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Abstrakt 
Många webbgränssnitt idag misslyckas med att möta användarnas behov 

och blir därför bristfälliga gällande användarvänligheten. Detta leder till att 

användarna begår stora misstag och anstränger sig vid användningen av 

webbaserade system. Visuell design och struktur i ett gränssnitt spelar en 

stor roll i hur användarna förstår sig på och tolkar ett gränssnitt då de avser 

hur olika beteenden och information kommuniceras till användarna. I denna 

studie undersöks hur visuell design, struktur och användbarhet i ett 

gränssnitt underlättar användarnas kognitiva bearbetning av information vid 

utförande av komplexa uppgifter. Studien har utförts genom ett uppdrag för 

Ahltorpmedia AB, som skapar lösningar för bl.a. webbplatser, webbaserade 

system och e-handel. Uppdraget har varit att förbättra en av deras egen 

utvecklade tjänst Nuhet som är bristfällig gällande områdena ovan.  

 

Först har en heuristisk utvärdering av Nuhets befintliga gränssnitt samt sju 

intervjuer med tjänstens befintliga- och potentiella användare inom 

huvudområdena visuell design, struktur och kognitiv bearbetning av 

information gjorts. Resultaten från intervjuerna och utvärderingen har 

använts för att bilda en persona varefter fokusområden för prototyparbetet 

har skapats. Sedan har en prototyp på Nuhets nya utseende och en ny 

funktionalitet skapats. Designprinciper för användbarhet samt gestaltlagar 

har nyttjats i skapandet av Nuhets nya gränssnitt.  

 

Utifrån de metoder som har genomförts i detta examensarbete har det 

framkommit att det beror på flera faktorer gällande hur användarnas 

kognitiva bearbetning av information underlättas med hjälp av visuell 

design, struktur och användarvänlighet. Dessa är då en bra struktur, 

gruppering och organisering av innehåll i ett gränssnitt. Dessutom är det 

tydliga kontraster, bra färgval och standardisering som underlättar den.   
 

 

Nyckelord: Visuell design; Struktur; Användbarhet; Användarvänlighet; 

Kognition; Kognitiv bearbetning av information; Webbgränssnitt; 

Komplexa uppgifter; Interaktionsdesign. 



 

Abstract 
Many web interfaces today fail to meet users' needs and are therefore 

deficient regarding usability. This causes users to commit big mistakes and 

make big effort to use of web-based systems. Visual design and structure of 

an interface plays a major role in how people understand and interpret an 

interface because these determine how different behaviors and information 

are communicated to users. This study examines how visual design, 

structure and usability of an interface facilitates users' cognitive processing 

of information in the performance of complex tasks. The study has been 

fulfilled by an assignment at Ahltorpmedia AB, which is a company that 

creates solutions including websites, web-based systems and e-commerce. 

The assignment has been to improve one of their proprietary service Nuhet, 

which is deficient regarding fields above. 

 

First, a heuristic evaluation of Nuhets existing interface and seven 

interviews with services’ existing and potential users in fields visual design, 

structure and cognitive processing of information, has been made. Interview 

results and evaluation have been used to form a primary persona and 

thereafter focus areas for prototype work has been created. Then, a 

prototype of Nuhets new interface and new functionality has been created. 

Design principles for usability and gestalt laws have been used in the 

creation of Nuhets new interface. 

 

Based on the methods that have been used in this thesis it has been 

determined that it depends on several factors regarding how users' cognitive 

processing of information is facilitated through visual design, structure and 

ease of use. These factors are a good structure, grouping and organizing 

content in an interface. Moreover, it is clear contrasts, good color selection 

and standardization that facilitate it. 

 

Keywords: Visual design; Structure; Usability; Ease of use; Cognition; 

Cognitive processing of information; Webb interface; Complex tasks; 

Interaction design. 
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1 Introduktion  

1.1 Bakgrund 

I samband med den ständigt ökande internetanvändningen känner företagen 

allt mer nödvändigheten av att ha en närvaro på webben. Webb-fenomenet är 

ett spännande tekniskt verktyg som har förenklat sättet att kommunicera och 

inte minst sättet att arbeta för nutida människan. Idag finns det många 

webbplatser som tillhandhåller olika funktioner och tjänster till kunder 

världen över (Al-Badi et al, 2012). En kontaktyta som överbryggar 

användaren och interaktiva systemets funktionalitet kallas för gränssnitt. Ett 

gränssnitt är den del av ett interaktivt system, det vill säga ett system som ger 

respons på användarens handlingar (Phillips, 2012). 

 

Många webbgränssnitt idag misslyckas med att möta användarnas behov och 

blir därför bristfälliga gällande användarvänligheten. Detta leder till att 

användarna begår misstag och anstränger sig vid användningen av 

webbaserade system (Cooper et al, 2007). Webbplatsernas visuella design är 

viktig avseende användarnas uppfattning av och handling på en webbplats. 

Med hjälp av visuell design kan exempelvis specifika funktioner på en 

webbplats betonas, vilket gör att användaren styrs till att i första hand ge 

uppmärksamhet till just de funktionerna. Den visuella presentationen och 

graden av komplexitet på en webbsida bestäms av dess grafiska samt 

strukturella element såsom text, tabeller, länkar och bilder. Den bestäms 

också av dess egenskaper såsom färg och storlek (Michailidou et al, 2008). 

 

Tidigare studier visar på att användarna vänder sig till den visuella 

presentationen av grafiska element på en webbsida före allt annat. För att 

med lättnad hitta den information som söks måste allt innehåll struktureras 

och grupperas, annars finns risken att användarna tappar lust att gå igenom 

den (Johnson, 2010). Det är viktigt att hitta balans mellan webbplatsens 

struktur och dess egenskaper för att uppnå den bästa möjliga 

användarupplevelsen (Yang-Cheng et al, 2012).  

 

Med hänsyn till ovanstående har det varit nödvändigt att studera och 

analysera hur dagens webbgränssnitt kan förbättras med fokus på 

användarvänlighet och vikt på gränssnittets visuella design samt struktur. 

Detta för att underlätta förståelse- och tolkningsförmågan av komplexa 

uppgifter i webbaserade tjänster samt för att ge användarna positiva 

upplevelser med dem.  

 

Ahltorpmedia AB skapar lösningar för bl.a. webbplatser, webbaserade 

system, mobila hemsidor samt e-handel. En av deras egenutvecklade tjänster, 

som heter Nuhet, är ett webbaserat verktyg för utskick av nyhetsbrev. 
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Tjänsten utvecklades år 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Som 

resultat på detta är tjänstens gränssnitt och en viss funktionalitet bristfälliga 

vilket har identifierats av användarna som har uttryckt detta via klagomål. 

Därför behöver Nuhets utseende och funktionalitet att genomgå en förändring 

med utgångspunkt från användarnas behov samt mål för att bli mer 

användarvänlig.  

 

I denna studie kommer resultatet från enkätundersökningen med Nuhets 

befintliga användare och intervjuer med Nuhets potentiella användare att 

ligga till grund för utveckling av prototyper. Prototyperna kommer att 

illustrera en ny funktionalitet såsom ett nytt utseende för tjänsten. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att genom praktiska samt 

teoretiska metoder undersöka hur en kognitiv bearbetning av information (se 

avsnitt 2.4) vid utförandet av invecklade uppgifter kan underlättas via ett 

webbgränssnitt. Följande frågeställning har formulerats för att utreda detta: 

 

Hur kan man underlätta användarens kognitiva bearbetning vid utförande av 

komplexa uppgifter via ett webbgränssnitt genom att nyttja principer och 

riktlinjer kring visuell design och användarvänlighet? 

 

Syftet har dessutom varit att förbättra Nuhets hemsida utifrån 

huvudområdena visuell design, struktur och användbarhet. 

 

1.3 Metodik 

Arbetet har börjat med litteraturstudier för att samla de teorier och den 

information som behövdes för att bilda en teoretisk modell som användes 

genom hela arbetets gång. Teorin har används för att skapa frågor för både 

befintliga- och potentiella användare.  

 

En heuristisk utvärdering av Nuhets befintliga gränssnitt, enkätundersökning 

med Nuhets befintliga användare samt intervjuer med Nuhets potentiella 

användare har genomförts. Resultaten från enkätundersökningen, intervjuerna 

och utvärderingen har använts för att bilda en persona varefter fokusområden 

för prototyparbetet har skapats. En prototyp, på en ny funktionalitet och ett 

nytt utseende, har skapats med utgångspunkt från fokusområdena och den 

teoretiska modellen. En analys av resultaten har sedan legat till grund för svar 

på forskningsfrågan. 
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1.4 Avgränsning/Begränsning 

Under studiens gång har enkätundersökning med Nuhets befintliga användare 

genomförts följda av intervjuer med potentiella användare. Endast ett fåtal 

har intervjuats på grund av tidsbrist hos respondenterna.  

 

Arbetet har begränsats till huvudområdena visuell design, struktur, 

användbarhet, användarvänlighet och kognitiv bearbetning av information 

trots att det finns fler områden som kan undersökas för att genomföra studien. 

 

Prototyparbetet har omfattat endast de sidor som användarna kommer åt efter 

inloggningsprocessen. Detta på grund av att uppdragsgivarens allra största 

prioritering har varit att förbättra tjänsten för de befintliga användarna. På 

grund av den begränsade tiden har enbart ett visst antal nya funktioner 

implementerats i prototypen.  
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis begreppen användbarhet och 

användarvänlighet. Efteråt presenteras struktur i ett gränssnitt, visuell design 

och gestaltlagar. Dessa är viktiga för att skapa effektiva, lättanvända och 

njutbara produkter (Sharp et al, 2007). Sedan presenteras begreppet kognitiv 

bearbetning av information och dess tre nivåer. Avslutningsvis presenteras 

en teorisyntes samt en teoretisk modell.  

2.1 Användbarhet 

Med användbarhet menas den utsträckning i vilken en produkt kan användas 

av vissa användare i syftet att uppnå specifika mål. Detta med hänsyn till 

effektivitet och tillfredsställelse (Green, 2006). Det gäller då att optimera 

interaktiviteten mellan människor och de produkter som möjliggör utförandet 

av vardagliga sysslor. För att göra det måste följande mål uppnås. Effektivitet 

handlar om den utsträckning i vilken en produkt är bra på att göra vad den 

ska. Exempelvis den tid det tar för ett program att öppna en bild. Enkelhet 

handlar om hur produkten underlättar utförandet av specifika uppgifter för 

användarna. Till exempel då ett program sparar inloggningsuppgifter. 

Säkerhet förespråkar att via gränssnitt minimera risken för att användaren gör 

fel. Till exempel i webbaserade formulär markeras de rutor som har ifyllts fel 

med en färg vilken varnar användaren att rätta felet. Ändamålsenlighet 

förespråkar att produkten är tänkt att ge den typ av funktionalitet som är 

relevant i syftet att utföra önskade uppgifter. Ett exempel på detta kan vara ett 

ritprogram som har färdiga figurer istället för att användaren ska rita dem för 

hand. Lättlärdhet handlar om lättheten att lära sig att använda en given 

produkt. Till exempel ska användaren inte känna behov av att använda en 

manual. Minnesfrämjandet handlar om att användaren ska lätt komma ihåg 

hur produkten ska användas efter den första användningen. Till exempel ska 

användaren komma ihåg hur vissa uppgifter kan utföras utan att behöva tänka 

på det (Sharp et al, 2007). 

 

Ovanstående mål anses vara viktiga i utvecklingen av ett användargränssnitt 

(Torente et al, 2012). Med hjälp av dessa kan graden av användbarhet i 

gränssnittet mätas exempelvis genom att observera hur lång tid det tar för 

användarna att utföra specifika uppgifter (Sharp et al, 2007).  

 

Norman A. Donald har kommit på följande principer i syftet att göra 

produkter användbara. Principerna baserar han på sina studier kring 

psykologin vid användningen av vardagliga produkter (Norman, 2002). 
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1) Mening i användning – Produkten ska antyda till användaren hur den 

skall användas. Exempelvis en knapp vars skuggning och textur gör 

att användarna vet att den är tryckbar. 

 

2) Synlighet – Här gäller det att produktens funktioner ska vara synliga i 

syftet att tydligt visa för användaren hur produkten skall användas. På 

det sättet ökar möjligheten att användaren förstår sig på nästa steg i en 

process. Till exempel knappar på huvudfunktionerna som med 

tillhörande bilder visar på hur de skall användas.  

 

3) Återkoppling – Produkten ska ge direkt respons på användarens 

handlingar. Denna respons kan vara i form av färg, skuggning, 

beskrivande text eller en kombination av dessa. Genom en sådan 

respons kan användaren lätt fortsätta sin aktivitet. Till exempel en 

intryckt knapp i huvudmenyn vars färg är ljusare än andra knappar. 

 

4) Begränsningar – Begränsningar ska skapas i syftet att hindra 

användaren från att göra felaktiga åtgärder. Exempelvis kan olika 

rutor eller knappar markeras med färger för att visa användaren att de 

inte ska användas.  

 

5) Strukturering – Produktens funktioner och andra komponenter ska 

grupperas på ett logiskt sätt som tydliggör användandet av produkten 

och förenklar navigationen. Till exempel huvudmenyn på en 

webbsida vars funktioner grupperas enligt dess betydelse. 

 

6) Konsistens – Återkommande funktionalitet samt andra delar i ett 

gränssnitt ska ha samma eller liknande struktur, se likadant ut och ska 

utföras på liknande sätt. Detta för att användaren ska ha lätt att lära 

sig och memorera arbetsflödet.  

 

Jacob Nielsens följande ”tio heuristics” är design-principer som har tagits 

fram med avsikt att skapa användbara gränssnitt. Principerna identifierades 

av Nielsen och hans kollegor utifrån en analys av tvåhundrafyrtionio 

användbarhetsproblem (Nielsen, Mack, 1994).  

 

1) Synlighet av systemets status - Systemet ska alltid informera 

användare om vad som sker i systemet. Detta ska göras i rimlig tid 

och med lämplig feedback. Exempelvis sker detta när text markeras 

med någon färg av i ett ordbehandlingsprogram.  
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2) Anknytning mellan systemet och verkligheten – Systemet ska inte 

innehålla svåra, systemorienterade ord utan sådana som användarna är 

bekanta med. Informationen ska vara ordnad på ett logiskt och 

naturligt sätt, precis som i verkligheten. Ett exempel på detta kan vara 

någon webbsida som innehåller listor med enkla ord som är sorterade 

efter bokstavsordning. 

 

3) Användarkontroll och frihet – Systemet ska möjliggöra att 

användaren kan åtgärda fel som begås genom att ha någon form av 

”nödutgång”. Detta för att användarna ofta väljer funktioner av 

misstag som de inte menade att välja. Därför behöver användarna ha 

frihet till att återhämta sig från dem. Ett exempel på detta kan vara 

”tillbaka”-knapp i ett gränssnitt.   

