
förlängning av Normans (1988) definition: Ett abstrakt sätt för en användare att mentalt kartlägga 
hur ett objekt ska användas. Då urvalet av testpersoner är lågt och arbetet inte kan betraktas som en 
fältstudie är inte syftet att kunna svara på huruvida resultatet är representativt för alla i målgruppen.  
Resultatet ska vara en inblick i en användarinteraktion där det eventuellt finns brister och detta  
arbete ämnar belysa denna interaktion. Förhoppningen är att ge en första utgångspunkt för vidare 
efterforskningar i ämnet.

1.3 Hypotes

Min hypotes är att det finns ett glapp inom målgruppen till publiceringsplattformen Wordpress 
mellan dess faktiska användare och nya oerfarna användare som inte besitter de förkunskaper som 
krävs för att använda Wordpress. Hypotesen är min personliga uppfattning och baseras på 
observationer i arbetslivet. 
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1.4 Frågeställning

Vilka brister har gränssnittet av en administratörspanel till ett webbaserat publiceringsverktyg 
gentemot en oerfaren användare och hur kan gränssnittet förändras för att passa en oerfaren 
användare?

1.5 Avgränsning

Uppsatsen ska ge en inblick i och ett exempel på en användarinteraktion där ett gränssnitt har 
brister. Baserat på litteraturstudier och intervjuer ska den identifiera svårbegripliga områden på 
Wordpress administratörspanel för en datorovan användare, samt ge förslag på förbättringar och ta 
fram ett exempel på hur denna förbättring skulle kunna gå till. Den ska ha tagit fram ett förslag på 
en förändring av Wordpress. Föremål för uppsatsens undersökning är tre informanter, nio 
testpersoner och totalt 12 användartest. De tre informanterna representerar målgruppen för det 
identifierade problemet. Ytterligare en av testpersonerna tillhör samma målgrupp. Resterande är 
personer med varierande erfarenhet av datorer och webbaserade plattformar. Uppsatsen ska inte 
handla om ett temas utformning eller design och inte heller om att utforma en helt ny plattform eller  
en ny version av den gamla. Den ska inte betraktas som en fältstudie eller ge en övergripande eller 
statistiskt korrekt bild av målgruppens interaktion med gränssnittet. 

1.6 Disposition

Texten är uppdelad i fem delar. Den första delen är en introduktion som ger läsaren de 
förutsättningar som gäller för ämnet och för vidare läsning. Den andra delen beskriver bakgrunden 
till arbetet i form av relevant teori och utvalda begrepp. Den tredje delen beskriver hur dessa teorier  
och begrepp tillämpas samt vilken typ av studie som utförts. Den fjärde delen presenterar resultatet 
av efterforskningar, sammanställandet av dessa till en prototyp och resultatet av testningen av denna 
prototyp. Den femte och sista delen är en diskussion kring resultatet, hur det relaterar till 
problemformuleringen och hur arbetet genomförts.
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2. Teori

I nedanstående avsnitt presenteras de grundläggande teorier som uppsatsen kommer att använda sig 
av samt de väsentliga bakgrundsfakta som behövs för att tolka resultatet. Den ska ge en 
övergripande förståelse för grunden till ämnet och lägga ramarna för resultatet.

2.1 Begreppet affordance

Donald A. Norman skriver i sin bok The Design of Everyday Things (1988) om begreppet 
affordance eller på svenska handlingserbjudande. Ett objekts handlingserbjudande är de uppfattade 
och de faktiska egenskaper ett objekt har. Detta syftar framförallt på de mest grundläggande 
egenskaperna hos ett objekt som visar hur det kan användas och på vilket sätt. I 
handlingserbjudandet ingår också vad ett objekt erfordrar, till exempel att en stol erfordrar stöd för 
ryggen, således också möjligheten att sitta. Ju bättre och tydligare objektet erfordrar sin användning, 
desto bättre design har objektet. Norman definierar begreppet; ”...the percieved and actual 
properties of the thing, primarily those fundamental properties that determine just how the thing 
could possibly be used.” (1988:9).

William W. Gaver (1991:2) går ett steg längre och menar att handlingserbjudande finns i tre olika 
skepnader: false afforcance eller på svenska falskt handlingserbjudande, perceptible affordance eller 
påtagligt handlingserbjudande och hidden affordance eller gömt handlingserbjudande (Figur 1). 
Han säger att handlingserbjudanden ”...are properties of the world defined with respect to people’s 
interaction with it.” (1991:2) Det vill säga att dessa egenskaper dessutom definieras med 
användarinteraktion i åtanke. Ett objekts handlingserbjudande är alltså inte bara utformning av 
objektet utan också beroende av vilken slutsats användaren drar baserat på denna utformning. Detta 
är därmed också beroende av den information som objektet ger användaren. Om stolen erbjuder 
möjligheten att sitta, gör den det genom hur stolen är utformad med användaren i åtanke. Om stolen 
är utformad på ett sådant sätt att en normalbyggd person får plats med armarna i lagom höjd och 
ryggen i ett naturligt läge kan användaren också dra slutsatsen att den går att sitta i. Detta kallas för  
påtagligt handlingserbjudande. Uppfattningen om att kunna sitta i stolen är påtaglig, den är synlig,  
och beror på användarens möjlighet att dra en slutsats. Om möjligheten inte ges användaren att dra 
denna slutsats har stolen ett gömt handlingserbjudande. Då är de egenskaper som ska ge användaren 
ett underlag för en slutsats inte synliga. Slutligen, om en egenskap hos objektet syns men inte har en 
funktion för användning har objektet ett falskt handlingserbjudande. Om stolen har ett handtag i 
ryggstödet som erbjuder möjligheten att kunna bära stolen, trots att stolen är fastskruvad i marken, 
har stolen ett falskt handlingserbjudande och användaren tror att något kan uppnås (att bära) när så 
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inte är fallet (för att den sitter fast). Gaver introducerar också begreppet ”sequential affordance”,  
sekventiellt handlingserbjudande, där ett handlingserbjudande leder till ett annat (1991:4). Han tar  
upp exemplet med ett dörrhandtag. Handtaget visar med sin design hur det kan användas. Det är 
lagom stort för handen och kan greppas. Men när man väl känner med handen kring handtaget kan 
man också känna hur det går att trycka ned handtaget. Ett handlingserbjudande B leder alltså till  
ytterligare ett handlingserbjudande C (Figur 2). 

Men begreppet handlingserbjudande har en historik som sträcker sig längre tillbaka än till Donald 
A. Norman och William W. Gaver. Det finns en diskussion inom ämnet Human-Computer 
Interaction (HCI) om vad handlingserbjudande egentligen står för och vem som egentligen har 
myntat begreppet. McGrenere och Ho (2000) skriver att Norman bygger sin teori på 
perceptionspsykologen James J. Gibson som var först med att mynta begreppet i sin bok The 
Ecological Approach to Visual Perception (1979). McGrenere och Ho (2000:1) nämner ett antal 
skillnader mellan Normans och Gibsons teorier. Enligt dem menade Gibson att “...the affordances 
of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or 
ill.” Det vill säga att handlingserbjudande är något som erbjuds omvärlden oavsett hur det är 
utformat. Gibson fokuserade alltså på direkt perception mellan objektet och användaren och kräver i  
sin definition av handlingserbjudande inte någon tolkning av användaren. Detta skiljer sig från 
Normans (1988) uppfattning som innebär att användaren och objektet i fråga är sammankopplade 
och tillsammans utgör handlingserbjudande. McGrenere och Ho anser att Gibsons definition är mer 
objektiv än Normans då den använder sig av direkt perception och således ska vara oberoende av 
användarens uppfattning. Trots detta har Normans definition blivit den mest populära och är ofta 
förekommande i dagens interaktionsdesign (Valli 2008:299). 

Med tiden har således olika definitioner formats kring vad handlingserbjudande egentligen betyder.  
Denna uppsats kommer inte att använda sig av varken Normans eller Gibsons definition av 
handlingserbjudande. Istället används Gavers (1991) definition som i viss mån stävar efter att 
förena de två. Gaver menar att designen föreslår objektets handlingserbjudande (McGrenrere och 
Ho 2000:5). Nyckelordet design har inte använts tidigare av varken Norman eller Gibson och 
handlar således, precis som i fallet med falskt, gömt och påtagligt handlingserbjudande, om 
huruvida designen av objektet ger användaren tillräckligt mycket underlag för att ta ett korrekt  
beslut om hur det ska användas. Gaver motiverar detta genom följande avslutande konstaterande: 
”Perhaps most important, it allows us to focus not on technologies or users alone, but on the 
fundamental interactions between the two.” (1991:5).
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2.2 Gränssnittsdesign

Ett av de främsta kriterierna för ett väl designat användargränssnitt är minimerandet av kognitiv  
påfrestning på användaren (Valli 2008). Ju mindre information ett gränssnitt måste presentera, desto 
mindre kräver det av användaren. Detta gäller även distraktioner från användarens fokus. 
Allesandro Valli menar att notifikationer och extrafunktioner i dagens gränssnitt rent av kan 
försvåra det för användaren. Om objektet delger för mycket information om användning kan 
användaren överbelastas. Valli förespråkar ett gränssnitt som undviker att belasta användaren med 
överflödig information och menar att information bör presenteras i en reducerad form som kognitivt 
kan bearbetas parallellt av människan och således minska den kognitiva belastningen (Valli  
2008:304).