 

4) Överensstämmelse och standard - Användare ska inte behöva fundera 

över olika ords, situationers eller handlingars betydelse i ett system. 

För att uppnå detta ska plattformens konventioner följas. Exempelvis 

kan det vara knappar som ser exakt likadana ut och representerar 

samma funktioner. 

 

5) Förebyggande av fel – Systemets design ska förhindra att användaren 

gör misstag. Detta kan exempelvis göras genom att ha någon form av 

bekräftelse innan användaren slutför en given uppgift. 

 

6) Att känna igen snarare än att behöva tänka till – Systemet ska 

minimera användarens minnesbelastning genom att ha manualer och 

instruktioner för användning av systemet synliga samt lätta att ta 

fram. Exempelvis ska ”support”-sidan vara alltid synlig, oberoende av 

vart användaren befinner sig på sidan.  

 

7) Flexibilitet och effektivitet av användning – Systemets funktionalitet 

ska tillgodose både erfarna och oerfarna användare. Till exempel 

genom att ha kortkommandon för repetitiva uppgifter. 

 

8) Estetisk och minimalisk design – Dialoger i ett gränssnitt bör 

innehålla enbart relevant eller mest använd information. Irrelevant 
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information leder till att relevant information blir mindre synlig för 

användarna. Detta gäller exempelvis erbjudanderutor på webbsidor. 

 

9) Hjälp användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig 

från fel - Felmeddelanden ska uttryckas i ett enkelt språk, som ska 

klart och tydligt indikera vad som är problemet och sedan föreslå en 

lösning för hur problemet kan lösas. Till exempel i webbaserade 

formulär dyker det upp den ruta som meddelar användaren om att 

ytterligare steg inte kan tas på grund av en obligatorisk ruta som inte 

har ifyllts.  

 

10) Hjälp och dokumentation – Hjälp och dokumentation som systemet 

erbjuder ska vara lätt att söka i, med fokus på enbart uppgifter som 

användaren utför. Enbart konkreta steg ska listas. Till exempel kan de 

olika stegen separeras med hjälp av rutor eller även sättas i separata 

flikar. 

 

Utvärderingen av produktens gränssnitt efter ovanstående designprinciperna- 

och målen kan resultera i ökad användbarhet. För att säkerställa att 

produkterna är användbara behövs dock användarnas direkta inblandning i 

designprocessen för att identifiera de problem som varje enskild användare 

upplever vid användningen (Sharp et al, 2007). 

 

2.1.1 Användarvänlighet 

Ett användarvänligt system är logiskt, effektivt, konsekvent och 

ändamålsenligt i syftet att underlätta användningen för användarna (Gulliksen 

& Göransson, 2002). Standardisering är exempelvis en faktor som bidrar till 

att produkterna är lätta att förstå och använda då den innehåller färdiga 

lösningar för beslutsfattandet, det vill säga sådana som redan känns igen. 

Användarna vänder sig då till ett redan inlärt sätt att hantera produkter vilket 

minskar den tid som läggs ut på själva användningen (Cooper et al, 2007; 

Norman, 2002).  

 

Ett användarvänligt system orsakar inte onödiga problem eller missförstånd 

för användaren (Gulliksen & Göransson, 2002). Användarna ska inte behöva 

tillbringa extra tid på att hitta rätt information, fundera över hur vissa 

funktioner fungerar och ifrågasätta innehållets mening. Exempelvis ska 

systemet ge en bra återkoppling till vilka steg som tas och göra vad det ska i 

rimlig tid. Användarna ska inte behöva leta efter knappar eller tänka på 
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systemets dolda avsikter och åtgärder. Systemet ska dessutom inte få 

användaren att känna sig dum genom att ställa höga krav på denne såsom 

tolkning av svåra, tekniskt relaterade ord. För att skapa användarvänliga 

produkter måste störst vikt läggas på användarnas mål och behov. Det är ofta 

så att produktutvecklare inte gör det på grund av olika skäl, vilket resulterar i 

att produkterna förvirrar användarna och får dem att hamna i oönskade 

situationer (Cooper et al, 2007). 

 

Användarcentrerad-design handlar om att designa utifrån användarnas behov 

och mål för att skapa användarvänliga produkter. Ett mål kan exempelvis 

vara att skicka ett elektroniskt brev medan ett behov kan till exempel vara att 

brevet levereras snabbt. För att en produkt ska vara användarvänlig måste 

användarna aktivt delta i designprocessen då de bäst känner till vad de vill 

uppnå med just den produkten (Saffer, 2006). Det gäller att hitta samband 

mellan användaren och produkten genom att förstå sig på och utgå ifrån 

användarnas: behov, motivationer, mål och önskemål. Dessutom är systemets 

tekniska begränsningar, krav och möjligheter viktiga att utgå ifrån i syftet att 

produkterna ska vara ekonomiskt- och tekniskt genomförbara. På det sättet 

skapas meningsfulla produkter som stödjer användarna istället för att 

begränsa dem i utförandet av uppgifter via ett gränssnitt (Cooper et al, 2007).  

 

2.2 Struktur i ett gränssnitt 

Struktur är till för att människor ska kunna hantera stora mängder data 

(Cooper et al, 2007). Struktur underlättar navigation av ett gränssnitt och ju 

mer strukturerad informationen är desto lättare kan önskade objekt hittas. 

Osorterad information fördröjer användarna i deras sökning och "begraver" 

de viktiga elementen som användarna behöver se. Det är därför viktigt att 

webbsidornas innehåll är väl strukturerat i syftet att underlätta användarnas 

tolkning av det (Johnson, 2010).  

 

Målet med struktur är att skapa en visuell hierarki som är en arrangering av 

data efter deras relationer till varandra och deras betydelse. De viktigaste 

delarna bör vara större (tjockare) och ha större kontrast mot bakgrunden. 

Mindre viktiga element bör ha mindre mättnad, värde och kontrast mot 

bakgrunden (Cooper et al, 2007; Johnson, 2010; Huizingh, 1999). Populära 

eller viktiga element bör placeras högt upp så att användarna kan snabbt 

komma åt dem. Liknande innehållstyper bör grupperas genom att de har en 

liknande visuell stil eller att de befinner sig i ett markerat område. De 

element som är viktigast bör fånga användarnas uppmärksamhet före resten 

av innehållet. På det sättet är det lätt att identifiera och skilja relevant samt 

irrelevant information (Johnson, 2010). 
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Det finns två olika navigationsstrukturella former för en webbsida, en 

hierarki och ett nätverk. En hierarki kan liknas vid ett träd med dess stam, 

grenar, kvistar och blad. Ett nätverk innebär att varje element på webbsidan 

är länkad till alla andra element på webbsidan. Dessa två former är dock 

extremiteter, det vill säga är oftast en webbsida inte uppbyggd enligt endast 

en av formerna. (Huizingh, 1999) 

  

I en hierarki (ett träd) är allt är ordnat och begränsat. I ett nätverk har 

användaren friheten att välja att navigera som den vill. Nätverket bidrar dock 

till komplexitet i webbsidan. För att strukturen ska fungera som en 

vägledning kan därför inte för många element länkas till ett och samma 

element. Därför är ett mellanting, mellan de två olika strukturella formerna, 

att föredra (Huizingh, 1999). Ett exempel på ett sådant mellanting är Word 

2013. I Word 2013 är funktionerna underordnade i olika flikar istället för att 

alla ligga under endast en flik – ett träd. På samma gång är flera funktioner 

tillgängliga på andra sätt än genom flikarna, till exempel genom ett 

högerklick i själva texten – ett nätverk.  
 
På större webbsidor kan dock sådana navigationsstrukturella former bli 

mödosamma att navigera i. Därför kan en sökfunktion underlätta väsentligt 

för användaren. Då kan användaren lätt och snabbt hitta den information som 

den söker istället för att leta igenom webbsidans alla delar (Huizingh, 1999). 
 

 

2.3 Visuell design 

Visuell design avser hur information i ett gränssnitt kommuniceras till 

användarna (Cooper et al, 2007). Den är en målmedveten organisering av 

olika grafiska egenskaper som till exempel färger, nyanser, textur och form 

som avgör i vilken grad användarna tolkar ett gränssnitt. Den målmedvetna 

organiseringen är då bearbetning av de grafiska elementen i syftet att 

stimulera användarna till att uppnå specifika mål (Hashimoto, 2003). Visuell 

design har en stor betydelse i kognitiva system, det vill säga sådana system 

som är designade för att stödja ens tänkande i utförandet av komplexa 

uppgifter (Ware, 2004). En visuell design förstärker människans förmåga att 

upptäcka, fatta beslut och förklara olika fenomen. Det handlar då om att få 

människor att se mönster och trender för att sedan få dem att bilda insikter. 

Användarna har på det sättet möjlighet att fritt granska de delar av data som 

de är intresserade av och samtidigt se övergripande strukturen av en hel 

uppsättning av data. (Sharp et al, 2007) 

 

För att ett användargränssnitt ska vara användbart och engagerande måste 

följande visuella egenskaper tillämpas med noggrannhet (Cooper et al, 2007). 
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Form på olika objekt ska ha tydliga konturer så att användarna känner igen de 

objekt från vardagen som representeras. Form i sig räcker inte för att fånga 

användarnas uppmärksamhet. Det är svårt att skilja mellan två likadana 

former ifall de har samma färger och storlekar. Det är därför viktigt att 

formerna har annorlunda egenskaper. Med hjälp av storlek och tjocklek kan 

olika objekt i ett gränssnitt uppmärksammas mer än andra då de anses ha 

större betydelse. Färgtoner kan användas för att skapa kontraster mellan 

objekt, till exempel om en bakgrund är mörkare än förgrunden så skapas en 

kontrast mellan dessa och fokus läggs då på förgrunden. Det är viktigt att 

använda nyanser som har specifika betydelser som användarna känner igen, 

till exempel rött som betyder ”stopp”. Det ska dock inte finnas allt för många 

nyanser i ett gränssnitt så att användarna lätt ska kunna se skillnader och 

likheter i gränssnittet. Orientering bör användas ifall någon 

riktningsinformation ska förmedlas. Här ska helst små storlekar användas då 

orientering anses vara sekundärt kommunikationsverktyg. Textur och 

skuggning bör användas i knappar eller menyer eftersom detta indikerar att 

dessa är tryckbara (Cooper et al, 2007). 

 

Ovanstående visuella egenskaper ska samarbeta med varandra för att skapa 

meningsfulla gränssnitt. Det är skillnader och likheter mellan dem som ökar 

användarnas förståelse och tolkning av ett gränssnitt. Med hänsyn till detta 

ger visuell design meningar som är mycket rikare än de meningar som 

förmedlas med enbart ord (Cooper et al, 2007).  

 

Det finns många fördelar med en visuell design. En sådan fördel är att den 

funkar som ett stöd för beslutfattandet vid användningen av ett system. En 

annan fördel med en visuell design är att den hjälper användarna att förstå sig 

på stora mängder data, förhindrar användarna från att göra fel och ökar 

förståelsen av funktioner som ingår vid utförandet av uppgifter (Ware, 2004). 
Hur den visuella designen bidrar med dessa fördelar beskrivs under rubrik 

2.1.1.  

 

2.3.1 Gestaltlagar 

Gestaltlagar ger en grundläggande förklaring till vad visualisering är och 

utgör goda riktlinjer för tillämpning av grafisk design i användargränssnittet. 

De visar dessutom hur människans visuella system fungerar och påverkar 

dennes förmåga att organisera och strukturera objekt (Johnson, 2010; Ware, 

2004). 

 

Närheten handlar om att avståndet mellan olika objekt i ett gränssnitt avgör 

huruvida de objekten uppfattas som en gruppering eller inte. Figur 1 visar på 

att objekten till höger uppfattas som en gruppering till skillnad från objekten 
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till vänster. Objekten som är grupperade anses vara relaterade till varandra 

vilket gör att information snabbt och lätt tolkas samt memoreras (Johnson, 

2010). Närhetens lag är en av de mest användbara gestaltlagar. Den anses 

vara det mest kraftfulla sättet att betona sambanden mellan olika dataenheter 

vilket görs genom att placera dem i nära avstånd i ett gränssnitt (Ware, 2004).  
 

Likhet är en gestaltlag som förespråkar att objekt som ser likadana ut 

utformar en gruppering som syns i första hand (se figur 2). På det sättet 

utmärks de annorlunda elementen i en gruppering. (Johnson, 2010; Ware, 

2004). 

 

 
Figur 1. Exempel på närhetens lag.                           Figur 2. Exempel på likhetens lag. 

 

Rörlighet är relaterad till Närhet och Likhet lagar eftersom den handlar om 

förmågan att gruppera olika närliggande objekt efter specifika egenskaper. 

Gestaltlagen förespråkar att flyttbara objekt utformar en gruppering (se figur 

3). På så sätt styrs användarnas uppmärksamhet till de rörliga objekten. 

Dessutom tror användarna på att de rörliga objekten är relaterade till varandra 

(Johnson, 2010).  

 

Samhörighet är en gestaltlag som handlar om anslutning mellan olika 

grafiska objekt med hjälp av linjer vilket leder till skapandet av relation 

mellan objekten (se figur 4). Detta anses vara ett mycket kraftfullt sätt att 

uttrycka förhållandet mellan objekt. Denna gestaltlag är en av de mest 

användbara metoder att representera relationer i ett gränssnitt (Ware, 2004). 
 

             
Figur 3. Exempel på rörlighetens lag.            Figur 4. Exempel på Samhörighets lag. 
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Kontinuitet gestaltlagen refererar till förmågan att komplettera den data som 

saknas för att kunna uppfatta objekt som helhet. Den förutser att människans 

visuella system får denne att se kontinuerliga mönster snarare än sådana som 

är frånkopplade (Johnson, 2010; Ware, 2004). Figur 5 presenterar ett objekt 

som består av ett frånkopplat antal linjer. Trots att det finns visuella luckor 

mellan linjerna uppfattas objekten att gemensamt vara en cirkel.  

 

Relativ storlek handlar om människans förmåga att se på mindre 

komponenter i ett mönster som objekt (Johnson, 2010; Ware, 2004). Figur 6 

illustrerar fyra svarta cirklar som uppfattas vara objekt.  

 

               
Figur 5. Exempel på kontinuitets lag.    Figur 6. Exempel på relativ storlek lagen. 

 

Symmetri förespråkar att symmetriskt arrangerade linjer automatiskt förenklar 

uppfattningen av komplexa figurer (se figur 7). Människans syn organiserar 

och tolkar data automatiskt. Tolkningen förenklas om elementen i ett 

gränssnitt symmetriskt placerade (Johnson, 2010; Ware, 2004).  