Allesandro Valli (2008) drar i sin uppsats slutsatsen att kommunikationen mellan människa och 
dator skulle kunna dra nytta av att kombinera det äldre resonemanget kring traditionell  
gränssnittsdesign, som i exemplet med Norman och stolen där stolens fysiska design föreslår 
användning, med dagens interaktiva digitala medier. 

In addition to the traditional features of interactive digital media, like updatability, freedom of 
users’ to follow their curiosity and interests, logging of people behaviors and real time statistics, 
natural interfaces feature a new architectural aesthetics about how to move computation to the real  
world, creating immersive experiences that involve people senses in the physical space. 

The problem of communication of content is approached from a creative, artistic point of view, in 
the case of movie pictures, signage and marketing, computer games. It is addressed from an 
aseptic scientific research perspective in the case of computer interfaces. It has been shown here  
instead (through theory and practices that work in the real world) how an integrated approach 
benefices both these domains. (Valli 2008:304)

Enkelhet och översikt är starkt kopplade till varandra. Men det ena bör inte utesluta det andra menar  
Ben Shneiderman (1997:7) i sitt anförande om direkt manipulation. Han säger att översikt ger oss 
en känsla av sammanhang och bidrar till vår förståelse. Användare bör ges möjligheten att se hela 
gränssnittet och själva välja vad de vill ”zooma in” på. Shneiderman säger att detta ger användare 
intrycket av att de har kontroll över situationen och därmed också över de mål de vill uppnå. Han 
menar också att alla i kedjan från produktion av objektet till användaren av objektet har ansvar för  
hur utgången av användandet blir. Shneiderman tar upp exemplet med en kamera som har 
funktionen autofokus. Autofokus kan till exempel vara konstruerat på så sätt att den fokuserar inom 
en liten central yta i kamerans viewfinder. Men detta står inte specificerat någonstans utan beskrivs 
bara med den generella termen autofokus. Användaren ställer upp sin kamera och tar bilder i tron att  
kameran fokuserar själv, när det i själva verket är så att det lilla centrala fältet i viewfindern som 
autofokuserar är riktat mot något annat än själva objektet som användaren hoppas fotografera. 
Bilderna blir suddiga utan att användaren förstår varför. Shneiderman menar att detta inte bara är 
utvecklarens fel, användarens fel eller kameratillverkarens. Ansvaret är enligt Shneiderman 
(1997:7) delat bland alla inblandade. 

2.2 Konceptuell modell för användning

En konceptuell modell för användning är ett abstrakt sätt för en användare att mentalt kartlägga hur  
ett objekt ska användas (Norman 1988:12). Detta sker enligt Norman utifrån tre egenskaper, 
objektets handlingserbjudande, dess contraints och dess mappings. Objektets handlingserbjudande 
definieras som vad ett objekt erfordrar för användning. Med constraints menas de inneboende 
begränsningar som designen har som antyder hur objektet ska användas. Till exempel är de flesta 
saxar utformade på så sätt att en högerhand passar bäst i den, med ett större hål i handtaget där fyra 
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fingrar får plats och ett angränsande mindre hål utformat för en tumme. Saxens constraints föreslår 
hur den bör användas och begränsar denna användningen till en högerhand. Mappings är relationen 
mellan hur kontrollerna används och funktionen de har. Saxen har en tydlig mapping: om man 
öppnar handen öppnar sig också saxen, medan en greppande rörelse stänger saxen. Det är svårt att 
föreställa sig det motsatta och således är saxens mapping logisk. Dessa tre saker utgör enligt 
Norman (1988) definitionen av den konceptuella modellen. 

To summarize, a conceptual model is a story. It doesn’t have to discuss the actual mechanisms of 
the operation. But it does have to pull the actions together into a coherent whole that allows the 
user to feel in control, to feel there is a reason for the way things are structured, to feel that, when 
necessary, it’s possible to invent special variations to get out of trouble and, in general, feel 
mastery over the device. (rastplatznotizen 2008)

Begreppet visibility är enligt Norman (1988:8) ett sätt för objektet att visa att det finns en funktion 
för användandet av objektet och vilken funktionen är. Visibility är enligt Norman (1988) kopplat till  
dess mapping. Visibility av objektets mapping är nämligen centralt för att lyckas använda ett objekt  
på ett korrekt sätt. Om objektet har dålig visibility spelar det således ingen roll hur bra mapping 
objektet har. Användaren kommer sannolikt att misslyckas ändå. Det kan även finnas för mycket 
visibility. För många knappar på för många fjärrkontroller gör det lika svårt att använda teven som 
om det inte hade funnits några knappar alls. 

Verktyget som kommer användas för att skapa och beskriva en konceptuell modell för användning 
är flödesschema. Ett flödesschema är en grafisk representation av en process eller en lösning på ett 
problem. Det använder geometriska figurer och linjer som beskriver beslutsprocessen för att uppnå 
ett mål (SEVOCAB 2012). Detta används till webb för att kartlägga en användares handlingar. 
Exempelvis kan det användas för att beskriva en process för ansökan på en webbsida (Wodtke 
2003:281). Detta kommer att användas för att beskriva beslutsprocessen hos användare av ett CMS-
verktyg och presenteras som en konceptuell modell för användning.

2.3 Wordpress

Wordpress är ett webbaserat open source-CMS (Content Management System). Ett webbaserat 
CMS är en publiceringsplattform som körs på en hemsida och kan drivas via ett webbgränssnitt. Att 
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Figur 3: Exempel på ett flödesschema



ett projekt är open source innebär att användare kan bidra till dess utveckling. Plattformen 
Wordpress var från början ett bloggverktyg men har med tiden utvecklats till ett komplett CMS. En 
blogg och ett CMS uppdateras regelbundet och posterna presenteras i omvänd kronologisk ordning 
med det nyaste inlägget överst. Användaren har med verktyget full kontroll över poster via en 
administratörspanel där man kan redigera, lägga till och ta bort poster (Hodge Silver och Hayder 
2009).

Huvudmenyn från vilken man styr plattformen kallas för Dashboard. Från den har man full kontroll 
genom en listmeny. Man presenteras för sidans nuvarande status via Just nu-panelen som listar antal 
inlägg, kommentarer, kategorier, sidor och etiketter. Via menyn får man ytterligare tillgång till  
statistik, inställningar och insticksmoduler. Insticksmoduler, eller plugins, är ett sätt att lägga till  
funktionalitet till Wordpress. Dessa skrivs i programmeringsspråket PHP och kan lägga till eller 
förändra plattformens funktionalitet (Hodge Silver och Hayder 2009). Wordpress kan antingen 
användas för att driva en egen hemsida på en egen domän, eller gratis under Wordpress egna 
community.

2.4 Befintliga lösningar

Det finns tre befintliga lösningar för att förändra Wordpress konceptuella modell för användning. 
Ett sätt är att skapa olika användartyper. Plattformen kräver inloggning av en användare för att  
kunna drivas. Användare kan ha olika rättigheter på plattformen. I Wordpress kallas dessa för Roles 
and Capabilities. Wordpress ger möjligheten att lägga till, redigera befintliga och ta bort  
användarroller. De användarroller som finns som standard är följande:

• Super Admin – En användarroll som bara finns tillgänglig om man använder Wordpress 
Nätverksfunktion där sidan är uppdelad i mindre enheter

• Administrator – Den vanligaste användarrollen och skapas som standard i alla 
Wordpressinstallationer och ger användaren tillgång till plattformens samtliga funktioner

• Editor – Har tillgång till alla sidans poster vilket innebär att man kan skriva, modifiera 
befintliga och radera både sina egna och andra användares poster

• Author – Kan skriva, publicera och hantera egna poster
• Contributor – Kan skriva och hantera poster
• Subscriber – Kan bara hantera sin användarprofil

Det andra sättet att förändra Wordpress konceptuella modell för användning är via befintliga 
insticksmoduler, plugins. Det finns många plugins för att påverka plattformens gränssnitt. Dock 
förändrar de bara befintligt innehåll. Ett exempel är pluginet Dashboard Commander som ger 
användaren möjlighet att förändra rättigheterna för befintliga roller och lägga till helt nya. Dessa  
roller ser olika mycket av Dashboarden. Exempelvis kan rollen Observatör läggas till och denna 
personen kan bara se några av de rutor och menylänkar som Dashboarden har. Pluginet kan således 
inte ta bort eller lägga till gränssnittskomponenter utan bara förändra de som redan finns eller som 
Wordpress skriver: ”modification, customization and enhancement” (Writing a plugin – Wordpress 
Foundation 2012). 

Ett annat exempel på ett plugin som kan användas för förändringar av gränssnittet är Admin Menu 
Editor som ger en möjlighet att skapa nya menyer på Dashboard. Men samma problem uppstår här 
då det man skapar bara kan skapas inom ramarna för det befintliga utseendet på gränssnittet i  
Wordpress. Det ger alltså ingen möjlighet att förändra beslutsprocessen för en användare. Detta 
gäller samtliga plugins till Wordpress. 
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Det tredje sättet att förändra Wordpress konceptuella modell för användning är tillgängligt på alla 
sidor inom Wordpress Dashboard. Det är länken Panelinställningar. Det är ett sätt att förändra 
placeringen av de rutor som finns tillgängliga för användarrollen som är inloggad. Man kan lägga 
till och ta bort synligheten av befintliga rutor på Dashboarden och på så sätt påverka sin egen 
användning av plattformen.
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3. Metod

Kapitlet presenterar metoden som använts för att ge ett svar på frågeställningen, hur metoden 
användes och hur underlaget har behandlats. I kapitlet ingår också en definition av målgruppen till  
prototypen, en beskrivning av uppsatsens informanter och av hur användartest gått till.

Enligt Jan Trost är en kvalitativ studie att föredra när man vill ”...förstå och hitta mönster” i en 
studie (2010:32). Detta till skillnad från när man vill ta reda på ”...hur ofta, hur många eller hur 
vanligt” något är då en kvantitativ studie blir mer passande. För att få en uppfattning om hur en 
användare använder ett gränssnitt är således en kvalitativ studie att föredra då vi vill studera, och 
förbättra, användarens upplevelse. Inledningsvis genomfördes kvalitativa intervjuer med tre utvalda 
informanter. Samtidigt genomfördes också semistrukturerade användartest, hädanefter 
”Användartest 1”, med samma tre personer på gränssnittet till Wordpress version 3.3.1 (Figur 10), 
vilket tillsammans med litteraturstudier i ämnet användarcentrerad gränssnittsdesign genererade en  
kravspecifikation. Kravspecifikationen låg till grund för en omarbetad teoretisk modell av 
gränssnittet, som utgör prototypen vilken avslutningsvis testades med de tre informanterna samt 
ytterligare sex användare för att svara på studiens problemformulering. Detta test hänvisas 
hädanefter till som ”Användartest 2”. Arbetet är en kvalitativ studie av eventuella problem i  
Wordpress gränssnitt och en presentation av hur en lösning skulle kunna se ut. För att illustrera 
konceptuella modeller för användning, hädanefter ”beslutsprocesser”, och att kunna jämföra dem 
har flödesscheman använts. Dessa har ritats med programmet Dia. Prototypen har ritats med 
programmet Pencil. Prototypen är baserad på resultatet i samtliga uppgifter. Men i mån av tid och 
plats presenterades bara analyser av resultatet i uppgift 1 i sin helhet medan resterande uppgifter  
presenterades på ett sammanfattat vis. Anledningen till att uppgift 1 var i fokus var att den uppgiften 
tydligast av de fem beskrev ett mål: ett publicerat inlägg. Detta genererade det bäst jämförbara  
resultatet mellan samtliga användare. 

3.1 Litteraturstudier

I litteraturstudierna undersöktes teorier inom gränssnittsdesign från olika håll. Studien fokuserades 
på och avgränsades till grundläggande bred teori om termen handlingserbjudande och dess ursprung 
men följdes upp med nutida resonemang kring den utvalda teorin vilket gör att källmaterialet  
sträcker sig över en längre tidsperiod. Vidare undersöktes vad en teoretisk modell var och hur den 
användes i gränssnittsrelaterade sammanhang vilket omfattade konceptuella modeller och 
flödesscheman. Publiceringsplattformen Wordpress presenterades också med de för uppsatsen 
intressanta begrepp som är relaterat till den. Avslutningsvis undersöktes några av de befintliga 
lösningar som fanns för plattformen och hur de fungerar.

3.2 Informanter/Testpersoner

Samtliga informanter och testpersoner anonymiseras genom att ge dem arbetstitlar. Följande 
personer har intervjuats:

• Lärarinna 1
• Föreläsare
• Illustratör

Följande personer har testats i ordningen som står:
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• Lärarinna 1
• Föreläsare
• Illustratör
• Lärarinna 2
• Webbproducent
• Art Director 1
• Copywriter
• Art Director 2
• Projektledare

Lärarinna 1, Föreläsaren och Illustratören utgör grunden till målgruppen och är uppsatsens 
informanter. Prototypens målgrupp är en specifik typ av person som har liten eller obefintlig 
datorvana. Bristen på datorvana definieras i intervjusvaren som informanterna ger rörande deras 
datorvanor och användande av internet. Informanterna är i äldre medelåldern och sedan länge 
verksamma i arbetslivet. De har utöver arbetet inte tid att sätta sig in i en publiceringsplattform men 
har ett behov av att använda en sådan. Lärarinna 2 är en högstadielärarinna som likt Lärarinna 1 
aldrig har använt en publiceringsplattform tidigare. Webbproducenten, Art Director 1 och 2, 
Copywritern och Projektledaren har alla kunskap om vad som krävs av en publiceringsplattform 
och arbetar dagligen med media och design i datormiljö. Webbproducenten arbetar och utvecklar 
dagligen i Wordpress-miljö.

3.3 Intervjuer och användartest 1

Intervjuer genomfördes med de tre informanterna som tillsammans representerar arketypen av 
målgruppen för prototypen. Intervjuerna var strukturerade men frågorna öppna, vilket innebär att 
man utgår från ett antal strukturerade frågor som i sig är öppna och ska kunna ge upphov till 
följdfrågor. Frågorna är således formulerade på ett sådant sätt att svaren kan variera (Trost 
2010:42). Samma frågor ställdes till samtliga informanter enligt intervjuguiden (Bilaga 1) och 
svaren spelades in med en digital bandspelare med informanternas tillåtelse. Intervjuerna 
genomfördes personligen på plats med var och en av informanterna. Användartesten med 
informanterna, Användartest 1, genomfördes på en Macbook Pro kopplad till en extern skärm med 
tangentbord och mus. Intervjupersonen presenterades för en Wordpress-sida med version 3.3.1 av 
plattformen installerad och fick ett antal uppgifter att genomföra (Bilaga 2). Användartest 1 skedde 
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individuellt och i största möjliga mån utan intervention av testningsledaren. Frågorna som ställdes 
var formulerade för att få en uppfattning om testpersonens erfarenheter, förväntningar, mål samt för 
dem vanligt förekommande hinder och problem med hemsidor. Testpersonerna ombads tänka högt 
under testet och startade på testsidans startsida (Figur 4). Uppgifterna informanterna ombads lösa 
var samma som testpersonerna sedermera fick i användartest 2 för att få ett jämförbart resultat.  
Användartesterna kan liksom intervjuerna ses som semistrukturerade och av kvalitativ natur (Trost 
2010). Samtliga testpersoner ombads lösa alla uppgifter men i denna uppsats ligger fokus på uppgift 
1; att publicera ett inlägg. 

3.4 Kravspecifikation

För att beskriva användartestens resulterat användes flödesscheman över användarnas 
beslutsprocess. Dessa tillsammans med en sammanställning av vad litteraturstudierna tagit fram 
sattes ihop till en kravspecifikation i form av en lista på förändringar av plattformen. Dessa 
förändringar realiserades sedan i en prototyp. Således utgjorde kravspecifikationen grunden till 
prototypen.

3.5 Prototypen

Prototypen var huvudsakligen teoretisk. Den skapades som en representation av vad som eventuellt 
kunde förändras med utgångspunkt i Gavers (1991) olika typer av handlingserbjudanden och 
baserat på Normans (1988) konceptuella modeller för användning. Den realiserades som en testbar 
digital prototyp med det nya gränssnittet. 

3.6 Användartest 2

Användartesten av den digitala prototypen, användartest 2, genomfördes på samma sätt som 
användartest 1. Personen ombads lösa uppgifterna i Bilaga 2, men följdfrågor kunde besvaras och 
ställas under testsituationen och därmed var användartesten liksom intervjuerna semistrukturerade.  
Allt skedde med så liten inblandning från testledaren som möjligt. Testpersonerna ombads tänka 
högt under testet och startade på prototypens startsida (Figur 6). Testpersonerna till användartest 2 
är de tre personer som genomförde användartest 1 samt resterande sex testpersoner (Rubrik 3.2). 
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4. Resultat

Intervjuerna med informanterna och användartest 1 ligger till grund för den kravspecifikation som 
togs fram för utvecklingen av ett gränssnitt för publiceringsplattformen Wordpress. Intervjuerna var 
av semistrukturerad karaktär och presenterades som ett löpande samtal med citat från användarna.  
Hädanefter hänvisas deltagarna vid intervju och användartest till som deras titel, enligt rubrik 3.2,  
för anonymitetens och tydlighetens skull. Efter en presentation av situationerna presenteras 
användartestet (Bilaga 2) som genomfördes med samtliga användare under en separat rubrik.

4.1 Resultat av intervjuer

Lärarinna 1 är en kvinna i övre medelåldern som driver sitt eget företag. Hon är lärare på en 
lågstadieskola men har också startat ett eget företag. Hon har arbetat mycket med 
ordbehandlingsprogram och mailklienter,  ”...men inte så mycket mer. Datorn hjälper mig att hålla  
kontakt med hela min släkt i USA.” (Lärarinna 1, intervju 2012-03-08). Lärarinnan nämner att hon 
använder program som Skype och Whatsapp utöver epost för att kommunicera. Lärarinnans 
förväntningar på Wordpress är att kunna få fler jobb för sitt företag genom att nå ut till fler och 
berätta om sin tjänst. Anledningen till att hon vill använda publiceringsplattformen är enligt henne 
själv brist på kunskap;

Nu ska jag starta eget. […] Då vill jag ha en bra och fungerande hemsida och eftersom jag inte har  
så bra datorvana så vill jag kunna göra ändringar själv så småningom. […] Så jag tycker det är 
jättespännande för jag är så där lite över the beginner kan man ju säga.  (Lärarinna 1, intervju 
2012-03-08)

Lärarinna 1 använder utöver ordbehandlingsprogram också den webbaserade plattformen Moodle 
på sin arbetsplats. Hon säger att hon använder Skype ofta och kollar sin epost flera gånger om 
dagen. Hon använder ofta internet, och Google är den vanligaste sidan när hon är på jobbet och 
behöver kolla upp något. Hon söker ofta efter recept när hon är hemma. Hon säger att hon använder 
Facebook, men det blir allt mer sällan. Lärarinnan menar att ”...det blir lite för mycket med 
Facebook. Jag vill inte veta allt” (Lärarinna 1, intervju 2012-03-08).