 

 
Figur 7. Exempel på symmetrins lag. 

 

Slutenhetens lag handlar om att objekt som är anslutna till varandra uppfattas 

som en helhet.  I figur 8 syns två objekt, en cirkel och en rektangel som ligger 

i närheten av varandra. Dessa uppfattas som ett objekt snarare än två objekt.  

 

Figur/bakgrund lagen säger att människan automatiskt separerar bakgrund 

och figur i en bild. Figuren uppmärksammas då i första hand och bakgrunden 

i andra hand (se figur 9). Denna gestaltlag handlar om att tolkning av bilder 

påverkas av dess egenskaper, exempelvis större figurer i en bild uppfattas 

automatiskt som bakgrund. (Johnson, 2010; Ware, 2004).  
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               Figur 8. Exempel på slutenhetens lag. Figur 9. Exempel på figur/bakgrund lagen. 

 

För att information ska granskas lätt räcker det inte med enbart ovanstående 

lagar. Det krävs dessutom en bra visuell struktur för att uppnå den maximala 

förståelsen av gränssnittet (Johnson, 2010).  

 

2.4 Kognitiv bearbetning av information 

Aktiviteter som människor utför dagligen kräver användning av hjärnan för 

att exempelvis tänka, fatta beslut, tala, skriva och se. Det som händer i 

människans hjärnor vid utförandet av de aktiviteterna heter kognition. Ett 

antal specifika processer beskrivs som kognitiva, såsom till exempel 

uppmärksamhet, perception, lärande, beslutsfattande, planering, resonemang 

och problemlösning. Beroende på aktiviteter kan dessa processer ske 

samtidigt. Exempelvis inför prov måste en människa komma åt ett relevant 

material, bearbeta det, läsa det, tänka kring det och sedan försöka memorera 

det. En kognitiv bearbetning av information handlar om en mental 

modellering av aktiviteter vilket sker inuti människans huvud. Oftast är det så 

att människor behöver någon form av extern representation för att kunna 

bearbeta information. Till exempel kan en sådan extern representation vara 

ett fysiskt objekt såsom bok eller dator (Sharp et al, 2007).  

 

Det finns tre nivåer av kognitiv bearbetning av data som har tagits fram av 

Norman, baserad på en kognitiv forskning som han har genomfört. Dessa 

nivåer anses vara viktiga i designprocessen (Norman, 2002). 

 

Visuell nivå av kognitiv bearbetning 

Den mest omedelbara nivån av kognitiv bearbetning kallas för visuell. Den 

handlar om att människor i första hand reagerar på visuella aspekter av en 

produkt vilka är avgörande i till exempel användarnas uppfattning om 

möjliga fördelar och nackdelar med produkten. Snygga och estetiskt 

tilltalande produkter anses vara mer användbara ur användarnas perspektiv. 

Denna tro kvarstår oftast långt efter att en användare har fått tillräcklig 

erfarenhet med ett gränssnitt. Med denna nivå menas dock inte att 
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produkterna enbart ska vara snygga och estetiskt tilltalande. Genom den 

visuella designen ska de även framkalla psykologiskt eller känslomässigt 

respons från användarnas sida.  

 

För att främja den visuella nivån av kognitiv bearbetning kan följande 

designprinciper tillämpas i ett gränssnitt: 

 

 Gestaltlagar: Närheten, likheten, samhörigheten, kontinuiteten, 

relativ storlek, slutenheten, symmetri, figur/bakgrund (se avsnitt 

2.3.1). 

 

 Jacob Nielsens 10 heuristics: Estetisk och minimalist design, mening 

i användning (se avsnitt 2.1). 

 

 Normans POET: Strukturering, konsistens (se avsnitt 2.1). 

 

Beteendemässig nivå av kognitiv bearbetning 

Den andra nivån av kognitiv bearbetning, som är mindre omedelbar, heter 

beteendemässig. Denna innebär att människan naturligt hanterar vardagliga 

beteenden. Att designa för beteende innebär design av produkter som 

kompletterar användarens egna beteende, indirekta antaganden och mentala 

modeller (Cooper et al, 2007). Med andra ord hur användaren reagerar 

personligen på olika processer, vad användaren har antagit ska hända i dessa 

och hur användaren själv har föreställt sig att processerna ska gå till. 

 

För att främja den beteendemässiga nivån av kognitiv bearbetning kan 

följande designprinciper tillämpas i ett gränssnitt: 

 

 Jacob Nielsens tio heuristics: Användarkontroll och frihet, 

förebyggande av fel, hjälp användaren att känna igen, att känna igen 

snarare att behöva tänka till, överensstämmelse och standard, 

diagnostisera och återhämta sig från fel, hjälp och dokumentation (se 

avsnitt 2.1). 

 

 Normans POET: Flexibilitet och effektivitet av användning, 

återkoppling, begränsningar (se avsnitt 2.1). 
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Reflektiv nivå av kognitiv bearbetning 

Denna nivå är den tredje och minst omedelbara nivån av kognitiv 

bearbetning. Den innebär en medveten reflektion över tidigare erfarenheter 

vid användningen av en produkt (Van Schaik et al, 2012). Denna nivå är 

personlig och är svår att designa för. Den påverkas endast av användarens 

minne och inte genom direkt interaktion med produkten eller uppfattningen 

av den. Användaren skapar ett band till produkten över tiden och kopplar den 

till livshändelser (Cooper et al, 2007; Sharp et al, 2007). Det är inte 

garanterat att kunna, från en designers utgångspunkt, lyckas skapa det bandet 

mellan produkten och användaren. Utnyttjandet av till exempel musik vid 

användningen av produkten kan kanske bidra till denna process men den kan 

även förhindra den. Resultatet varierar med personen.  För att främja den 

reflektiva nivån av kognitiv bearbetning kan exempelvis standardisering 

tillämpas i ett gränssnitt (se avsnitt 2.1.1).  

 

Alla tre nivåerna bör balanseras för att ge användarna bästa möjliga 

upplevelser med en produkt. Dock bör den beteendemässiga nivån av 

kognitiv bearbetning ha högst prioritet då den kan främja positiva 

erfarenheter med produkter. Visuell- och reflektiv design har en stödjande 

roll medan beteendemässig design ska vara i fokus vid utveckling av 

produkter (Cooper et al, 2007). 

 

2.5 Teorisyntes 

Det finns flera faktorer som påverkar hur användarnas kognitiva bearbetning 

av information kan underlättas via ett webbgränssnitt. Visuell design och 

struktur avser hur olika beteenden och information i ett gränssnitt 

kommuniceras till användarna. Genom rätt användning av dessa är det lättare 

att förstå sig på olika objektens betydelse samt deras relation till andra objekt 

(Cooper et al, 2007; Johnson, 2010). Användbarhet avser att produkterna ska 

vara effektiva, lätta att lära sig och memorera samt att de ska ge en njutbar 

upplevelse (Sharp et al, 2007). Användarvänlighet handlar om att 

produkterna är logiska, effektiva, konsekventa och ändamålsenliga i syftet att 

underlätta användningen för användarna (Gulliksen & Göransson 2002). 

Detta genom att anpassa produkterna till användarnas mål och behov (Cooper 

et al, 2007).  

 

Visuell design och struktur presenterar information som gränssnitt innehåller. 

Den presentationen behövs för att användaren ska kunna kognitivt bearbeta 

den informationen (Cooper et al, 2007).  
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Teoretisk modell 

 
Figur 10. En teoretisk modell över förhållanden mellan studiens huvudområden. 

 

Utifrån ovanstående har en teoretisk modell gjorts (se figur 10). Den 

kognitiva bearbetningen av information bryts ner i tre nivåer (visuell, 

beteendemässig och reflektiv) vilka kan underlättas med hjälp av riktlinjer för 

användbarhet (se avsnitt 2.1) och gestaltlagar (se avsnitt 2.3.1).  

 

Den teoretiska modellen kommer att tas i hänsyn under arbetets gång för att 

styra utvecklingen av tjänsten Nuhet.  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som användes under arbetets gång (se 

figur 11). Först har Nuhet utvärderats med hjälp av en heuristisk utvärdering 

för att ta reda på hur användbart Nuhets befintliga gränssnitt är. Sedan har 

enkätundersökning med Nuhets befintliga användare gjorts följda av 

intervjuer med Nuhets potentiella användare. Resultatet har använts som 

grund till skapandet av en primär persona. Den primära personan har 

skapats baserat på de behov och mål som har identifierats under 

intervjuerna. Efteråt har fokusområden för prototyparbetet sammanställts 

med utgångspunkt från de tidigare genomförda metoderna. I nästa steg har 

low-fidelity- och high-fidelity prototyper gjorts med utgångspunkt från de 

tidigare sammanställda fokusområdena.  

 

 
Figur 11. Flödesschema över studiens metoder. 

 

3.1 Heuristisk utvärdering av Nuhets befintliga webbplats 

Den heuristiska utvärderingen är en metod som har tagits fram av 

användbarhetsexperter. Metoden för den utvärdering som utnyttjas i detta 

arbete är utformad av Jacob Nielsen och Norman (se avsnitt 2.1). Metoden 

möjliggör utvärdering av interaktiva produkters gränssnitt efter förbestämda 

designprinciper och föreslår vilka problem som kan uppstå med dessa vid 

användningen. Endast de principer som är relevanta för studiens syfte ska tas 

i hänsyn. Metoden är oberoende av produkternas användare. Dessutom 
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fungerar den som en komplettering till metoder där användarnas medverkan 

behövs (Sharp et al, 2007).  

 
Därför blev den heuristiska utvärderingen det första steget i vägen mot 

förbättring av Nuhet. Tjänstens webbsida utvärderades efter sex utvalda 

designprinciper för användbarhet (Nielsens tio heuristiska principer och 

Normans POET, se avsnitt 2.1). Designprinciperna valdes ut med hänsyn till 

de tre nivåerna av kognitiv bearbetning (se avsnitt 2.4). Detta för att utreda 

hur användningen av Nuhets gränssnitt kan underlättas ur 

användbarhetssynpunkt. Denna metod har möjliggjort en snabb och smidig 

identifiering av brister och problem i Nuhets befintliga gränssnitt. Dessutom 

har tjänstens positiva delar identifierats (se avsnitt 4.1).  

 

3.2 Enkätundersökning/Intervjuer 

Enkätundersökning har genomförts av två av Nuhets befintliga användare och 

fem intervjuer har genomförts med Nuhets potentiella användare för att samla 

in kvalitativ data som sedan låg till grund för fortsatt arbete. Resultatet från 

ovanstående metoder har lett till en identifiering av användbarhetsgraden på 

tjänstens webbplats. Nackdelar samt fördelar med tjänstens visuella design 

samt struktur har också identifierats. Identifiering av hur Nuhets befintliga 

webbgränssnitt påverkar användarnas kognitiva bearbetning av information 

har varit i fokus under enkätundersökningen- och intervjuernas gång.  

3.2.1 Enkätundersökning – befintliga användare 

Enkätundersökningen var ett steg som har tagits strax efter att den heuristiska 

utvärderingen av Nuhets befintliga webbplats var klar. Ahltorpmedias 

vicedirektör har tillhandahållit kontaktuppgifter till tio av Nuhets användare. 

Deras personliga information i form av e-postadresser, namn och 

telefonnummer har överlämnats till examensarbetaren.  

 

Enbart två respondenter utav tio har svarat på enkätfrågorna. Respondenterna 

var vid svarstillfället i åldrarna femtiosju och fyrtiotvå år gamla. De har 

använt sig av tjänsten i olika mån av tid. Enkätfrågorna skickades ut till 

respondenternas mejladresser via Nuhet.se, i form av nyhetsbrev. I 

nyhetsbrevet fanns en länk till Word-dokumentet med tillhörande frågor som 

kunde laddas ner och besvaras. Svaren på frågorna skickades till 

examensarbetarens mejladress inom en veckas tid.  

 

Ett brev har utformats för att informera respondenterna om studien (se bilaga 

1). De har informerats bland annat om studiens bakgrund, syfte och deras roll 

i studien. De har dessutom informerats om att de förblir anonyma. Efteråt har 

trettiofyra intervjufrågor utformats i ett Word-dokument (se bilaga 2). 



 

19 
 

Frågorna var både öppna såsom stängda. De öppna frågorna var till för att ta 

reda på respondenternas åsikter och tankar kring tjänsten. Kort efter att alla 

svar kom in sammanställdes och analyserades svaren från 

enkätundersökningen. Varje svar behandlades för sig (se bilaga 3). 

Respondenternas riktiga namn har ersatts med alias.  

3.2.2 Intervjuer – potentiella användare 

Intervjuer anses vara en konversation med ett specifikt syfte. Det finns fyra 

typer av intervjuer: ostrukturerade, strukturerade, semi-strukturerade och 

gruppintervjuer. Alla fyra typerna handlar om hur pass stor kontroll 

intervjuaren har över konversationen (Sharp et al, 2007). 

 

I en ostrukturerad intervju har intervjuaren lite kontroll då intervjun handlar 

om att undersöka ett specifikt ämne. För att göra detta ställs öppna frågor 

kring ämnet, till exempel ”Vilka fördelar och nackdelar ser du med 

tjänsten?”. Den insamlade data tillåter intervjuaren att förstå sig på ämnet. En 

strukturerad intervju ger intervjuaren mer kontroll då denne känner till med 

intervjuns mål och ställer därför stängda frågor som besvaras med direkta 

svar, till exempel ”Hur ofta använder du dig av tjänsten?” (Sharp et al, 2007). 

 

Semi-strukturerad intervju är en blandning av ostrukturerad- och strukturerad 

intervju då det ställs både öppna- och stängda frågor (Sharp et al, 2007). 

 

I gruppintervjuer ställs öppna frågor till flera personer för att de sedan ska 

kunna inleda en diskussion kring frågan i en stödjande miljö, det vill säga 

bland människor med liknande mål (Sharp et al, 2007).  

 

Med hänsyn till ovanstående har semi-strukturerad typ av intervju valts i 

detta arbete. På grund av att det enbart kom in två svar från intervjuerna med 

Nuhets befintliga användare, genomfördes fem intervjuer med potentiella 

användare. Dessa intervjuer fungerade som en komplettering till intervjuerna 

med befintliga användare. Vid urvalet av lämpliga personer har det tagits 

hänsyn till deras bakgrunder, sysselsättningar och kunskaper av användning 

av webbaserade tjänster. De utvalda personerna arbetar på företag som skulle 

kunna ha eller har behov av att använda sig av tjänsten Nuhet.  

 

Trettiofyra öppna- och stängda frågor utformades med utgångspunkt från 

teorin och de tidigare genomförda intervjuerna med Nuhets befintliga 

användare (se bilaga 4). Intervjupersonerna fick dessutom hitta och 

genomföra vissa funktioner i syftet att få använda tjänsten och hitta möjliga 

brister och fel under användningen. Intervjuerna har inletts med en kort 

presentation av forskningens syfte och de intervjuade personernas roll i 
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studien.  De fick dessutom veta om att de skulle förbli anonyma under 

studiens gång.  

 

Tre av de villiga intervjupersonerna intervjuades i Espresso house i 

Helsingborg, vid olika tidpunkter. En iPad användes under intervjuernas gång 

för att visa tjänstens webbplats för de intervjuade. Dessutom användes detta 

verktyg för att låta intervjupersonerna utföra specifika uppgifter. Intervjuerna 

tog cirka tjugo minuter varsin. De resterande tre intervjupersoner intervjuades 

i examensarbetarens hem, också vid olika tidpunkter. Då användes en bärbar 

dator för att genomföra intervjun. De samtliga intervjupersonerna fick svara 

på öppna såsom stängda frågor samt fick göra tillhörande uppgifter. 

Följdfrågor har ställts ifall svaren var otillräckliga. De samtliga intervjuerna 

har skrivits ner på ett papper. De begrepp och frågor som intervjupersonerna 

inte förstod sig på har förklarats. Avslutningsvis har de sammanställts var för 

sig (se bilaga 5) och sparats på dator i ett Word-dokument. 

 

Resultaten från enkätundersökningen och intervjuerna har analyserats och 

jämförts. De har sedan fungerat som en grund för personaskapandet. 

 

3.3 En primär persona 

För att skapa produkter som tillfredsställer en bred målgrupp av användare 

måste produkterna tillgodose de flesta användares behov. En persona är en 

metod som möjliggör skapande av så kallade fiktiva användare baserat på 

resultat från kvalitativa studier såsom till exempel intervjuer. För att kunna 

skapa en persona måste varje intervjupersons beteendevariabler och behov 

med en produkt identifieras. Sedan måste dessa grupperas och sorteras för att 

ta reda på vilka av dem som dominerar. Utifrån de dominerande 

beteendemönstren och behoven skapas en så kallad primär persona. Den 

primära personan tilldelas namn, utseende, personliga egenskaper och 

relationer. För att en persona ska vara så verklig som möjligt kan en bild 

användas (Cooper et al, 2007). 

 

Data som har samlats in från enkätundersökningen och intervjuer med 

befintliga-och potentiella användare har använts för att skapa en primär 

persona (se avsnitt 4.3). Eftersom ovanstående metoder har genomförts med 

olika användare (befintliga och potentiella) så har först alla resultat 

analyserats och typiska egenskaper och behov från båda sorter användare har 

identifierats. Sedan har de dominerande egenskaperna och behoven använts 

för att ta fram den primära personan. Ett påhittat namn har tagits fram och en 

tillhörande bild har hittats och används för att illustrera personans utseende. 

Baserat på den primära personan har fokusområde för prototyparbetet skapats 
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(se avsnitt 4.4). Fokusområdena för prototyparbetet och den primära personan 

har använts sedan för att styra hela prototyparbetet. 

 

3.4 Prototyparbete 

Prototyparbetet är en effektiv metod för att testa vilka designlösningar och 

funktioner är lämpliga för en produkt. Metoden är ett 

kommunikationsverktyg mellan designmedlemmar då den möjliggör 

diskussion kring olika designlösningar och tidig införande av ändringar. 

Prototyparbetet främjar kreativt tänkande och reflektioner kring produkternas 

design. Prototyper kan skapas i form av skisser, pappersprototyper eller i 

någon form av ett program som stödjer prototyparbete.  

 

Det finns två steg i prototyparbetet. En low-fidelity prototyp är en sådan som 

inte ser ut som en slutprodukt. För att skapa en low-fidelity prototyp används 

material som inte är avsett för en slutprodukt, till exempel kan det vara flera 

ark papper eller kartonger istället för ett bildredigeringsprogram. Low-fidelity 

prototyping är en bra metod att börja med då den inte kräver många resurser, 

är modifierbar och görs på en kort tid. En high-fidelity prototyp ska se ut som 

en slutprodukt. För att skapa en high-fidelity prototyp krävs det ett sådant 

material som slutprodukten kommer att bestå från, exempelvis kan det vara 

Adobe Photoshop eller Visual basic. High-fidelity låter användarna röra sig i 

gränssnittet och testa funktionalitet samt design (Sharp et al, 2007). 

 

Två steg av prototyparbete (Low-fidelity och High-fidelity) användes under 

studiens gång för att testa och visualisera Nuhets nya gränssnitt. 

3.4.1 Low-fidelity prototyp 

Arbetet med low-fidelity prototypen började lite innan arbetet med den 

primära personan. Detta på grund av att det då fanns lite tidslucka att använda 

då examensarbetaren inväntade svaren från enkätundersökningen och 

planerade intervjuer med potentiella användare. Då utgick examensarbetaren 

från resultaten från den heuristiska utvärderingen samt de designprinciper 

som har tagits upp i teoriavsnittet och skapade prototyp på startsidan. 

Resterande sidor som till exempel ”Nyhetsbrev” och ”Adresser” har gjorts 

direkt efter identifiering av fokusområden. Arbetet med en low-fidelity 

prototyp skedde i ett webbaserat program som stödjer prototyparbete, Uxpin. 

Detta program är till för att designa ”user experience”, alltså användarnas 

upplevelser med ett system vid användningen.  

 

Arbetet med low-fidelity prototypen gick smidigt då Uxpin har färdiga 

grafiska element såsom ikoner och knappar samt funktioner som till exempel 
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en scroll-meny. Det gällde då att dra ett utvalt element eller funktion, ändra 

på dess storlekar och fylla i text.  

 

Low-fidelity prototypen har analyserats och ställts mot de tidigare skapade 

fokusområdena samt den primära personan. Examensarbetaren har reflekterat 

över varje funktion och flödet samt tagit hänsyn till vissa av de önskemål som 

företaget har förmedlat i början av studien (se bilaga 6). Sedan har 

examensarbetaren hittat ett antal fel och implementerat nödvändiga 

ändringar. När examensarbetaren var nöjd med resultatet på low-fidelity 

prototypen har arbetet med high-fidelity prototypen påbörjats.  

3.4.2 High-fidelity prototyp 

Arbetet med high-fidelity prototypen har påbörjats direkt efter att low-fidelity 

prototyp blev klar. På grund av att Uxpin är begränsad i exempelvis sin 

estetik har arbetet med denna prototyp utförts i testversionen av Adobe 

Photoshop CS6. Detta för att Adobe Photoshop har väldigt många funktioner 

som möjliggör skapandet av ett estetiskt tilltalande gränssnitt. Detta program 

var därför lämpligast att använda för att skapa en prototyp som skulle i stort 

likna slutprodukten. Då det krävs betalning av en viss månadsavgift för att 

använda programmet har examensarbetaren bestämt sig för att använda 

testversionen. Först registrerades ett konto på Adobes webbsida vilket 

möjliggjorde nedladdning av programvaran och sedan installerades 

programmet på en dator.  

 

Vid arbetet med denna prototyp har hänsyn tagits till fokusområden och den 

primära personan. Under arbetet har examensarbetaren diskuterat med en 

handledare på Ahltorpmedia och en handledare på Linnéuniversitetet för att 

stämma av ifall arbetet gick åt rätt håll. Kommentarer som handledarna har 

lämnat kring prototyparbetet har tagits i hänsyn och implementerats i 

prototypen. När alla parter var nöjda med prototypen ansågs den vara klar.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Under projektets gång har examensarbetaren tagit hänsyn till ett antal etiska 

överväganden. Den första av dem har varit att inte ställa för detaljerade frågor 

om intervjupersonernas personliga liv. För detaljerade frågor skulle kanske 

ha gjort intervjupersoner misstänksamma mot arbetet och främja deras 

eventuella negativa inställning mot studien. Därför var intervju- och enkät 

frågorna formulerade med hänsyn till detta. Examensarbetaren hade en viss 

kunskap om känslig information, som företaget har tillhandahållit för att 

denne skulle förstå sig på de problem som Nuhets användare har upplevt med 

tjänsten.  
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Ett annat etiskt övervägande handlade om att inte avslöja eventuell känslig 

information om tjänsten. Under intervjuernas gång har intervjuobjekten 

informerats om att de förblir anonyma. Detta innebär att deras personliga 

uppgifter inte har överlämnats vidare till utomstående. Examensarbetaren är 

medveten om att materialet kan missbrukas på olika sätt, till exempel 

kommersiellt.  
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4 Resultat/Analys 
I detta kapitel presenteras inledningsvis resultat från den heuristiska 

utvärderingen av Nuhets befintliga webbplats. Sedan presenteras resultat och 

analys från enkätundersökningen av Nuhets befintliga användare och 

intervjuer med Nuhets potentiella användare. Efteråt presenteras och 

analyseras en primär persona. Fokusområden för prototyparbetet 

presenteras sedan, följda av High- och Low-fidelity prototyper. Allt material 

ställs mot teorin och den teoretiska modellen (se avsnitt 2.5) och sedan 

analyseras.  

4.1 Heuristisk utvärdering av Nuhets befintliga webbplats 

Nuhets befintliga gränssnitt (sidorna efter inloggningsprocessen) har 

utvärderats med hjälp utvalda designprinciper för användbarhet (tre av Jacob 

Nielsens tio heuristics och tre av Nielsens POET), som nämns i avsnitt 2.1 

(se figur 12).  
 

 
Figur 12. Nuhets befintliga startsida. 
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1) Mening i användning – Produkten ska antyda till användaren hur 

den skall användas.  

 

Positivt: 

 På startsidan finns det länkar som har ett standardiserat utseende. På 

det sättet vet användarna att de är tryckbara och leder till något (se 

avsnitt 2.1 och 2.1.1, standardisering).  

 

 Det finns pilar som är placerade bredvid länkar i menyn längst ner på 

startsidan. Pilarna visar på att länkarna leder till en annan sida (se 

avsnitt 2.1, visuella egenskaper) 

 

 Närvaron av ikoner kompletterar text som de tillhör till. De visar 

visuellt på vilka åtgärder som kan tas (se avsnitt 2.3, visuella 

egenskaper). 

 

 Gröna knappar antyder att de är tryckbara genom sitt 3D-utseende (se 

avsnitt 2.1, visuella egenskaper). 

 

Negativt: 

 Användaren informeras dåligt om vad vissa funktioner är till för. 

Under samtliga datainsamlingsmetoder har potentiella- och befintliga 

användare sagt att systemet inte är informativ (se bilaga 5).  

 

 I den grafiska editorn saknas det förklaringar till olika funktioner vid 

skapandet av nytt nyhetsbrev (se bilaga 5, intervjuer med potentiella 

användare).  

 

 På många sidor saknas information som beskriver vart användaren har 

hamnat (till exempel ”dra och släpp”-funktion) (se bilaga 5, intervjuer 

med potentiella användare).  

 

 

2) Synlighet – Här gäller det att produktens funktioner ska vara 

synliga i syftet att tydligt visa för användaren hur produkten skall 

användas.  
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Positivt: 

 Länkar till de viktigaste funktionerna finns med på startsidan. Detta 

förekom även i intervjuer då många av intervjupersonerna sa att det är 

viktigt att de viktigaste funktionerna är synliga (se avsnitt 4.2).  

Negativt: 

 När en adress sparas och ingen adresslista väljs är det inte synligt att 

den automatiskt hamnar under rubriken ”ingen adresslista”. Potentiell 

användare 1 har nämnt detta under intervjuns gång (se bilaga 5).  

 

3) Återkoppling – Produkten ska ge direkt respons på användarens 

handlingar. Denna respons kan vara i form av färg, skuggning, 

beskrivande text eller en kombination av dessa. Genom en sådan 

respons kan användaren lätt fortsätta i sin aktivitet.  

 

Positivt: 

 De intryckta knapparna skiljer sig från andra knappar med sin ljusare 

färg (se avsnitt 2.1, visuella egenskaper).  

 I ”Adresslistor” markeras den komponent som muspekaren är över. 

Vid samma åtgärd i andra listor sker samma handling. 

 

Negativt: 

 När färdiga moduler ska väljas och muspekaren är över en av dem 

markeras den inte. Kanske detta är en mindre brist men det vore bra 

att ha de modulerna som väljs markerade för att göra det tydligare att 

skilja de olika modulerna åt. 

 Efter att man har skapat en ny adress under ”skapa ny adress” fliken 

bekräftar inte systemet att man har gjort det, istället skickas 

användaren automatiskt till ”Hantera adresser”-sidan. Detta har 

potentiell användare 1 haft problem med (se bilaga 5).  

 

4) Strukturering – Produktens funktioner och andra komponenter 

ska grupperas på ett logiskt sätt som tydliggör användandet av 

produkten och förenklar navigationen.  
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Negativt: 

 På startsidan bör viktiga funktioner finnas längre upp. Just nu är det 

”nuheter” som finns högst upp och denna funktion är inte lika viktig 

som andra. I huvudmenyn är kartläggningen bra förutom ett par 

länkar som bör omplaceras.  

 ”Allmänna villkor” och ”Lagar och regler” ligger under 

”Kontoinställningar”. Det bör finnas en separat knapp i huvudmenyn 

istället, som har dessa två länkar som underlänkar. Detta förekom i 

intervjuer (se bilaga 5).  

 ”Logga ut”-knappen är placerad i huvudmenyn. Denna knapp bör inte 

finnas med där utan någonstans längre upp. Många intervjupersoner 

har nämnt detta (se bilaga 5).  

 ”Avbryt”-knappen ligger längre upp vilket känns inte rätt då den bör 

placeras längre ner, precis under funktioner. 

 

5) Användarkontroll och frihet – Systemet ska möjliggöra 

användaren att åtgärda fel som begås genom att ha någon form 

av ”nödutgång”. Detta för att användarna ofta väljer oönskade 

funktioner av misstag och behöver därför ha frihet till att 

återhämta sig från dem.  

 

Positivt: 

 Det finns en ”avbryt”-knapp för varje uppgift som genomförs. 

 Det är möjligt att ta bort oönskade objekt eller att redigera dem.  

 

Negativt: 

 I bild editorn finns ingen ”rensa”-knapp som möjliggör borttagning av 

all information. 

 

6) Hjälp och dokumentation – Hjälp och dokumentation som 

systemet erbjuder ska vara lätt att söka i, med fokus på enbart 

uppgifter som användaren utför. Enbart konkreta steg ska listas.  
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Positivt: 

 En användarmanual finns i form av en punkterad lista.  Enbart de 

funktioner som tjänsten erbjuder nämns. Det finns dessutom en 

sökfunktion som möjliggör hittandet av de punkter som användaren är 

intresserad av. 