Föreläsaren är en man i medelåldern som arbetar som föreläsare, författare och coach. Han driver 
ett företag inom psykisk hälsa tillsammans med sin syster som snart ska få en ny hemsida. Han 
använder datorn varje dag för att svara och skicka mail. Han surfar mest på saker som rör hans eget 
arbete inom psykisk hälsa, stress och ångesthantering. Privat handlar det mest om att finna 
information om sport och idrott. Föreläsaren har först det senaste halvåret lärt sig hur man kan 
använda Google för att hitta mer information. ”Det var en grej på tåget nu som jag skulle kolla upp. 
Det tog en 6-7 sekunder så fick man svar”, säger han (Föreläsaren, intervju 2012-03-16). 
Föreläsaren ser sig själv som nybörjare och använder inte internet aktivt till något annat än det han 
nämnt. Det är först nu han börjar inse mediets potential. 

Illustratören är tecknare och illustratör med en utbildning som tecknare på Berghs i Stockholm. 
”Det var 1978, så det är ett tag sedan. Det fanns inga datorer på den tiden. På den tiden tog dom in 
bara 22 stycken om året. […] Det fanns ju inte datorer, ingenting sånt. Det fanns ju knappt 
skrivmaskiner” (Illustratören, intervju 2012-03-16). Illustratören är den enda av användarna som 
har en Mac. Han säger att den alltid står på och han använder den framför allt för att teckna. 
Illustratören jobbar mycket grafiskt och använder Adobe Photoshop. Utöver grafik arbetar han 
också med layout för böcker och tidningar. Han använder internet dagligen, just eftersom att datorn 
alltid står på. Vill han ta reda på något använder han Google och är van att söka information på 

15 (40)



internet. Föreläsaren och illustratören har inga direkta förväntningar på plattformen men säger att de 
alltid har tänkt att ordna med en hemsida för att göra sig mer synliga. 

På frågan om vilken erfarenhet de har av bloggar svarar lärarinnan att hon läser vissa, mest för att 
hålla kontakten med släktingar. Men hon har aldrig bloggat själv. Likaså har varken föreläsaren eller  
illustratören bloggat. Dock läser de båda bloggar om sport. Sammanfattningsvis har användarna 
aldrig använt en publiceringsplattform själva, och läser de någon annan handlar det i sådana fall om 
ett specifikt intresse. Illustratören säger att han inte läser så mycket längre och att han lätt tröttnar på  
bloggar. 

På frågan hur det kommer sig att man överväger att använda publiceringsplattformen Wordpress 
svarar lärarinnan: ”Jag tror att det blir min största marknadsföringsmöjlighet” (Lärarinnan, intervju 
2012-03-08) Föreläsaren säger att han inte vet vad det är för någonting och har bara hört talas om 
det från en anställd på en reklambyrå, och illustratören fick höra om det via en vän som byggde 
hemsidor. ”Han hade kommit på det här med Wordpress. Och han sitter och gör hemsidan åt sitt 
företag via Wordpress. Och han kan absolut ingenting egentligen” (Illustratören, intervju 2012-03-
16).

Målet med att använda plattformen är genomgående hos alla informanter att man vill nå ut och 
skapa fler jobb. Lärarinnan säger att hon tror mer på det än att lämna ett visitkort. Föreläsaren 
menar också att det finns ett mått av professionalism att uppnå i att ha en hemsida med Wordpress 
för sitt företag:

Jag tycker ju det är skämmigt att skicka ut brev. Vi skickar ju ut brev hela tiden. [...] Att då inte 
kunna ha en hemsida att skicka. [...] Det är lite pinsamt och det är omodernt och framförallt är det  
oseriöst kan jag tycka. Det är ju en väldigt liten värld och det är ju så pass få [i branschen]. Och vi  
vill ju bygga varumärke. (Föreläsaren, intervju 2012-03-16)

Lärarinnan är rädd för att hon inte ska förstå och att hon ska fastna och inte ”kunna gå tillbaka” i 
plattformen. När en sida bara stannar och hon inte känner att hon får någon feedback på problemet 
känns det frustrerande. Det är det vanligaste problemet hon brukar ha med en webbsida. Lärarinnan 
tycker inte om när det är för plottrigt och budskapet inte är enkelt. Hon vill se bara det som är 
relevant. Allt för ofta tycker hon att sidor som hon behöver använda till något visar mer än vad hon 
behöver veta. Hon tycker om när datum är tydligt så att man vet när man gjorde den senaste 
ändringen. Föreläsaren känner sig inte bekväm och är rädd för att det ska vara för svårt, medan 
illustratören är nyfiken och vill lära sig. Föreläsaren säger att han kan tycka det är krångligt ibland. 
Han kan reta sig på att det inte alltid är tydligt hur man hittar till saker. Illustratören säger att man är  
van vid att det går fort. ”Om det tar för lång tid så struntar man helt i att öppna en sida” 
(Illustratören, intervju 2012-03-16). Det brukar enligt honom vara ett stort hinder för att använda en 
sida. 
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4.2 Resultat av användartest 1

I användartest 1 fick informanterna sex uppgifter att genomföra (Bilaga 2). Testet skedde 
individuellt och i största möjliga mån utan intervention av testningsledaren. Uppgifterna 
informanterna skulle lösa var samma som testpersonerna sedermera fick i användartest 2 för att få 
ett jämförbart resultat. Användartesterna kan liksom intervjuerna ses som semistrukturerade och 
kvalitativa (Trost 2010). Samtliga testpersoner ombads lösa alla uppgifter men fokus ligger på 
uppgift 1; att publicera ett inlägg.

4.2.1 Lärarinnan

När lärarinnan ombeds att göra den första uppgiften identifierar hon direkt att den bör lösas genom 
administratörspanelen. Hon klickar på ordet ”Adminpanel” och noterar på efterföljande sida ordet 
”Inlägg” i panelens ”Just nu”-fält. 

Detta tar henne till listan på befintliga inlägg. Här söker hon med muspekaren längst upp i 
sammanställningen av inlägg där antingen alla inlägg kan listas, alla publicerade eller de inlägg som 
lagts i papperskorgen. Längst ned väljer hon dropdown-menyn ”Välj åtgärd” och menar att det är ju 
det hon ska göra. Hon vill utföra en åtgärd och väljer alltså den knappen. När det inte verkar ta 
henne dit hon vill väljer hon ”Välj åtgärd” över listan. Hon fortsätter att söka längst listans 
vänstersida. Hon fastnar vid uttrycket ”Utför” och vill att det ska leda henne till att skapa ett nytt  
inlägg. Sedan tar hon en stund och funderar över sidan som helhet. Hon hittar inte knappen ”Nytt 
inlägg” som ligger högst på sidan bredvid rubriken. Lärarinnan säger ”...om den hade haft en röd 
ring, eller så [hade jag sett den].”
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Inne på ”Nytt inlägg” skriver hon i fälten det hon vill publicera. När hon ska publicera inlägget tittar  
hon direkt högst upp men ser ingen publiceringsfunktion. Hon noterar knapparna för att bifoga 
någonting ovanför inlägget och identifierar dess funktion. Först efter att hon har noterat detta börjar 
hon studera sidans högerfält. Här identifierar lärarinnan både ”Spara utkast” och 
”Förhandsgranska”. Dessa funktioner använder hon och förstår. Hon hittar tillbaka till 
adminpanelen efter att ha förhandsgranskat utkastet och börjar på nytt studera sidan efter en 
publicera-knapp. Först efter att ha funderat ett tag inser lärarinnan att ”Spara utkast” inte är det mål  
som hon vill uppnå och att det inte är samma sak som att publicera ett inlägg. Först efter att ha 
kommit till denna insikt hittar hon knappen ”Publicera” och trycker på den. ”Visa inlägg” hittar hon 
direkt och vill titta på hur det ser ut. 

När lärarinnan får i uppgift att redigera rubriken är hon fortfarande kvar på inlägget. Hon har svårt 
att förstå hur hon ska komma tillbaka till redigeringsläget. Först trycker hon och går in på andra 
inlägg på sidan innan hon förstår att det finns en ”Edit”-länk under varje inlägg. Den hittar hon och 
går in i redigeringsläget och ändrar rubriken. När hon väl hittat dit löser hon uppgift 2. Att skriva en 
kommentar går också bra, hon hittar nu snabbt till inlägget och skriver en kommentar till den.  
Följande uppgift, att radera kommentaren, löser hon på samma sida när hon trycker på ”Edit” som 
ligger som en länk bredvid kommentaren på sidan. När hon kommer till redigeringsläget av 
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Figur 9: Nytt inlägg

Figur 10: Visa inlägg



kommentaren är hon osäker på hur hon ska göra för att ta bort den. ”Det framgår inte tydligt” säger 
hon. Hon vet inte om det räcker att ta bort texten. Slutligen hittar hon till ”Flytta till papperskorgen”  
via ”Status”. Det tar lång tid att lösa den sista uppgiften. Användaren hittar inte tillbaka till  
”Adminpanelen” först utan tar lång tid på sig att hitta till länken högst upp. Väl inne på 
adminpanelen tar det också lång tid att hitta tilläggen. Men efter att ha noga sökt igenom all  
information på skärmen hittar hon till slut länken och kan läsa upp de tillägg som finns installerade. 

4.2.2 Föreläsaren

Föreläsaren säger inledningsvis att sidan är ”lite kinesiska” för honom. Men när han hör att han ska 
publicera ett inlägg letar han således efter ordet inlägg och hittar det i ”Just nu”-fältet mitt på sidans  
dashboard. Detta tar honom till listan med inlägg (Figur 11). När han ska skapa ett nytt inlägg söker 
han med musen i listan med inlägg tills han kommer längst ned. Med muspekaren väljer han 
dropdown-menyn ”Välj åtgärd”. Han säger att det är ”ju det han ska göra”. Men när inget i listan 
”Välj åtgärd” säger någonting om nytt inlägg blir han konfunderad och stannar upp. När detta inte 
leder honom till vad han vill uppnå går han ett steg högre upp med muspekaren och vill påverka 
raden som ligger ovanför.

Föreläsaren säger att han tänker att det ser ut som ett inlägg som man kan fylla i, med ”titel”,  
”författare” och ”kategori”. Han vill trycka på texten och ändra det till ett nytt inlägg. Han hittar  
inte till ”Nytt inlägg” alls. Väl inne på redigeringsläget förstår han hur inlägget skapas och 
formulerar en text. Publicera-knappen hittar han direkt och trycker på den och första uppgiften är 
löst. Dock förstår han först inte skillnaden mellan ”Förhandsgranska” och ”Visa inlägg” då båda 
visar hur inlägget ser ut på sidan. När föreläsaren ska redigera rubriken hittar han till 
redigeringsläget genom att byta flik och ändrar rubriken. Han ser först inte att han ska trycka på 
”Uppdatera”.

Att kommentera inlägget går bra och utan problem. Även att ta bort kommentaren går bra. 
Föreläsaren går in på kommentarsfältet och raderar den. Den sista uppgiften är dock svårare. 
”Tillägg” är ett begrepp som han först inte förstår. Väl på adminpanelen säger han direkt att han 
”inte har en aning” om hur han ska hitta dit. Det tar honom tid att söka igenom adminpanelen för att  
hitta rubriken ”Tillägg”. Han vet inte heller om det fungerar att trycka på den. Men väl inne där ser  
han direkt att det finns två tillägg och kan således lösa även den sista uppgiften. 
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Figur 11: Listan med alla inlägg



4.2.3 Illustratören

Illustratören ombeds att lösa första uppgiften, att publicera ett inlägg, och går till vänsterspaltens  
listning av funktioner och använder menyn ”Inlägg” för att ta sig till sidan ”Nytt inlägg”. Han 
skriver inläggets rubrik och innehåll och börjar leta efter publicera-knappen. Han väljer först att 
förhandsgranska inlägget för att se hur det ser ut. Men väl där vet han inte hur han ska komma 
tillbaka till redigeringsläget för att publicera det. Efter att ha backat tillbaka till inlägget genom att  
trycka på webbläsarens flik löser han även med lite besvär den första uppgiften och trycker på 
publicera. Den andra uppgiften, att ändra rubriken, löser han också och innan han uppdaterar 
inlägget förhandsgranskar han återigen. Den tredje uppgiften löser han genom att trycka på ”Visa 
inlägg” efter att ha uppdaterat inlägget. Han skriver sin kommentar på sidan. Den fjärde uppgiften, 
att ta bort kommentaren, gör illustratören genom att gå in på administrationspanelen. Under 
”Senaste kommentarer” tar han bort kommentaren genom att ställa musen ovanpå kommentaren och 
trycka på länken ”Kasta i papperskorgen” som dyker upp. Illustratören förstår först inte vad som 
menas med ”tillägg”. Men efter att ha sökt igenom administrationspanelen hittar han länken till  
vänster och löser således även den sista uppgiften. 
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4.3 Analys användartest 1

I kapitlet presenteras resultaten av användartest 1 genom att beskriva en lösning av uppgift 1 och 
jämföra det med testpersonernas lösning.

Illustrationen ovan är ett lösningsförslag på uppgift 1 i användartestet. Detta är inte det enda sättet  
att lösa uppgiften på utan är ett förslag på ett tillvägagångssätt och används som referenspunkt för 
hur användarna har löst uppgiften. Användarnas lösningar kommer hädanefter att illustreras med 
flödesscheman för att konkretisera hur beslutsprocesserna gick till och för att undvika att inkludera 
information som inte är relevant för prototypen. Genomgående har uppgift 1, att publicera ett  
inlägg, skapat de mest intressanta och relevanta beslutsprocesserna. Hela användartestet med 
respektive användare presenteras men fokus läggs på uppgift 1 som beskriver ett mål och hur 
användaren ska gå till väga för att uppnå det. 
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Figur 12:  
Förslag,  
lösning uppgift  
1



4.3.1 Lärarinnan

Lärarinnans beslutsprocess för att lösa uppgift 1, att publicera ett inlägg, beskrivs i Figur 13. Som 
man kan se tog det stopp vid menyn ”Välj åtgärd” på sidan ”Alla inlägg” då menyn inte gav någon 
åtgärd som antydde skapandet av ett nytt inlägg. Uttrycket att välja åtgärd tyckte hon beskrev 
hennes mål. Hennes mål var att utföra något, att åtgärda något. Gränssnittet presenterade menyn i 
tydlig anslutning till listan med alla inlägg. Den riktiga knappen för att skapa ett nytt inlägg var  
dock placerad i motsatt ände av sidan, högst upp. Detta kan verka logiskt ur utvecklingssynpunkt. 
Men användartestet visar att användaren i detta fallet letade efter lösningen på sitt problem i  
anslutning till det hon anser vara relevant vilket var listan på alla inlägg. Längst upp på sidan fanns 
ett antal funktioner som inte var intressanta för henne. Således hade hon redan avfärdat den yta där 
lösningen fanns. Inne under menyn ”Nytt inlägg” hade lärarinnan problem med att hitta 
publiceraknappen (Figur 14). Processen att hitta publiceraknappen kantades av ett antal val som inte 
hade med målet att göra. Hon testade sig fram och tryckte på de andra alternativ som menyn gav 
innan hon kom till publicera-knappen och lyckades uppfylla sitt mål att publicera ett inlägg. Uppgift  
2, att ändra rubriken, löste lärarinnan efter viss möda. När ett inlägg publiceras skickas man 
automatiskt till inlägget. Man stannar inte i redigeringsläget. Detta förvirrade inledningsvis och 
gjorde att processen tog tid. Hon använde länken för redigering som fanns i inlägget och tryckte 
slutligen på den, efter att ha studerat andra inlägg på sidan. Samma tillvägagångssätt använde 
lärarinnan för att lösa uppgift 3, att radera en kommentar. Hon tryckte på den i sidan infällda 
redigeringsknappen för att radera kommentaren. Processen var avig men uppgiften löstes utan 
problem. Den sista uppgiften gick bra att lösa för lärarinnan och visade inga större problem. Det tog 
14 minuter för Lärarinnan att genomföra hela testet.
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Figur 13: Lärarinnan, lösning uppgift 1 Figur 14: Lärarinnan, lösning uppgift 1



4.3.2 Föreläsaren

Föreläsaren mötte samma problem som Lärarinnan. Att hitta till inläggen i administratörspanelens  
system gick bra, men väl där tog det stopp som syns i Figur 15. Problemet med ”Välj åtgärd” syns 
tydligt i att processen stannade upp när ingen åtgärd beskrev målet som Föreläsaren ville uppnå, att  
publicera ett inlägg. Föreläsaren utforskade även en annan metod där han sökte med muspekaren 
över ”Sortera” som är en funktion för att sortera listan med inlägg på olika sätt men så tolkade inte 
användaren den. Han tänkte att om det en rad ovanför ligger ett inlägg med titel, författare, kategori,  
etikett och datum borde således alltså raden som lyder ”titel, författare, kategori, etikett och datum” 
kunnat ersättas med den önskade informationen. Som vi kan se i flödesschemat ledde inte detta 
heller till ett publicerat inlägg och användarens mål blev inte uppnått. Trots att ett alternativ utöver  
”Välj åtgärd” utforskades så nådde inte användaren sitt mål. Vägen fram till ”Alla inlägg” gick bra,  
sedan tog processen stopp. Föreläsaren hade också problem med att hitta publiceraknappen. Han 
såg inte skillnaden mellan ett publicerat inlägg och ett förhandsgranskat inlägg och stannade upp på 
samma ställe som lärarinnan i Figur 14. Resterande uppgifter löste Föreläsaren. Föreläsaren hade 
vidare problem med att förstå begreppet ”Tillägg” vilket hindrade honom för att starta en 
beslutsprocess i letandet efter vilka tillägg som fanns installerade. Det var inte tydligt för honom att  
sidans huvudmeny var klickbar och han tvingades gå igenom alla länkar innan han hittade uttrycket 
”Tillägg” och bestämde sig för att testa att klicka på det. Beslutsprocessen för detta liknar Figur 8 
då han tvingades väga ett stort antal alternativ innan han nådde sitt mål. Hans beslutsprocess 
förgrenade sig horisontellt i alla hans lösningar av uppgifterna vilket tyder på en överbelastning av 
information. Hela Föreläsarens användartest tog för honom 13 minuter att genomföra.
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Figur 15: Föreläsaren, lösning uppgift 1



4.3.3 Illustratören

Illustratören var, som vi kan se av Figur 16, den enda av testpersonerna som löste uppgift 1. Han 
gick dessutom inledningsvis tillväga på ett annat sätt än de två tidigare testpersonerna. Istället för att  
använda ”Just nu”-funktionen gick han direkt via administratörspanelens meny vilket som synes 
genererade en väg till mål med färre processer än tidigare försök. Illustratören hade inga som helst 
problem med någon av uppgifterna och var den enda av testpersonerna som genomförde hela testet 
utan problem. Detta genererade en rakare beslutsprocess än de två tidigare testpersonerna. Dock 
förgrenade den sig ändå trots att han valde den mest effektiva vägen. Det tog 9 minuter för 
Illustratören att genomföra hela användartestet.