Negativt: 

 Att söka hjälp genom att enbart titta på den punkterade listan kan vara 

förvirrande då alla punkter är understrukna och har samma färg. 

Dessutom finns det för lite avstånd mellan dem. 

 Det är mödosamt att navigera genom dokumentet. Återgång till 

huvudmenyn kräver navigering till toppen av sidan. Många av 

intervjupersoner och Nuhets respondenter har uttryckt detta (se bilaga 

3 och 5). 

 

4.2 Enkätundersökning/Intervjuer 

Två befintliga användare har genomfört enkätundersökning och fem 

befintliga användare har intervjuats. Den yngsta intervjupersonen var 

tjugosex år gammal och den äldsta intervjupersonen var femtiosju år gammal. 

Personer runt trettioårsåldern dominerade. De befintliga användarna har 

använt sig av tjänsten i ett par månader och skickar nyhetsbrev via den minst 

en gång i månaden. De potentiella användarna har inte använt sig av tjänsten 

förut. De fick dock bekanta sig med den i några minuter innan de svarade på 

intervjufrågorna.  

4.2.1 Enkätundersökning - befintliga användare 

Båda befintliga användarna (1 och 2) är projektledare på olika företag. Det är 

deras uppgift att skicka ut nyhetsbrev till respektive företags kunder. De 

funktioner som de använder sig av mest är ”bildeditorn”, ”import av adresser 

”och ”statistik”. Båda har uttryckt att Nuhet behöver förändras och bli mer 

användarvänlig. Generellt tyckte de att det inte är lätt att hantera data på 

Nuhets webbplats. De problem som de har identifierat är exempelvis att 

editorn är dålig och att import-funktionen är för omständlig.  

 

Befintlig användare 1 har sagt att färgerna kunde ha varit bättre då de i 

dagsläget inte lockar honom till att jobba med Nuhet. Befintlig användare 2 

har sagt dock att hon inte har haft några problem med färgerna. Båda hade 

inte något större problem med färgvalet. De tyckte att Nuhets grafiska 

gränssnitt inte särskilt hjälper dem i utförandet av uppgifter. Enligt befintliga 
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användare 1 är det på grund av att knapparna har samma färg (grön) och 

enligt befintliga användare 2 är det på grund av små ikoner. Båda har sagt att 

gränssnittet kunde ha varit tydligare och på bättre sätt uttryckt hur olika 

funktioner kan genomföras. Kontrasterna är något som båda användarna 

tyckte att enbart till viss del hjälpte dem att skilja åt olika delar i gränssnittet. 

De närliggande elementen i gränssnittet uppfattas enligt dem som relaterade 

till varandra. Användarmanualen är inte lätt att navigera i enligt dem då det 

finns för mycket information som de måste gå igenom innan det går att 

komma vidare i flera moment. Den viktigaste informationsplaceringen och 

strukturen hade de inga problem med. Detta gällande huvudmenyn såsom 

övrig information i gränssnittet. Den visuella designen påverkar 

uppfattningen om tjänstens fördelar eller nackdelar för befintlig användare 1. 

Befintlig användare 2 menar tvärtom, att den visuella designen inte gör det. 

En av de befintliga användarna jämför Nuhets gränssnitt med ett annat 

liknande verktyg medan den andra inte gör det. Båda reflekterar över tidigare 

erfarenheter med andra webbplatser och föredrar enklare funktioner än lite 

mer komplicerade funktioner. 

4.2.2 Intervjuer - potentiella användare 

Samtliga fem potentiella användare har olika sysselsättningar och jobbar på 

olika företag. Tre av dem jobbar som kundsupportmedarbetare, en är 

doktorand på ett universitet och en jobbar som webbdesigner. Alla potentiella 

användarna jobbar på olika företag som är placerade i Skåne. Alla fem har en 

viss vana av webbaserade tjänster (e-post, interna system på jobbet, med 

mera). Fyra utav fem av respektive företag som dessa användare jobbar på 

kan vara i behov av användning av Nuhet. Detta för att de antingen skickar 

nyhetsbrev manuellt eller använder sig av otillräckliga system för utskick. En 

av de potentiella användarna använde sig av ett internt system som har en 

sådan funktion inbyggd och därför har företaget där hon jobbar inget behov 

av att använda sig av Nuhet. Fyra av fem intervjuade personer har identifierat 

ett antal brister i Nuhets gränssnitt och uttryckt att gränssnittet inte särskilt är 

användarvänligt.  

 

Från intervjuer har det framkommit att Nuhets befintliga gränssnitt inte 

hjälper användarna att utföra komplexa uppgifter som de fick göra. Detta på 

grund av det dåliga färgvalet samt strukturen och placeringen på innehållet i 

gränssnittet. De flesta av dem har uttryckt att innehållet i gränssnittet är 

osymmetrisk, kaotisk och dåligt strukturerad. Färgerna enligt dem är bleka 

och tråkiga. Fyra av fem tyckte att användarmanualen är mödosam att 

navigera i. Detta på grund av att informationen där är överflödig och att alla 

länkar har samma blåa färg. Tre av fem tyckte att sökfunktionen i 

användarmanualen var dåligt placerad. Tre av dem tappade lust att ta nytta av 

supporten på grund av ovanstående. Bildeditorn är enligt de flesta potentiella 
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användare svårhanterlig då den saknar beskrivningar på olika funktioner som 

den har och den informerar en dåligt om vilka steg som tas. Hela fyra av fem 

har sagt att de reflekterade över tidigare erfarenheter vid användning av 

Nuhet och jämförde. Två av fem har uttryckt att tjänsten inte är lockande och 

att de enbart skulle rekommendera den till andra ifall den var gratis.  

4.2.3 Analys av enkätundersökning och intervjuer 

Många av de samtliga personer som har varit med i enkätundersökningen 

samt intervjuerna har gemensamma uppfattningar och åsikter angående 

Nuhets befintliga gränssnitt. Majoriteten av de intervjuade personerna har 

uttryckt att Nuhet inte är användarvänlig genom sitt grafiska gränssnitt. 

Gränssnittet bedömdes dessutom inte underlätta inte användningen av 

tjänsten (otydliga ikoner, överdriven användning av grön färg, dålig struktur). 

Detta nämns i avsnitt 2.4 där Cooper et al (2007) skriver om den visuella 

nivån av kognitiv bearbetning som handlar om att människor bedömer 

huruvida ett gränssnitt är användbart eller inte utifrån dess visuella design.  

 

Den visuella designen verkar ha stor betydelse för dem då den påverkar deras 

förståelse av komplexa uppgifter som till exempel är att skapa nyhetsbrev 

eller adresser. Kontrasten är exempelvis något som enligt de befintliga 

användarna hjälper att skilja åt olika delar enbart till en viss del, medan de 

potentiella användarna tyckte att kontrasten inte hjälpte dem med detta. 

Vikten av visuell design beskrivs i avsnitt 2.3 där exempelvis Ware (2004) 

och Sharp et al (2007) skriver om att den har en stor betydelse i kognitiva 

system då den förstärker människans förmåga att upptäcka, fatta beslut och 

förklara olika fenomen. Stora rubriker och större objekt/ikoner är något som 

uppmärksammas enligt intervjupersonerna och respondenterna i första hand. 

Precis som Cooper et al (2007) nämner i avsnitt 2.2 och 2.3. 

 

Det var viktigt för majoriteten av de medverkande att innehållet samt alla 

grafiska element är rätt placerade och strukturerade. Identifiering av element 

som är relaterade till varandra har inte varit problematisk för de samtliga 

intervjuade då allt innehåll med liknande betydelse är placerad väldigt nära. 

Problem med strukturen identifierades mestadels i användarmanualen och 

editorn då informationen där var överflödig och felplacerad. Vid användning 

av användarmanualen tappade många av de intervjuade lust att stanna kvar på 

Nuhets webbplats. Johnson (2010) nämner (se avsnitt 1.1) att detta är en 

konsekvens av en överflödig information i ett gränssnitt. Dessutom tyckte de 

intervjuade att den viktigaste informationen inte framgår så tydligt via Nuhets 

befintliga gränssnitt, detta gäller fliken ”villkor” som är felplacerad.  

 

Det har framkommit från intervjuerna samt enkätundersökningen att de 

intervjuade reflekterar över tidigare erfarenheter med andra webbplatser vid 

kontakt med Nuhets befintliga gränssnitt (se avsnitt 2.4 – reflektiv 
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bearbetning av information). Det är många av de intervjuade som har sagt att 

tjänsten inte är lockande och lite tråkig. De skulle rekommendera den bara 

ifall den var gratis.  

4.3 En primär persona 

En primär persona har skapats utifrån ovanstående resultat från 

enkätundersökning och intervjuer.  

 

 
 

Figur 13. Bild på den primära personan (Freedigitalphotos, 2013). 

 
Katrin Ekholm 
Katrin är trettiotvå år gammal. Hon bor och jobbar i Skåne, som 

kundsupportmedarbetare på ett e-handelbaserat företag. Företaget är medelstort 

och har sina stamkunder som betalar månadsvis för att använda sig av tjänsten 

som företaget erbjuder. En av hennes uppgifter på jobbet är att skicka ut 

nyhetsbrev till företagets kunder, vilket hon gör minst en gång i månaden. 

Dessutom svarar hon på inkommande mejl från kunder och använder sig av ett 

internt system för att bland annat kommunicera med andra arbetare.  

 

Hon är ganska analytisk angående webbsidornas grafiska gränssnitt och tycker 

om att analysera dem och jämföra dem med andra online tjänster som till 

exempel Facebook, Twitter, Gmail, och så vidare. Hon brukar dessutom 

reflektera över tidigare erfarenheter vid användning av tjänster online. För henne 

måste sådana innehålla en bra struktur och en bra visuell design. Färgvalet är 

något som hon också lägger märke till. Hon gillar inte tråkiga webbsidor med 

svårförståeliga komplexa uppgifter. Hon kan lämna en webbsida ifall hon 

bedömer att det är alldeles för mycket information att ta sig igenom. Om hon ser 
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en bra tjänst brukar hon rekommendera den omedelbart till sina vänner och 

familjemedlemmar. Hon föredrar dock att tjänster är gratis och ifall det krävs en 

månadsavgift för att använda dem vill hon att tjänsterna är väl genomtänkta 

gällande funktion, struktur och visuell design.  

 

4.3.1 Analys av den primära personan 

Då de flesta intervjuade samt en av två respondenter som har svarat på 

enkätfrågor var kvinnor, har den primära personan också bestämts vara det. 

Den primära personan namngavs Katrin Ekholm, vilket är ett påhittat namn. 

En bild på Katrin finns med vilket avslöjar hur personan ser ut. Den primära 

personan är trettiotvå år gammal vilket berodde mestadels på att många av 

intervjupersonerna var runt trettio år gamla. Katrin jobbar som 

kundsupportmedarbetare på ett e-handel baserat företag då några av 

intervjupersoner hade den sysselsättningen. Att hon bor och jobbar i Skåne 

samt att hon har en viss erfarenhet av webbaserade tjänster beror på att de 

samtliga intervjupersonerna också gör det.  

 

De behov som har identifierats utifrån ett större antal intervjupersoner same 

Nuhets respondenter var att de viktigaste funktionerna i gränssnittet ska 

framgå tydligare, att gränssnittet ska innehålla fler färger och att strukturen 

ska vara bra, exempelvis i bildeditorn och användarmanualen. Dessutom 

beskrivningar på olika funktioner önskades. Med hänsyn till ovanstående har 

Katrin fått sina behov. Karaktärsdragen att vara otålmodig och analytisk har 

hon fått utifrån ett större antal intervjupersoner som visade att de inte tyckte 

om komplicerade funktioner utan föredrog enkla, vardagliga funktioner. Att 

jämföra tjänster med andra webbplatser samt att reflektera över tidigare 

erfarenheter har också tagits från de flesta intervjuade. 

 

4.4 Fokusområde för prototyparbete 

Med utgångspunkt från den primära personan och resultatet från den 

heuristiska utvärderingen av Nuhets befintliga webbplats har nedanstående 

fokusområde för prototyparbetet tagits fram. Fokusområdena har tagits 

hänsyn till under prototyparbetet då de fungerade som riktlinjer för design 

samt delvis framtagande av en ny funktionalitet (se bilaga 6).  

 

Fokusområden presenteras nedan:  

 

● De viktigaste funktionerna ska vara synliga (den primära personan, 

den heuristiska utvärderingen). 
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● Det ska finnas beskrivningar om vad olika funktioner innebär (den 

primära personan, den heuristiska utvärderingen). 

 

● Samma färger ska inte användas överdrivet mycket (den primära 

personan). 

 

● Systemet ska ge en bra återkoppling till ens handlingar (den 

heuristiska utvärderingen). 

 

● Innehållet bör placeras i en logisk ordning (den heuristiska 

utvärderingen). 

 

● Gränssnittet ska väcka positiva känslor hos användarna via sin 

visuella design (den primära personan). 

 

● Stegen som tas i komplexa uppgifter ska vara tydliga visuellmässigt 

och strukturellmässigt (den heuristiska utvärderingen). 

 

● Webbsidan ska ha ett standardiserat utseende som får användarna att 

känna igen hur dess olika funktioner kan hanteras (den primära 

personan). 

 

4.5 Prototyparbete 

Utifrån ovanstående fokusområden, gestaltlagar (se avsnitt 2.3.1) och 

designprinciper för användbarhet (se avsnitt 2.1), har en low-fidelity och 

sedan high-fidelity prototyp över ett nytt gränssnitt för Nuhet skapats. De 

funktioner och sidor som presenteras är baserade på resultat från 

enkätundersökning och intervjuer, det vill säga de problem och brister som 

intervjupersonerna har identifierat hos Nuhets befintliga webbplats efter 

inloggningsprocessen. Avsikten har varit att skapa en bra designlösning för 

Nuhet i syftet att underlätta användarnas kognitiva bearbetning av 

information via det nya gränssnittet.  

 

Gemensamma element för samtliga sidor  

Samtliga sidor har utformats på ett sätt som möjliggör användaren att fritt 

granska information. Mycket av innehållet har strukturerats om då Nuhets 

respondenter och intervjupersonerna har uttryckt att strukturen på Nuhets 

befintliga webbplats är dålig (se avsnitt 2.1, strukturering). Exempelvis är den 

gröna huvudmenyn placerad längre upp då den är viktigast och användarna 

oftast behöver vid behov ha tillgång till den (se avsnitt 2.2, struktur; se avsnitt 
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2.1, överensstämmelse och standard). Dessutom finns enbart de viktigaste 

funktionerna med i huvudmenyn (start, nyhetsbrev, adresser, utskick och 

support). Resterande funktioner såsom ”logga ut”, ”mitt konto” och 

”kontoinställningar” har flyttats ännu längre upp och är mindre synliga (se 

avsnitt 2.1, synlighet). Den mörka skuggan på en intryckt knapp i 

huvudmenyn får den att se djupare ut än andra knappar samt gör att den 

intryckta knappen är synligare (se avsnitt 2.1, återkoppling).  

Större ikoner med tillhörande beskrivningar på olika funktioner är synliga 

under huvudmenyn. Små ”Infoikoner” är till för att upplysa användarna om 

hur olika funktioner används.  

 

Dåliga kontraster och färgval på Nuhets befintliga webbplats har också varit 

problematiska enligt intervjupersonerna och därför har dessa ändrats. 

Färgvalet i det nya gränssnittet (grönt, blått och orange) är till för att 

användaren ska ha lätt att skilja olika grafiska element åt samt koppla till dess 

syfte. Den nya layouten är konsistent och låter användaren att känna igen vad 

olika grafiska element är till för. Detta gäller knapparna, länkarna, menyerna, 

text, och så vidare. Exempelvis är de orangea knapparna i form av en pil som 

pekar till höger har informativ karaktär (se figur 14), de gröna knapparna i 

den grafiska editorn (se figur 16). Knapparna, huvudmenyn och flikarna har 

starka kontraster mot bakgrunden och är därför lätta att hitta. Skuggningar på 

olika grafiska element skapar en 3D-effekt och en känsla av att vissa element 

är tryckbara eller att de finns närmare än andra element (se avsnitt 2.3, 

tillämpning av grafiska egenskaper enligt Cooper, et al 2007; se avsnitt 2.1, 

mening i användning).   

 

Startsidan 

”Statistik”-funktionen på startsidan har flyttats längre upp då den har ansetts 

vara viktigare än ”nyheter”-funktionen (se figur 14; se avsnitt 2.2, struktur). 

Denna funktion innehåller flikar vilka låter användaren koncentrera sig på 

enbart den funktion som denne är intresserad av. Den aktiva fliken har 

samma färg som resten av bakgrunden i motsats till de icke aktiva flikar som 

är blåa. Samtliga flikar kastar skuggor för att visa vilka av dem är före andra. 

På dessa sätt har användaren lätt att skilja åt flikarna (se avsnitt 2.1, 

synlighet, återkoppling). Information som finns under ”Detaljer för 

nyhetsbrevet” är väl separerad med hjälp av de gråa rutorna som finna bakom 

texten. Pilen till vänster möjliggör åtkomst till äldre statistiker. Brödsmulor 

under ”Statistiken” är ännu ett alternativ som låter användaren bläddra mellan 

olika statistiker såsom informerar användaren om antalet val. Under 

statistiken finns två mindre viktiga funktioner – ”senaste aktiviteter” och 

”nuheter” vilka har ett likadant utseende och liknande struktur på innehållet 

(se avsnitt 2.1, konsistens). Större rubriker är till för att fånga användarnas 

uppmärksamhet (se avsnitt 2.2, struktur). 
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Figur 14. High-fidelity prototyp på startsidan. 

 

Gestaltlagar har tillämpats i gränssnittet för att underlätta den visuella nivån 

av kognitiv bearbetning. Liknande innehåll som till exempel text i samtliga 

delarna och grafiska element har placerats i närheten av varandra för att få 

användaren att tänka på att de har liknande syfte. Gränssnittet är symmetriskt 

uppbyggt för att öka förståelse och tolkning av det. Det är lätt att separera 

bakgrund från andra grafiska element (se avsnitt 2.3.1, gestaltlagar). 
 

Längst ner i det nya gränssnittet finns kontaktuppgifter till företaget som har 

en stark kontrast mot bakgrunden (se avsnitt 2.3, kontraster).  

 

”Kontakta support”-funktionen är alltid synlig, oavsett vart användaren 

befinner sid på webbsidan (se figur 15; se avsnitt 2.1, hjälp och 

dokumentation). Den är grå för att inte fånga alldeles för mycket 

uppmärksamhet. När knappen är intryckt ändras färgen till orange. Då dyker 

upp ett fönster där användaren lätt och smidigt kan lämna ett meddelande till 

företaget. Fönstret kastar skugga och har en orange kontur för att separeras 

från bakgrunden.  
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Figur 15. High-fidelity prototyp på startsidan, ”kontakta support”-funktionen. 

 

”Skapa nyhetsbrev” 

Innan var det möjligt att välja mellan två ingångar för att skapa ett nyhetsbrev 

– ”dra & släpp” och ”grafisk editor” (se figur 16). I det nya gränssnittet finns 

det bara en enda ingång. Efter att användaren har tryckt på ”skapa 

nyhetsbrev”-knappen kommer denne direkt åt den grafiska editorn. ”Drag & 

släpp”-funktionen används här som en extra funktion i form av en knapp som 

är placerad vid sidan om och kan användas vid behov. Den har en blå kontur 

så att användaren ska känna att den tillhör den grafiska editorn (se avsnitt 

2.3.1, slutenhet). För att skapa ett nyhetsbrev måste användaren fylla i 

rubriknamn och sedan göra ett antal nödvändiga val i scroll-menyer. All text 

är separerad med ljusfärgade linjer och har ”infoikoner” bredvid för att 

informera användarna om dess syfte. Detta saknas i Nuhets befintliga 

gränssnitt enligt många intervjupersoner.  

 

Nu är det möjligt att rensa allt innehåll i själva ”grafiska editorn” samt 

förhandsgranska nyhetsbrevet, oavsett hur långt användaren har kommit i 

skapandeprocessen (se avsnitt 2.1, förebyggande av fel).  
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Figur 16. High-fidelity prototyp på ”skapa nyhetsbrev”-sidan. 

 

För att användaren ska kunna fokusera på skapande av nyhetsbrev kan den 

”grafiska editorn” förstoras (se figur 17). Detta antingen via en knapp i form 

av två pilar eller en knapp i form av tre sträck. Dessa knappar bör kännas 

igen av användarna.  
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Figur 17. High-fidelity prototyp på förstorad editor. 

 

”Skapa adress” 

Rubriker här har reducerats till enbart de viktigaste, som behövs för att skapa 

en adress. Obligatoriska fält har markerats med en stjärna vilket är en 

standard (se avsnitt 2.1, överensstämmelse och standard). Nu går det att välja 

huruvida det skapade nyhetsbrevet tillhör någon adresslista eller inte.  

 

 
 

Figur 17. High-fidelity prototyp på ”skapa adress”-sidan. 
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”Hantera nyhetsbrev” 

Utseendet på olika grafiska element bibehålls här (se avsnitt 2.1, konsistens). 

Användaren här har getts möjlighet att fritt bläddra mellan olika nyhetsbrev. 

Det aktiva nyhetsbrevet är synligare än icke aktiva nyhetsbrev (se avsnitt 2.1, 

återkoppling). Miniatyrbilder på tidigare skapade nyhetsbrev är alltid synliga 

för att hjälpa användaren med att hitta dem utan att behöva titta på text. När 

muspekaren är över en sådan miniatyrbild ska en liten meny dyka upp där 

användaren kan göra olika sorts inställningar som till exempel granskning, 

provutskick, kopiering och redigering. Dessa inställningar är i form av ikoner 

som ska vara i form av respektive inställningar (se avsnitt 2.3, form).  

 

Användaren ges val att granska nyhetsbreven i form av bilder eller i form av 

en lista. I närheten finns sorteringsfunktion som möjliggör sortering av 

information.  
 

 
 

Figur 18. High-fidelity prototyp på ”hantera nyhetsbrev”-sidan. 

 

Användarmanual 

Innehållet i användarmanualen (se figur 19) har strukturerats om helt då detta 

identifierades som ett av huvudproblemen i intervjuerna och 

enkätundersökningen. Användarna ges möjligheten att ladda ner manualen i 

PDF-format eller manuellt söka efter önskad rubrik. En PDF-ikon finns 

bredvid texten så att det är lättare att uppmärksamma den funktionen. Efter 

att användaren har tryckt på en länk markeras den med en pil som pekar till 

höger där informationen dyker upp. Pilen ser ut som de orangea knapparna i 

startsidan (se figur 14). För att snabbare komma åt önskad information finns 
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det ett sökfält (se avsnitt 2.2, sökfunktion; se avsnitt 2.1, hjälp och 

dokumentation och att känna igen snarare än att behöva tänka till).  
 

 
 

Figur 19. High-fidelity prototyp på ”Användamanual”-sidan. 

 
Ny funktionalitet 

En ny funktionalitet har lagts till enligt företagets (se bilaga 6) såsom 

tjänstens befintliga- och potentiella användares önskemål för att göra tjänsten 

mer användarvänlig. ”Mitt konto”-funktion har lagts till där det ska vara 

möjligt att ha översikt över ens kontouppgifter. Det ska dessutom vara 

möjligt att i ”kontoinställningar” avregistrera sig från att få nyhetsbrev från 

Nuhet. ”Senaste aktiviteter”-funktionen har lagts till i startsidan för att ge 

användaren en snabb åtkomst till senast gjorda åtgärder. På det sättet kan 

användaren dessutom fortsätta med de aktiviteter som denne innan inte hade 

hunnit bli klar med. ”Klickstatistik”-funktionen är utökad på så sätt att 

användaren ska kunna till exempel markera de flitigaste läsarna och skicka 

om ett nyhetsbrev. Användaren ska dessutom kunna ta fram en lista på mest 

öppnade nyhetsbrev i ”öppningsstatistik”-fliken. I ”kontakta supporten”-

funktionen kan ”typ av ärende” väljas. Detta för att företaget kan snabbare 

lösa användares problem (se figur 15). 
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5 Diskussion och slutsats 
Detta kapitel inleds med reflektioner över metoderna, hur de utfördes och 

vilka problem som förekom under genomförandet. Sedan presenteras 

problemlösning där svar på forskningsfrågan presenteras. Avslutningsvis 

presenteras en slutsats samt förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Metodreflektion  

Den heuristiska utvärderingen av Nuhets befintliga gränssnitt (se avsnitt 4.1), 

enkätundersökning med Nuhets befintliga användare och intervjuer med 

Nuhets potentiella användare (se avsnitt 4.2) var till för att samla in kvalitativ 

data. Detta kring hur pass användbar tjänsten är, hur användarna upplever den 

och vilka åsikter de har om den. Resultaten från den heuristiska 

utvärderingen och samtliga datainsamlingsmetoder (se avsnitt 4.2) 

resulterade i en triangulering vilket jag hade hoppats på vid planeringsstadiet 

av arbetet. På det sättet blev det lättare för mig att göra prioriteringar kring 

arbetet. 

 

Den heuristiska utvärderingen genomfördes efter sex utvalda designprinciper 

för användbarhet (se avsnitt 2.1) och var i min åsikt till stor hjälp för att 

identifiera möjliga positiva och negativa sidor med gränssnittet. Vid urvalet 

av designprinciperna tog jag hänsyn till tre nivåer av kognitiv bearbetning av 

information (se avsnitt 2.4). Att använda alla principer som nämns i avsnitt 

2.1 har varit omöjligt. 

 

Till en början planerade jag att göra enbart intervjuer med tio av Nuhets 

befintliga användare på grund av att företagets avsikt var att i första hand 

förbättra tjänsten för just dem.  Efter att ha fått information om användarnas 

preferens om att få genomföra intervjuerna via mejl tog jag beslut om att 

genomföra enkätundersökning med dessa användare. Enkätundersökningen 

skedde via e-post. De flesta av enkätfrågorna var stängda med möjlighet att 

motivera svaren. Detta har dock inte utgjort en motivering för 

respondenterna. Eftersom det enbart kom in två svar från befintliga 

användare bestämde jag mig för att intervjua potentiella användare då 

resultatet från enkätundersökningen var otillräcklig. Att vänta på respons från 

de befintliga användarna har varit tidskrävande. För att arbetet skulle gå 

framåt började jag leta villiga potentiella användare samt planerade arbetet 

kring en primär persona och en low-fidelity prototyp. Tiden gick fort och i 

slutändan valde jag fem potentiella användare.  

 

 

 



 

42 
 

De potentiella användare som jag valde att intervjua är sådana som arbetar 

med stora mängder kunder och skulle därför kunna behöva använda sig av 

Nuhet för att på ett smidigt sätt kunna skicka ut nyhetsbrev. Dessa har skett 

på plats vilket har ansetts av mig vara mycket effektivare än den tidigare 

genomförda enkätundersökningen med befintliga användare. De potentiella 

användarna fick göra uppgifter och tänka till om dem. Jag har dessutom 

kunnat ställa följdfrågor och förklara oklarheter i frågorna. Intervjuer med 

potentiella användare har varit relevanta i studien med förutsättning att 

nuhets gränssnitt ska vara anpassad till nybörjare såsom experter (Nielsen, 

Mack R., 1994). Sammanlagt har fem intervjuer gjorts trots att jag från början 

planerat att genomföra tio. Data som har samlats in från enkätundersökningen 

och intervjuer har varit bra trots vissa hinder som nämnts ovan.  
 

Baserat på resultaten från ovannämnda datainsamlingsmetoder har jag skapat 

en primär persona (se avsnitt 4.3). Intervjuerna har gett en god grund för 

personan. Eftersom det var två olika typer av användare som har intervjuats 

har en analys av samtliga intervjuer gjorts. Detta för att identifiera likheter i 

intervjupersonernas svar samt gemensamma behov med tjänsten och 

egenskaper.  

 

Fokusområden för prototyparbetet (se avsnitt 4.4) har skapats baserat på de 

tidigare genomföra metoderna. I början planerade jag att göra en 

kravspecifikation men på grund av tidsbrist har jag inte kunnat göra det. 

Fokusområdena har dock varit till lika stor hjälp i prototyparbetet. 

 

Arbetet med low-fidelity prototyper påbörjades kort efter att svar från Nuhets 

respondenter hade kommit in. Under arbetet med low-fi prototypen bestämde 

jag mig för att inte gå in på detaljer utan jobba med innehållets struktur. Då 

gjorde jag prototyper på startsidan och ett par andra sidor som till exempel 

”skapa nyhetsbrev” och ”hantera nyhetsbrev”. Kort efter att jag blev klar med 

dokumentationen av alla de metoder som har används i studien började jag 

arbeta med high-fidelity prototypen (se avsnitt 4.5). Denna del av arbetet 

tillägnade jag mycket tid åt då det var i min avsikt att skapa en lösning som 

skulle vara så nära slutprodukten som möjligt. Detta då det nya utseendet 

kommer att tillämpas i Nuhets webbplats. Under designarbetet har det varit i 

fokus att designa utifrån den visuella- och beteendemässiga nivån av kognitiv 

bearbetning (se avsnitt 2.4). Detta då den reflektiva nivån av kognitiv 

bearbetning är mer tidskrävande och dessutom kräver den en mer detaljerad 

undersökning mot användarna. Då bestämde jag mig för att utgå ifrån Nuhets 

befintliga gränssnitt gällande grafiskt utseende. På det sättet skulle befintliga 

användare känna igen sig i det nya gränssnittet. På grund av tidsbrist har jag 

inte kunnat skapa ikoner i till exempel den grafiska editorn. På grund av 

samma anledning har jag inte kunnat genomföra användartester eller 

intervjuer med befintliga- och potentiella användare, för att utvärdera det nya 
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gränssnittet och hitta problemområden samt brister i det. Det anser jag att 

hade varit en bra avslutning på arbetet, eftersom det hade garanterat i större 

grad att tjänsten underlättar kognitiv bearbetning av information för 

användarna. Jag lyckades dock att bevisa detta med hjälp av riktlinjer för 

användbarhet samt gestaltlagar.  