4.3.4 Sammanfattning

Alla tre användares beslutsprocesser är breda. Användarna tvingades bearbeta en mängd 
information som visade sig vara onödig och ledde i vissa fall inte ens till det mål de ville uppnå.  
Två av tre utvalda testpersoner bekräftade således hypotesen att Wordpress har en målgrupp som 
inte besitter de förkunskaper som Wordpress kräver av dem i denna situation. Två personer som 
behöver använda plattformen dagligen lade tid på att ta beslut som inte ledde till målet de ville  
uppnå. Även den beslutsprocess som faktiskt löste uppgiften (Figur 16) var inte heller effektiv utan 
fördelade sig och användaren tvingades bearbeta en stor mängd information. Funktionen ”Välj 
åtgärd” hade ett falskt handlingserbjudande gentemot två av tre testpersoner och 
sorteringsfunktionen hade ett falskt handlingserbjudande gentemot en testperson. Funktionen ”Nytt 
inlägg” hade ett gömt handlingserbjudande gentemot två testpersoner. Funktionen för att publicera 

24 (40)

Figur 16: Illustratören, lösning uppgift 1



ett inlägg hade ett gömt handlingserbjudande gentemot en testperson, likaså funktionen för att ta  
bort en kommentar. Uppgiften att ta reda på vilka tillägg som fanns installerade hade också ett gömt  
handlingserbjudande i att det var svårt för samtliga användare att förstå vad ordet ”Tillägg” 
egentligen betydde. De enda funktionerna som i sammanhanget för uppgift 1 hade ett påtagligt 
handlingserbjudande var funktionerna för att redigera inlägg och kommentarer samt Just nu-rutan 
som två av tre testpersoner använde. Bara en av testpersonerna använde den förutspådda lösningen 
(Figur 12). 
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4.4 Kravspecifikation

Enligt Gaver (1991) kan handlingserbjudande delas upp i tre kategorier, falskt handlingserbjudande, 
påtagligt handlingserbjudande och gömt handlingserbjudande. Norman (1988) skriver att ett objekts 
handlingserbjudande också beror på hur dess funktioner är relaterade till varandra och hur synbar 
dessa kopplingar är. Valli (2008) förespråkar dessa påståenden och menar vidare i sin studie att 
överbelastning av användaren kan leda till bristfälligt användande. Detta medan Schneidermann 
(1997) samtidigt säger att användaren bör ges möjligheten att se helheten och själv ta beslut över 
vad den vill fokusera på. Intervjuerna med de tre informatörerna visar att de har en god förståelse 
för vad en webbsida är, vad en publiceringsplattform är och vad de vill använda den till. Samma 
intervju bevisar samtidigt att användarna är representativa för den målgrupp som hypotesen syftar 
till; oerfarna användare av publiceringsplattformen Wordpress. Litteraturen säger att gränssnittet  
måste vara enkelt att förstå och tydligt med hur det ska användas, men ska samtidigt göra det 
möjligt för användaren att bestämma över vad den vill prioritera. Detta så att användaren känner att  
målet uppnås på användarens villkor.

Samtliga beslutsprocesser i användartest 1 förgrenar sig åt ett eller annat håll. Det tredje och sista 
flödesschemat (Figur 16) är det enda som illustrerar en lösning. Trots detta förgrenar den sig också. 
För att förenkla tillvägagångssättet måste man skapa en rakare beslutsprocess med färre steg genom 
att göra möjligt ett tydligare påtagligt handlingserbjudande från plattformen (Gaver 1991). Två 
processer visar sig ha både falska och gömda handlingserbjudanden i ”Välj åtgärd” och ”Sortera” 
där funktionerna inte visar sig göra det användaren tror. Funktionen för att skapa ett nytt inlägg är 
för två av tre användare inte möjlig att hitta och har således en dålig visibility och dålig mapping 
(Norman 1988). Det återkommande problemet i användartesten är sidan ”Alla inlägg” (Figur 13). 
Där tar beslutsprocessen stopp, tiden går och målet blir inte uppfyllt. I två av tre testfall når 
användaren sidan via ”Just nu”-fältet (Figur 17) när detta också går att nås via länken ”Inlägg” som 
syns till vänster i Figur 17 och Figur 18.
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Figur 17: En skiss av hur Wordpress Dashboard ser ut (version 3.3.1)



Figur 18 illustrerar vad som möter användaren när man når sidan ”Alla inlägg”. Med rött markeras 
det som användaren i två av tre fall försökt använda som medel för att publicera ett inlägg. Men 
listan som uppstår när man trycker på ”Välj åtgärd” har inget med skapandet av ett nytt inlägg att  
göra. Den har ett falskt handlingserbjudande. Lösningen att trycka på ”Skapa nytt” högst upp 
upptäcktes inte av någon av de tre användarna. Sorteringsfunktionen högst upp i listan var mycket 
lik ett riktigt inlägg och gav Föreläsaren tanken att modifiera raden, vilket inte stämmer överens  
med objektets funktion. Dess påtagliga handlingserbjudande är inte i nivå med dess faktiska 
handlingserbjudande. Funktionerna som har ett falskt och gömt handlingserbjudande är vad som 
blir föremål för förändring och testning i prototypen. Detta gäller uppgiften att publicera ett inlägg.

Falskt handlingserbjudande

• Välj åtgärd
• Sortera inlägg

Gömt handlingserbjudande

• Nytt inlägg
• Publicera
• Ta bort kommentar
• Tillägg

Lösningar

• Dashboard ska göras enklare att få en överblick över
• Just nu fältet ska prioriteras
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Figur 18: En skiss av den befintliga sidan Alla inlägg



• Alla inlägg ska ge ett tydligare handlingserbjudande
• Dropdownmenyer som ”Välj åtgärd” ska förändras
• Funktionen ”Nytt inlägg” ska ge ett påtagligt handlingserbjudande
• Att hantera och publicera ska separeras
• ”Publicera” ska placeras om och ge ett påtagligt handlingserbjudande
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4.5 Prototyp

Prototypen skapades i programmet Pencil och utgjorde en sammanställning av kravspecifikationen. 
Idén var att skapa en abstrakt modell över hur gränssnittet skulle kunna förändras till det bättre. 
Antalet förändringar minimerades för att kunna få ett jämförbart resultat. Skissen i Pencil började 
som en pappersprototyp och utvecklades till en digital prototyp i HTML. Arbetet utgick ifrån en 
skiss av hur Wordpress såg ut för tillfället (Figur 17).

Figur 19 visar startsidan på prototypen som är motsvarande Wordpress Dashboard. Den största 
detaljen är att vänstermenyn har tagits bort helt. Användartesten visade hur målgruppen inte 
använde sig av den och att den snarare bidrog till att för mycket information presenterades på en 
gång och att beslutsprocesserna breddades. Innehållet i den menyn har flyttats till knappen 
”Panelinställingar”. Detta för att testa om användaren verkligen behöver ha så många alternativ som 
tidigare och för att testa hur väl användaren förstår vad ”Panelinställningar” är. Enligt  
Schneiderman (1997) bör man ge användaren kontroll och möjligheten att välja vad man vill  
använda sig av medan Valli (2008) menar vidare att användaren bör belastas med en rimlig mängd 
information. Detta testas genom att utnyttja funktionen ”Panelinställningar”. Under den kan man 
välja vilka rutor gränssnittet ska bestå av och på så sätt vilka inställningar man vill komma åt. ”Just  
nu”-rutan behålls som den är och då det formatet har visat sig användbart skapas en ”Inlägg”-ruta 
och en ”Sidor”-ruta för att utöka den typ av funktion som användarna har föredragit.
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Figur 19: Dashboard, prototyp



Figur 20 visar hur ”Alla inlägg” förändrats. Att vänsterpanelen tagits bort gör att sidan blir mer 
överskådlig. Dessutom har ”Välj åtgärd” tagits bort helt då den inte användes för den sortering som 
är tänkt (det påtagliga handlingserbjudandet) och när den användes var det i tron att den kunde 
skapa ett nytt inlägg (det falska handlingserbjudandet). Sidan har dessutom separerats från utkast 
som ligger i en separat sida istället. För att behålla konsekvens i hur inlägg, utkast och kommentarer 
ska hanteras ser dem sidorna likadana ut. Den nedre sorteringsfunktionen har tagits bort helt från 
alla sidor. Ett återkommande problem har varit bristen på lokalisering vilket ökat antalet klick per  
process så ett breadcrumb-system lades till för att alltid låta användaren veta var på sidan den 
befinner sig. Kommentarer har en tydligare ”Radera”-knapp och för att behålla konsekvensen så 
även på utkast och inlägg. 
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Figur 20: Alla inlägg, prototyp

Figur 21: Nytt inlägg, prototyp



”Nytt inlägg” är den sida som används mest av användarna (Figur 21). ”Publicera” hamnade 
tidigare i skymundan och användaren spenderade lång tid på att leta upp den, och när användaren 
väl hittade den var det otydligt hur den skulle användas. Här placeras den på ett mer naturligt 
horisontellt plan under själva inlägget då samtliga test visade hur användaren sökte av sidan 
uppifrån och ned, inte från vänster till höger. Ett nytt sätt att implementera kategorier och etiketter  
testades också. Inbäddat i sidan (Figur 6) behölls den redigeringslänk som visade sig användbar för 
användarna. Faktum är att man använde den för att redigera ett inlägg hellre än att gå omvägen till  
administrationspanelen.

4.5.1 Sammanfattning

De största förändringarna är en mindre belastad Dashboard med menyn flyttad från vänster till 
”Panelinställningar”. En ny ruta för att skapa inlägg och sidor har lagts till och resterande rutor har 
tagits bort med undantag för de rutor rörande kommentarer och inlägg. Ett breadcrumbsystem har 
lagts till högst upp för lokalisering. De funktioner som har ett gömt eller ett falskt 
handlingserbjudande har antingen förändrats eller tagits bort helt. Funktionerna att redigera inlägg 
och att hantera utkast har separerats helt från varandra. Antalet förändringar har hållits till ett  
minimum för att lättare jämföra de två användartesten med varandra. Gränssnittet följde Wordpress 
3.3.1 för att inte förvirra användaren. Förändringar har genomförts för att påverka 
handlingserbjudandet i den situation som användaren utsätts för. Antalet steg i navigeringen har 
minskats till antalet för att minska antalet processer som användaren måste ta sig igenom. De 
handlingserbjudanden som vid användartest visade sig vara påtagliga har lämnats oförändrade.

31 (40)



4.6 Resultat av användartest 2

När prototypen färdigställts genomfördes ett nytt användartest, användartest 2, på prototypen. 
Användartest 2 genomfördes en och en med respektive testperson på samma typ av dator som 
tidigare: en Macbook Pro. Testpersonen placerades med prototypen, som visades i webbläsaren 
Google Chrome, och fick ett antal uppgifter att genomföra (Bilaga 2). Dessa uppgifter är samma 
som vid användartest 1. Samma tre personer, Lärarinnan, Föreläsaren och Illustratören användes 
som testpersoner. Utöver dessa testades prototypen på ytterligare sex personer (Rubrik 3.4). Efter 
varje avslutat test hölls en informell diskussion kring hur testpersonen upplevde gränssnittet, vad de 
tyckte var bra och vad de tyckte var dåligt. Dess resultat presenteras nedan med en tillhörande 
analys. Efter det ges en sammanfattning av resultatet i övriga uppgifter. Eftersom att samtliga 
testpersoner inte hade några problem att hitta till Dashboard utelämnas den delen ur detta resultat. 

4.6.1 Uppgift 1

Den första uppgiften var att skapa ett nytt inlägg med prototypen. När Lärarinnan ombads göra det 
såg hon direkt rutan ”Inlägg”, att man kunde visa vilka inlägg som fanns och att man kunde skapa 
ett nytt, något hon tyckte var lätt att se. Hon förklarade hur hon ville fylla i fälten och förstod hur 
man valde kategorier och etiketter. Att man kunde lägga till kategorier och etiketter hade hon ingen  
aning om förra gången sade hon. Hon ser sedan hur man publicerar inlägget och löser uppgiften 
(Figur 22). Lärarinnan tyckte att det var lätt och menade att det gick fortare denna gången. Hon sade 
också att ”det stod vad det var” och syftade på rubriker och knappar. Hon tyckte att det var mycket 
mer vagt sist hon gjorde testet, och sade att det kunde finnas rubriker som hon inte visste vad det 
innebar förra gången. Lärarinnan tyckte att allt var specifikt och gick direkt ”till saken”. Föreläsaren  
tryckte direkt på ”Nytt inlägg” när han skulle lösa den första uppgiften och tryckte sedan på 
”Publicera” utan problem (Figur 22). Han hade inga frågor utan hanterade gränssnittet problemfritt.  
Illustratören tyckte först att det inte alls såg ut som förra gången. När han ombads att publicera ett  
inlägg tryckte han på ”Visa alla inlägg”. När han förstod att han skulle skapa ett nytt inlägg tryckte 
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Figur 22:  
Lärarinnan och 
Föreläsaren Figur 23:  

Illustratören



han på ”Skapa nytt” på sidan ”Alla inlägg”. Han hanterade grässnittet väl och löste uppgiften (Figur 
23).

Lärarinna 2 såg ”Skapa nytt inlägg” direkt och tryckte på den länken innan hon ens studerat resten 
av sidan. Det tyckte hon inte var svårt. Hon förstod hur man fyllde i texten utan problem och 
använde också kategorier och etiketter. Lärarinna 2 förhandsgranskade och visade god förståelse för 
alla element på sidan ”Nytt inlägg”. Hon tryckte på publicera och löste den första uppgiften (Figur 
24). Webbproducenten noterade att Just nu-rutan fanns kvar och kände igen elementen från 
Wordpress 3.3.1. Han använde rutan Inlägg och tryckte på Skapa nytt inlägg. Han valde direkt 
kategori och etikett och tryckte sedan på publicera. Detta var den genomgående processen för att  
lösa den första uppgiften för resterande testpersoner (Figur 25). 

4.6.2 Övriga uppgifter

Uppgift 2, att ändra rubriken, gick bra för samtliga testpersoner. Genomgående användes länken för 
att redigera som låg inbäddad i gränssnittet (Figur 6). Att lägga till en kommentar var heller inga 
problem för någon användare men när det kom till att radera kommentaren hanterade användarna 
gränssnittet olika. En användare använde den inbäddade länken på sidan för att redigera 
kommentaren, en annan använde Kommentarer-rutan på Dashboarden. En tredje användare gick via 
Just nu-rutan (Figur 7). Men samtliga löste uppgiften utan handledning. Uppgift 5 var att ta reda på 
vilka tillägg som fanns installerade. Här var ett problem hos tre användare att de inte förstod vad 
”Tillägg” betydde. De behövde en förklaring av vad som menades med ordet och förstod inte dess 
funktion. Men de kunde ändå efter lite sökande hitta rutan Tillägg på Dashboarden och lista vilka 
som fanns installerade. Under diskussionen efter testen fick samtliga testpersoner frågan om de 
förstod vad ”Panelinställningar” var till för. Sex testpersoner tyckte antingen att ordet var vagt eller  
förstod inte alls vad som menades. När testpersonerna fick frågan var de skulle leta efter en 
funktion de inte kunde hitta svarade en testperson att hon hade letat efter ett ”förstoringsglas” som 
hade representerat ett sökfält. Bara två testpersoner svarade att de hade använt länken 
”Panelinställningar” för att försöka lösa ett problem. 
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Figur 24:  
Lärarinna 2

Figur 25:  
Webbproducent  
m.fl.



4.6.3 Sammanfattning

Samtliga testpersoner löste alla uppgifter. Den genomsnittliga tiden för testen minskades 
uppskattningsvis med ett antal minuter och samtliga informanter upplevde själva att det gick fortare  
att genomföra testet. För övriga testpersoner i användartest 2 var den genomsnittliga tiden för 
genomförande av testet hälften än den av de tre informanterna i användartest 1. Beslutsprocesserna 
blev smalare och i vissa fall kortare. Länken ”Panelinställningar” delade användarna där en större 
del av testpersonerna upplevde att de inte riktigt förstod syftet med funktionen. Bara två 
testpersoner svarade att de hade använt länken för att lösa en uppgift. Flera testpersoner hade svårt 
att förstå vad ”Tillägg” betydde och dess innebörd. 
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5. Diskussion

I kapitlet förs en diskussion kring resultatet och metoden samt hur det relaterar till frågeställningen.  
Vidare ges förslag på vidareutveckling av prototypen. Syftet med uppsatsen var att identifiera och 
föreslå en lösning på eventuella problemområden i designen av publiceringsplattformen Wordpress 
administratörspanel för datorovana användare. Frågeställningen gällde vilka brister gränssnittet av 
en administratörspanel till ett webbaserat publiceringsverktyg har gentemot en oerfaren användare 
och hur gränssnittet kan förändras för att passa en oerfaren användare. Metoden var en kvalitativ 
studie med semistrukturerade frågor och användartest för att skapa en kravspecifikation till en 
prototyp som avslutningsvis testades. 