 

De samtliga metoder som jag har använt mig av i detta arbete har varit till 

stor hjälp för att besvara forskningsfrågan och designa ett nytt gränssnitt för 

tjänsten Nuhet.   

 

5.2 Problemlösning 

Detta examensarbete har skrivits i syftet att undersöka hur visuell design, 

struktur och användbarhet i ett gränssnitt underlättar användarnas kognitiva 

bearbetning av information. Designprinciper för användbarhet (Norman, 

2002; Nielsen, Mack, 1994) samt gestaltlagar (Ware, 2004) har nyttjats i 

skapandet av Nuhets nya gränssnitt (se avsnitt 4.5). Dessutom har en 

heuristisk utvärdering av Nuhets befintliga gränssnitt samt sju intervjuer med 

tjänstens befintliga- och potentiella användare kring huvudområdena gjorts 

för att svara på nedanstående problemformulering: 

 

Hur kan man underlätta användarens kognitiva bearbetning vid utförande av 

komplexa uppgifter via ett webbgränssnitt genom att nyttja principer och 

riktlinjer kring visuell design och användarvänlighet? 

 

Utifrån de metoder som har genomförts i studien har det framkommit att det 

beror på flera faktorer gällande hur användarnas kognitiva bearbetning av 

information underlättas med hjälp av visuell design, struktur och 

användarvänlighet.  

 

En bra, logisk struktur bidrar till underlättandet av användarnas kognitiva 

bearbetning av information via webbgränssnitt. De viktigaste funktionerna 

och andra grafiska elementen bör placeras längre upp än andra, mindre 

viktigare element. Detta nämns i avsnitt 2.2 av Johnson (2010) där han 

skriver om att struktur underlättar navigation av ett gränssnitt och ju mer 

strukturerad informationen är desto lättare kan önskade objekt hittas. Han 

nämner dessutom att de viktigaste element i ett gränssnitt bör placeras längre 

upp. En av Normans (2002) principer för användbarhet i avsnitt 2.1 som heter 

strukturering förespråkar att produktens innehåll ska grupperas på ett logiskt 

sätt som tydliggör användandet av produkten och förenklar navigationen. Det 

har även framkommit i intervjuerna med både befintliga- och potentiella 

användare att struktur på en webbsida är viktig (se avsnitt 4.2). 
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En annan faktor är att innehållet ska grupperas efter dess betydelse så att 

användarna vet att element som är relaterade till varandra finns i närheten av 

varandra. Detta har framkommit i intervjuerna med samtliga användare som 

har sagt att de uppfattar närliggande element som relaterade till varandra (se 

bilaga 5). Detta pratar även Ware (2004) och Johnsson (2010) om i avsnitt 

2.3.1, som handlar om gestaltlagar.  

 

De viktigaste element i ett webbgränssnitt ska vara synligast genom att ha 

större mättnad, kontrast mot bakgrunden, storlek eller färgton. Cooper et al 

(2007), Johnson (2010) och Huizingh (1999) nämner detta i avsnitt 2.2 då de 

skriver om att de viktigaste delarna bör vara större och ha större kontrast mot 

bakgrunden. Mindre viktiga element bör ha mindre mättnad, värde och 

kontrast mot bakgrunden. Dessutom har majoriteten av intervjupersoner 

påstått att de märker de största rubriker och element i första hand (se bilaga 3 

och 5).  

 

Nästa faktor är rätt användning av färger i ett gränssnitt. De flesta 

intervjupersoner har sagt att i Nuhets befintliga gränssnitt används det 

alldeles för mycket grön färg vilket har irriterat dem. Cooper, et al (2007) 

skriver i avsnitt 2.3 om vikten av att använda nyanser som har specifika 

betydelser som användarna känner igen. Han påstår dock att inte ska finnas 

allt för många nyanser i ett gränssnitt så att användarna lätt ska kunna se 

skillnader och likheter i innehållet.  

 

Bra kontraster mellan olika grafiska element är ännu en till faktor som är 

viktig för att underlätta den kognitiva bearbetningen av information i ett 

gränssnitt. I intervjuerna har det framkommit att intervjupersoner inte tyckte 

att kontrasterna i Nuhets befintliga webbplats hjälpte dem att skilja olika 

grafiska element åt. Detta speglas även i avsnitt 2.3 där Cooper, et al (2007) 

nämner att kontraster kan uppnås genom rätt användning av färgtoner. Han 

menar att genom en bra kontrast läggs fokus på vissa element före andra.  

 

Standardisering är något som bör tillämpas i ett webbgränssnitt i syftet att 

användarna ska känna igen hur en produkt fungerar genom att vända sig till 

tidigare erfarenheter. De potentiella såsom befintliga användare har sagt 

under intervjuernas gång att de reflekterade över tidigare erfarenheter med 

andra liknande sidor vid användning av Nuhet (se avsnitt 4.2). Cooper et al 

(2007) och Norman (2002) nämner i avsnitt 2.1.1 standardisering som en 

faktor som bidrar till att produkterna är lätta att förstå och använda då den 

innehåller färdiga lösningar för beslutsfattandet. Dessutom är standardisering 

en av designprinciper för användbarhet som nämns i avsnitt 2.1 (Nielsen, 

Mack, 1994). 
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Designprinciper för användbarhet som nämns i avsnitt 2.1 (Norman, 2002; 

Nielsen, Mack, 1994) och gestaltlagar som nämns i avsnitt 2.3  (Ware, 2004) 
bör tillämpas i ett gränssnitt för att underlätta användarnas kognitiva 

bearbetning av information. Ett exempel på hur de bör tillämpas finns i 

avsnitt 4.5 där en high-fidelity prototyp presenteras.  

 

För att ett webbgränssnitt ska underlätta användarnas kognitiva bearbetning 

av information vid utförandet av komplexa uppgifter ska ovanstående 

faktorer tas i hänsyn vid designarbetet.  

 

5.3 Slutsats 

För att underlätta användarens kognitiva bearbetning av information vid 

utförande av komplexa uppgifter via ett webbgränssnitt krävs det att 

gränssnittet är väl genomtänkt utifrån riktlinjer för visuell design och 

användbarhet (exempelvis Nielsens tio heuristiska principer, Normans POET 

och gestaltlagar, som har tagits hänsyn till i detta arbete). Med hjälp av dessa 

riktlinjer kan användarnas förståelse på- och tolkning av webbgränssnitt ökas. 

Ett webbgränssnitt ska dessutom anpassas till användarnas behov och krav. 

Detta kan göras via användarnas medverkan i designprocessen då de bäst vet 

vad de vill utav en given tjänst.  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att intervjua fler befintliga- och potentiella 

användare för att få ut mer kvalitativ data och hitta fler brister i Nuhets 

befintliga gränssnitt. Avsikten med dessa hade då varit att anpassa tjänsten 

ytterligare till experter såsom nybörjare. Reflektiv nivå av kognitiv 

bearbetning av information är något som skulle kunna undersökas ytterligare 

under dessa intervjuer.  

 

Vidare skulle fler pesonas kunna skapas i syftet att tillgodose fler användares 

behov och krav. Dessutom är prototyparbetet något som ytterligare skulle 

kunna utvecklas. Användartester på den slutliga prototypen behöver göras i 

syftet att identifiera brister och fel i den för att sedan kunna åtgärda dem. 
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Bilaga 1 Följebrev intervjuer 

Hej! 

Jag heter Kamila och är en tredjeårselev på programmet Interaktionsdesign. 

Jag gör mitt examensarbete på Ahltorpmedia AB med tillhörande uppdrag 

som handlar om att förbättra tjänsten Nuhet.se, som du använder. Syftet med 

arbetet är att undersöka hur tjänsten kan förbättras ur användarnas perspektiv. 

Vi kontaktar dig samt 9 andra Nuhets användare med förhoppning att du vill 

dela med dig av dina erfarenheter från användningen av tjänsten. Vi vill 

gärna veta hur du upplever Nuhet; hur du upplever dess processer och vilka 

problem du ser. Syftet är att ge dig bästa möjliga produktupplevelse; 

underlätta förståelsen och förbättra interaktionen. 

Dina svar är väldigt intressanta då de kommer att ligga till grund för 

designarbetet kring en ny funktionalitet och ett nytt utseende 

för Nuhet.se. Det är därför viktigt att du svarar på frågorna noggrant och även 

ger exempel på relevanta sidor. Det kan ta ca 15 minuter att svara på 

frågorna. Vi hoppas att du har tid, lust och möjlighet att påverka. Vi 

uppskattar om du svarar omgående då detta arbete är tidsbegränsat, och vi vill 

förbättra tjänsten snarast möjligt för din skull. 

Inga personliga uppgifter kommer att lämnas till utomstående och ingen 

insamlad information kommer att kopplas till din person. Dina svar kommer 

att sammanställas och personliga uppgifter kommer att ersättas med påhittade 

namn. Du förblir anonym under arbetets gång. 

Har du funderingar angående intervjufrågorna eller syftet med 

undersökningen kontakta mig gärna via följande: 

Telefon: XXXXXXXXXX 

E-post: ka222ba@student.lnu.se 

Tryck på följande länk för att hämta intervjufrågorna. Efter att ha besvarat 

frågorna uppskattar vi om ni skickar dem till ovanstående e-postadress. Det 

går också bra att svara på detta mejl. 

http://www.amnu.se/uploads/187/file/Intervjufr%C3%A5gor.doc 

Tack för din medverkan och ha en trevlig dag!  

mailto:ka222ba@student.lnu.se
http://amnu.se/onlinereader/redir.cfm/c/187/s/1/a/13/TheLink/http:/www.amnu.se/uploads/187/file/Intervjufr%C3%A5gor.doc
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Bilaga 2 Intervjufrågor för enkätundersökning med befintliga 

användare 

 
1. Hur gammal är du? 

2. Vad är din position på företaget? 

3. Hur länge har du använt dig av tjänsten Nuhet? 

4. Hur ofta använder du dig av tjänsten? 

5. Vad tycker du om tjänsten än så länge? (support, funktionalitet, navigation, 

färgval) 
6. Vilka funktioner använder du dig av mest? 

7. Upplever du tjänsten positivt eller negativt? Motivera gärna ditt svar. 

8. Vilka delar av Nuhet har du svårt att förstå?  Ge gärna exempel. 
(Gäller sidorna som man kommer åt efter inloggningen) 

9. Har du någonsin behövt vända dig till tjänstens support? Motivera 

gärna varför. 

10. Vad saknar Nuhet idag? (T.ex. funktionalitet, etc.) 

11. Vad tycker du om tjänstens grafiska utseende idag? (Gäller sidorna som 

man kommer åt efter inloggningen) 
12. Underlättar Nuhets befintliga gränssnitt utförandet av uppgifter? 

Motivera gärna ditt svar.  

13. Tycker du att Nuhets befintliga gränssnitt hjälper dig i förståelsen av 

dess olika processer? (Exempelvis form och färg på ”avbryt” ikonen i editorn) 

14. Hjälper tjänstens befintliga gränssnitt att tolka vad olika grafiska 

element är till för? (Knappar, menyer, färgval, storlekar, tabeller, ikoner)  

15. Förstår du dig på olika elementens betydelse genom att enbart titta på 

dess färger? (T.ex. röd färg kan betyda ”avbryt” medan grön kan betyda 

”fortsätt”)  
16. Vilka grafiska element på Nuhets webbsida fångar din 

uppmärksamhet mest? (Gäller sidorna som man kommer åt efter inloggningen) 

17. Vilka element i tjänstens gränssnitt anser du vara viktigare än andra? 
(Storleksmässigt, färgmässigt, etc.) 

18. Är ikonerna tydliga? (t.ex. i editorn)  

19. Har Nuhets webbsida bra kontraster? 

20. Hjälper kontrasterna att skilja åt de olika delarna i gränssnittet? 

21. Är det lätt att hantera data på Nuhet? 

22. Hittar du lätt den information som du letar efter? 

23. Tycker du att de viktigast information är rätt placerad? 

24. Är informationen överflödig på vissa sidor? Ge gärna exempel. (Gäller 

sidorna som man kommer åt efter inloggningen) 
25. Vad tycker du generellt om strukturen på tjänstens webbsida? Ge 

gärna exempel. (Gäller sidorna som man kommer åt efter inloggningen) 

26. Tycker du att närliggande element i ett gränssnitt är relaterade till 

varandra? 
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27. Tycker du att länkarna och underlänkarna i huvudmenyn är rätt 

strukturerade? Ge gärna exempel ifall du inte tycker det. 

28. Är det lätt att skilja den information du söker från resten? Ge gärna 

exempel (t.ex. markerade områden, tabeller, etc.) 

29. Påverkar den grafiska presentationen i Nuhets gränssnitt din 

uppfattning om tjänstens fördelar och nackdelar? 

30. Anser du att Nuhet är användbar baserat på dess grafiska utseende? 

31. Brukar du jämföra Nuhets grafiska gränssnitt med andra webbsidor 

som du har haft kontakt med innan? Ge gärna exempel. 

32. Föredrar du enklare funktioner eller mer komplicerade funktioner? 
(T.ex. Drag & drop eller skapa eget) 

33. Reflekterar du över dina tidigare erfarenheter vid användning av 

någon av Nuhets funktioner? 
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Bilaga 3 Sammanställning av enkätundersökning med befintliga 

användare 

 
Befintlig användare 1 

Befintlig användare 1 är femtiosju år gammal och är företagsledare på ett 

företag i Skåne. Han har använt sig av tjänsten Nuhet i cirka tre månader och 

skickar nyhetsbrev via tjänsten en gång i månaden. De funktioner som han 

oftast använder sig av är statistiken, editorn och import av adresser. Generellt 

tycker han att tjänsten fungerar bra men att den behöver förändras och bli mer 

användarvänlig. Han ser problem med: ”editorn”, där nyhetsbrev skapas, 

”import av adressen” och ”Manual”-funktionen. Han tycker att dessa 

funktioner är omständiga. Exempelvis kan ikonerna i editorn vara mer 

tydliga. Han upplever att data på tjänstens webbsida är svårhanterligt. Till 

exempel är manualens sökfunktion bra men han upplever att den innehåller 

väldigt mycket text och information som han måste läsa igenom innan det går 

att komma vidare i flera moment. Han tycker att strukturen är bra och att han 

hittar till viktig information utan problem, till exempel tack vara markerade 

områden. Det är lätt för honom att identifiera vilka element som är relaterade 

till varandra genom dess placering i förhållande till varandra. Angående 

Nuhets grafiska utseende tycker befintlig användare 1 att den ger ett ”blekt” 

intryck och därför är den inte lockande. Undermenyerna är trista, tyckte han. 