5.1 Resultatdiskussion

När jag öppnar en dörr vet jag nästan alltid hur jag ska göra. Dock händer det att dörren inte verkar 
ha ett handtag. Man letar då efter en skylt som ska förklara för en hur man ska göra. En där det står 
”Tryck” eller möjligtvis ”Dra”. Detta händer oss alla ibland. Ändå är dörrar nästan aldrig svåra att 
öppna. Man har öppnat så många dörrar i sitt liv, och suttit i så många stolar, att man vet hur man 
ska öppna och sitta. Vad händer om det kommer en ny funktion som en person aldrig tidigare 
använt? En dörr på vilken det varken står ”Tryck” eller ”Dra” utan bara ”Välj åtgärd”. Visst,  
analogin haltar en aning, men det är samma typ av resonemang som Donald A Norman för i sin bok 
The Design of Everyday Things (1988). Det är detta resonemang och min erfarenhet av Wordpress 
har fått mig intresserad av ämnet.

Åtta funktioner presenterades i resultatet av användartest 1 som relevanta för lösningen av 
uppgifterna (Bilaga 2) och framförallt uppgift 1. Bara två av dessa åtta funktioner hade ett påtagligt  
handlingserbjudande. Det vill säga två funktioner av totalt åtta som användes för att genomföra 
användartestet. Resterande sex funktioner delades upp mellan antingen ett gömt 
handlingserbjudande eller ett falskt handlingserbjudande. Detta kan enligt mig betraktas som 
underkänt för plattformen gentemot den specificerade målgruppen: datorovana användare. Både 
Norman (1988) och Gaver (1991) menar att ett objekt genom sin utformning ska visa hur det ska 
användas av användaren. Således har Wordpress misslyckats på denna punkten och det är en brist 
gränssnittet har gentemot målgruppen när sex väsentliga funktioner för att lösa en central uppgift  
har antingen ett gömt eller ett falskt handlingserbjudande. Observationen är att målgruppen som 
Wordpress i allt större utsträckning skjuts mot är datorovana användare. Men plattformens 
gränssnitt är utformat för en annan mer erfaren målgrupp vilket vi kan se vid användartest 2. Men 
det går att förena de två. I användartest 2 testades både målgruppen specificerad i hypotesen och 
målgruppen som arbetar med Wordpress dagligen (och som i exemplet med Webbproducenten får 
antas som erfaren). Men samtliga testpersoner använder nästan exakt samma beslutsprocess för att 
lösa uppgiften, att publicera ett inlägg. Antalet steg i processen har alltså minskat i användartest 2  
jämfört med användartest 1. I och med att man tagit bort sidomenyn bevisas faktumet att flervals  
menyer fördröjer användaren och komplicerar användandet. Man ska dock vara fullt medveten om 
att detta är en förbättring i just de uppgifter användarna ombeds göra. Det kan inte betraktas som en 
lösning på alla typer av uppgifter en användare kan tänkas utföra på plattformen. Personligen ser jag 
en risk att det begränsar användarens valmöjligheter i fallet med andra uppgifter som inte har testats  
i denna studie. Det finns en möjlighet att plattformen, precis som Schneidermann (1994) menar, 
vinner på att låta användaren själv välja ut en större del av sin information med hjälp av 
”Panelinställningar”. Om detta stämmer går dock inte att veta då testen inte gav användaren 
möjlighet att klicka på ”Panelinställningar” och välja ut vilka rutor som Dashboard skulle visa. Men 
det är en antydan av vad man kan göra för att förbättra den oerfarne användarens navigering på 
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plattformen. Uttrycken Panelinställningar och Tillägg var svåra att förstå för flera av testpersonerna 
trots att det är Wordpress själva som döpt funktionerna vilket försvårade testen. En sak som gjorde 
skillnad var breadcrumbs som lades till i prototypen. Detta gjorde att användarna alltid visste var de 
var på sidan, något som inte var lika säkert i användartest 1. Valli (2008) menade att den kognitiva 
belastningen bör minimeras vilket bevisas av prototypen som innehöll mindre information men som 
hanterades snabbare av målgruppen än i användartest 1. De funktioner som hade ett påtagligt 
handlingserbjudande ökades alltså och antalet falska och gömda handlingserbjudande minimerades. 
Detta är enligt mig en möjlig lösning på problemet och ett resonemang att använda sig av vid vidare 
utveckling. Detta gör att jag skulle betrakta hypotesen som sann men att fler test behöver göras då 
urvalet är litet. Hypotesen kan bara betraktas som sann i fallet med de utvalda informanterna i  
situationen som uppgifterna skapar. Uppsatsen har identifierat och föreslagit en lösning på 
problemområden i designen av publiceringsplattformen Wordpress administratörspanel för 
datorovana användare. Den har också tagit fram en modell och en kravspecifikation för vidare 
utveckling. Slutsatsen är att det är svårt att dra generella slutsatser baserat på studien men att det har  
genererat behovet av vidare studier i ämnet. 

5.2 Metoddiskussion

Urvalet av testpersoner som representerade målgruppen för hypotesen var lågt. Tre personer kan 
inte ses som representativt för alla oerfarna användare. Men uppsatsen strävar efter att ge en inblick 
i denna användarsituation, inte efter att ge ett heltäckande svar på problemet. När arbetet började 
såg jag inget problem med att bara använda tre testpersoner utan det var något som framkom under 
arbetets gång. Att använda sig av kvalitativa intervjuer och semistrukturerade frågor och 
användartest var dock en väl fungerande metod och något som rekommenderas för vidare arbete i 
ämnet. Litteraturen som användes som underlag för arbetet var aningen daterad men valdes efter 
intresse och uppfattad relevans. Dess aktualitet bevisas enligt mig delvis genom de övriga källor 
som använts där man idag fortfarande diskuterar samma teorier. 

Prototypen som skapades har förbättrat funktionen för just de uppgifter som testades. Det vill säga 
att prototypen inte kan betraktas som en generell lösning för alla uppgifter en användare kan tänkas 
ställas inför i användandet av Wordpress. Prototypen kan enligt mig betraktas som bra för lösningen 
av de uppgifter användarna ställdes inför i detta arbete. Huruvida andra uppgifter som inte studeras i 
detta arbete påverkas går inte att ge ett rakt svar på, men sannolikt skapar dessa lösningar problem 
för andra uppgifter. Det är en brist i arbetets metod som man bör tänka på. Prototypen baserades 
helt på användartest 1:s utfall i samtliga fem uppgifter i Bilaga 2. Men dess framställning och 
analys i arbetet avgränsades till stor del till den första uppgiften för att göra resultatet så lätt att  
förstå som möjligt och för att undvika att presentera en mycket stor mängd information på en gång. 
Detta var något som förändrades under arbetets gång. Tanken var från början att presentera samtliga 
uppgifter i arbetet. Men jag insåg att det hade blivit för mycket information som inte hade tillfört  
något till slutsatsen, något jag förstod först när arbetet genomfördes. Omfånget fick således formas 
en aning utefter förutsättningarna. Detta var en insikt jag var tvungen att komma till under arbetets  
gång och något jag kan lära mig av inför framtida arbeten. Anledningen till att uppgift 1 valdes är  
att det enligt mig genererade det bästa och mest jämförbara resultatet, på grund av att det beskriver  
ett mål som antingen uppnås eller inte. Detta är också ett problem med metoden som framkom av 
arbetet. Samtliga frågor skulle ha formulerats på det sättet och det är något som bör förändras i  
vidare studier.

I efterhand ser jag inte hur det hade kunnat vara möjligt att testa mer, och därmed presentera en mer 
generell lösning, under den tid som uppsatsen omfattar. Det blev snabbt en stor mängd information 
som skulle inte bara vara relevant men också presenteras på ett relevant sätt. Men jag hoppas att  
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arbetet kan vara en inblick i ett problem som finns och en plats att starta på i vidare forskning. Även 
om tanken var en annan, och mer omfattande, från början genomfördes ändå arbetet på ett sådant 
sätt att problemformuleringen besvarades och hypotesen studerades.

5.3 Förslag på vidareutveckling

Kravspecifikationen följer inga rådande normer för webbutveckling utan ska ses som en abstrakt 
representation av vilka kriterier som behövde uppfyllas för att svara på frågeställningen. Tanken är 
att informationen som tagits fram, om vilka handlingserbjudanden som bör förändras, ska kunna 
ligga till grund för vidare utveckling av en digital prototyp. Tidsbegränsningar gör att ingen 
programmerad prototyp var möjlig under detta arbetes gång men det är förslaget för vidare arbete. 
Som det ser ut nu tillåter Wordpress API ingen förändring av gränssnittets grundläggande struktur 
och placering av element, utan bara möjligheten att gömma och visa element som redan finns som i  
fallet med användarnivåer. Förhoppningen är dock att detta kan bli möjligt i framtiden. Det skulle  
skapa stora möjligheter för gränssnittsdesigners att mer utförligt testa beslutsprocesser. 
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Bilagor

1. Intervjuguide

Del 1

• Berätta om dig själv, vem är du?
• Hur ofta använder du en dator, och vad använder du den till?
• Hur ofta är du på internet? Vilka sidor?

Del 2

• Vilken erfarenhet har du av bloggar idag?
• Hur kommer det sig att du överväger att använda en blogg/Wordpress?
• Vad förväntar du dig av Wordpress?
• Vad är ditt mål med att använda plattformen/hemsidan?
• Vilka hinder ser du för dig själv att använda den?
• Vad brukar du alltid ha problem med på en hemsida?
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2. Uppgifter till användartest

• Publicera ett inlägg
• Ändra rubriken på inlägget
• Skriv kommentar på inlägget
• Ta bort kommentar
• Ta reda på vilka tilläg som finns installerat
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