Kontraster är, enligt honom dåliga och bör vara starkare. Han tycker 

dessutom att gränssnittet inte hjälper honom med utförandet av uppgifter, till 

exempel på grund av den gröna färgen på alla knappar. Gränssnittet hjälper 

inte honom att förstå sig på olika processer som tjänsten innehåller. Han 

förstår sig dessutom inte på gränssnittet genom att enbart titta på de grafiska 

elementens färger. Han anser dock att gränssnittet delvis hjälper honom i 

tolkandet av processerna (detta via knappar, storlekar, ikoner, menyer, etc.).  

Han föredrar enklare funktioner och vill att Nuhet har sådana. 

 

Befintlig användare 2 

Befintlig användare 2 är fyrtiotvå år gammal.  Hon jobbar som projektledare 

på ett företag i Skåne. Hon har använt sig av tjänsten Nuhet i 8 månader och 

skickar ut nyhetsbrev via den varannan vecka. Mest använder hon sig av 

bildeditorn. Hon tycker om att tjänsten är bra men att hon upplever att 

funktionen att skapa nyhetsbrev är svårhanterad. Till exempel tabellskapande 

och format på kolumner. Ibland ber hon någon på företaget om hjälp. Hon har 

inga problem med tjänstens grafiska utseende, struktur och placering på olika 

element idag. Hon tycker dock att tjänstens befintliga gränssnitt inte hjälper 

med utförandet av uppgifter. Exempelvis bör ikonerna i bildeditorn vara 

större och tydligare för att hjälpa henne förstå sig på de funktioner som de 

illustrerar.  I hennes åsikt är kontrasterna på tjänstens webbsida dåliga. De 

hjälper inte henne att skilja andra element åt. Hon anser att Nuhet är 
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användbar genom att enbart titta på dess grafiska utseende. Hon brukar 

jämföra den med en tjänst som heter ”Apsis” och ”Indesign”.  

 



 

6 
 

Bilaga 4 Intervjufrågor för potentiella användare  

 
(Loggar in på Nuhets webbplats) 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad sysslar du med? 

3. Använder du dig av webbaserade tjänster? 

4. Skickar ditt företag nyhetsbrev till sina kunder? Om ja, hur ofta? 

5. Tror du att ditt företag skulle behöva en sådan tjänst? 

 

(Säger till den intervjuade personen att inom 5 minuter bekanta sig med 

sidorna efter inloggningsprocessen) 

 

6. Vad är ditt första intryck när du tittar på denna webbplats? (färgval, 

struktur, design) 
7. Är det något specifikt du inte tycker om? I så fall vad? 

8. Vet du vad det är för tjänst genom bara att titta på startsidan? 

9. Titta på huvudmenyn, vilka funktioner enligt dig saknas där? 

10. Vilka element på startsidan anser du vara viktigare än andra? 
(Storleksmässigt, färgmässigt, etc.) 

11. Vilka grafiska element på Nuhets webbsida fångar din 

uppmärksamhet mest?  

12. Hur går du till väga för att skapa nyhetsbrev? 

13. Hur går du till väga för att skapa adress? 

14. Var kan du läsa om villkoren? 

15. Är det lätt att använda support funktionen? Motivera gärna ditt svar.  

16. Kan du skapa ett nyhetsbrev och berätta hur du upplever processen? 

17. Kan du skapa en adress och berätta hur du upplever processen? 

18. Kände du behov av att vända dig till supporten under dessa processer? 

Motivera gärna varför. 

19. Hade du svårt att hitta den information som du letade efter? 

20. Hur underlättar gränssnittet utförandet av uppgifter? (Exempelvis form 

och färg på ”avbryt” ikonen i editorn) 
21. Förstår du dig på olika elementens betydelse genom att enbart titta på 

dess färger? (T.ex. röd färg kan betyda ”avbryt” medan grön kan betyda 

”fortsätt”)  
22. Är ikonerna i bildeditorn tydliga? 

23. Tycker du att Nuhets webbsida har bra kontraster? 

24. Hjälper kontrasterna att skilja åt de olika delarna i gränssnittet? 

25. Tycker du att information på webbsidan är rätt placerad? Motivera 

gärna ditt svar. 

26. Är informationen överflödig på vissa sidor? Ge gärna exempel. (Gäller 

sidorna som man kommer åt efter inloggningen) 
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27. Tycker du att närliggande element i ett gränssnitt är relaterade till 

varandra? 

28. Tycker du att länkarna och underlänkarna i huvudmenyn är rätt 

strukturerade? Ge gärna exempel. 

29. Är det lätt att skilja den information du söker från resten? (t.ex. 

markerade områden, tabeller, etc.) 
30. Anser du att Nuhet är användbar baserat på enbart dess grafiska 

utseende? 

31. När du först tittade på Nuhet, jämförde du den med andra webbsidor 

som du har haft kontakt med innan? Ge gärna exempel. 

32. Föredrar du enklare funktioner eller mer komplicerade funktioner? 

33. Reflekterar du över dina tidigare erfarenheter vid användning av 

någon av Nuhets funktioner? 

34. Skulle du rekommendera tjänsten till någon? Motivera gärna ditt svar. 
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Bilaga 5 Sammanställning av intervjuer med potentiella 

användare 

 

Potentiell användare 1 

Potentiell användare 1 är tjugosex år gammal och jobbar på ett företag i 

Skåne. Han har en viss vana av webbaserade tjänster, för det mesta är det e-

mail och sökmotorer för faktasökning som han använder sig av. Företaget 

som han jobbar på skickat nyhetsbrev till sina kunder manuellt och därför 

skulle de kunna behöva en webbaserad tjänst för utskick av nyhetsbrev. Efter 

att ha sett Nuhets sidor efter inloggningsprocessen tyckte han att sidorna 

behövde organiseras om då dess innehåll var kaotisk, dåligt strukturerad och 

osymmetrisk. Han jämförde den med andra sidor som han har använt förut. 

Enligt honom var färgerna okej men kunde vara finare. På grund av att den 

gröna färgen dominerade tyckte han att gränssnittet inte hjälpte honom i 

utförandet av uppgifter. Det som han dessutom inte tyckte om var exempelvis 

att huvudmenyn inte var centrerad, support-menyn inte såg ut som en del av 

webbsidan utan som ett Word- dokument som har kopierats och klistrats in, 

texten var för liten i förhållande till dimensionerna av rutorna och knapparna 

och att innehållet hade för stora rubriker. Han tyckte att det gick att avgöra 

vad det var för tjänst genom enbart att titta på startsidan. De stora rubriker 

och den stora gula gubben fångade hans uppmärksamhet först.  

 

Han hade inga problem med att ta sig igenom processen att skapa nyhetsbrev. 

Han tyckte dock att det saknades beskrivningar på olika funktioner, till 

exempel vad en länkpanel var. Han tyckte inte om smileys i bildeditorn, vissa 

av dem var oklara och det fanns ingen beskrivande text när han hade 

muspekaren över dem. Att skapa adress var inte heller problematiskt. För det 

mesta var tydligt för honom vilka åtgärder som skulle tas tack vare de 

grafiska elementen som knappar, markeringar, med mera. Han tyckte att 

systemet inte informerade honom om vart hans nya adress hamnade då han 

inte valde något befintlig adresslista. Att hitta information om villkoren 

upplevde han att var svårt då de fanns under flik ”kontoinställningar”. Han 

tyckte att användarmanualen var jobbig att navigera i eftersom han var 

tvungen att scrolla långt upp. Sökrutan var konstigt placerad. ”Tips och 

idéer” fliken innehöll för mycket text och fick den potentiella användaren 1 

att tappa lust att läsa den.  

 

Han tyckte att Nuhet är en tjänst som är bra att använda men inte kul att 

använda. Han skulle kunna tänka sig rekommendera tjänsten till någon efter 

förändringen.  
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Potentiell användare 2 

Potentiell användare 2 är trettiofem år gammal och jobbar som på ett företag i 

Skåne. Företaget skickar nyhetsbrev till sina kunder varje månad. De skulle 

kunna behöva en tjänst som Nuhet ifall den klarar ett stort kundregister. Efter 

att ha bekant sig med tjänsten tyckte hon att färgerna var sköna men lite 

bleka. Hon tyckte att informationen på tjänstens webbsida var dålig 

strukturerad. Hon hade velat se en bättre struktur och symmetri. Annars hade 

hon ett bra första intryck av Nuhets grafiska gränssnitt. Enligt henne tar det 

någon minut innan någon kan förstå sig på vad tjänsten erbjuder. Hon tyckte 

att huvudmenyn var bra och innehöll de viktiga funktioner som direkt 

behövdes. På startsidan var statistik-funktionen den viktigaste enligt henne 

vilket berodde på att funktionen tog mest plats jämfört med andra element. 

De element som drog mycket av hennes uppmärksamhet var den gula gubben 

som hälsade henne välkommen. Hon tyckte att den gröna knappen betydde 

att gå vidare medan en röd kryss i editorn betyder ”avbryt”. Enligt henne var 

det för mycket grön färg på alla grafiska element, hon tyckte att det hade varit 

tydligare med lite annorlunda färger och lyfta fram vissa element. Hon blev 

lite ”hemmablind” på grund av den gröna färgen. Hon hade inga problem 

med all informations placering och visste vilka element var relaterade till 

varandra. Hon jämförde Nuhet direkt med ett internt system som hon 

använder sig av på jobbet. Hon tyckte att det fanns bra beskrivningar av hur 

man gick till väga för att utföra uppgifter att skapa nyhetsbrev såsom adress.  

Hon förstod sig inte på vissa funktioner i bildeditorn, exempelvis länkpanel. 

Hon hade svårt att hitta fliken ”villkor” i huvudmenyn. Användarmanualen 

tyckte hon att var bra förutom att det var för många länkar med samma färg.  

 

Hon tyckte att Nuhet är en väl genomtänkt tjänst men hon tyckte att den 

borde förändras struktur- och färgmässigt. Hon hade gärna rekommenderat 

tjänsten till andra som jobbar på stora såsom små företag.  

   

 

Potentiell användare 3 

Potentiell användare 3 är tjugonio år gammal och jobbar som 

kundservicearbetare på ett reseföretag i Skåne. Det är hon som sköter utskick 

av nyhetsbrev till deras befintliga kunder. Den potentiella användaren 3 anser 

att företaget som hon jobbar på skulle troligtvis kunna använda sig av 

tjänsten Nuhet då den är en effektiv lösning vars möjliggör utskick av 

nyhetsbrev till en stor mängd kunder. Efter att ha bekant sig med tjänstens 

webbsida tyckte hon att den var lite småtråkig och hade föråldrat design samt 

tråkiga färger. Hon hade inget problem med identifiering av tjänsten genom 

enbart att titta på startsidan (genom statistik, nyheter, med mera). Hon tyckte 

att de viktigaste funktioner bör vara tydligare på startsidan. Hon tycker att 

statistik inte är så intressant att se på startsidan och att den funktionen istället 

kan finnas med i någon flik. Det som fångar hennes uppmärksamhet mest är 
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gula gubbar, gröna knappar och stora rubriker. Detta på grund av deras 

annorlunda storlek och färg i förhållande till andra element på webbsidan. 

Hon tyckte att alla gröna knappar ledde till någon handling då de var gröna. 

Hon ansåg dock att det inte var så bra att de gröna knapparna hade samma 

färger då de representerade olika funktionerna. Hon sa att det var lätt att 

skilja information åt (fetstil på rubrikerna, markerade områden, med mera). 

Hon reflekterade över tidigare erfarenheter med andra hemsidor efter att ha 

sett Nuhet.   

 

Att skapa nyhetsbrev eller en ny adress var inget större problem för henne 

men hon tyckte att det inte var något som lockade henne. Vissa funktioner 

saknade beskrivning, till exempel i bildeditorn. På vissa sidor fanns det 

klumpar av texter vilket gjorde att hon inte hade lust att gå igenom den 

(exempelvis användarmanualen). Användarmanualen var helt okej enligt 

henne men hon tyckte att den var tråkig då  

 

Enligt henne ligger allt lite ”huller om buller” vilket minskar intresset för 

tjänsten. Hon tyckte att tjänsten måste underlätta utförandet av uppgifter för 

användarna mer. Hon skulle kunna tänka sig rekommendera tjänsten till 

någon om den hade smidigare design samt om den var gratis.   

 

Potentiell användare 4 

Potentiell användare 4 är trettio år gammal och jobbar som kundrådgivare på 

ett företag i Skåne. Företaget skickar nyhetsbrev till sina kunder rätt ofta och 

använder sig av en liknande tjänst för utskick av nyhetsbrev. Hennes första 

intryck av Nuhets webbplats var att den var rörig och att den innehöll för 

mycket information på en gång. Hon sa att det tog henne lite tid för att utreda 

vad det var för tjänst. För henne är det viktigt att en sådan tjänst har viktig 

information längre upp än andra element. Det ska framgå tydligt vad 

företaget vill förmedla. Det som fångade hennes uppmärksamhet på 

startsidan först var den gröna färgen i huvudmenyn, sedan var den gula 

gubben. Efter ett tag fick hon huvudvärk av sidans layout. Enligt henne ska 

tjänsten ha tydligare kontraster och bättre färgval på olika grafiska element 

för att underlätta förståelsen av hur man går till väga för att utföra uppgifter. 

Kontrasterna gjorde att allt ”smälte samman” vilket inte var så skönt för ögat. 

”logga ut” knappen var fel placerad tyckte hon, enligt henne bör den inte sitta 

ihop men andra flikar i huvudmenyn utan någonstans längre upp. Angående 

strukturen i själva huvudmenyn, tyckte hon att vissa underlänkar inte var i 

rätt ordning, till exempel att skapa nyhetsbrev bör komma före ”hantera 

nyhetsbrev”. Hon tyckte inte att Nuhet är användbar genom sitt grafiska 

utseende. Hon kände att Nuhet försöker vara professionell men inte riktigt 

hela vägen.  
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Det tog henne tid att förstå hur ”skapa nyhetsbrev”-funktionen fungerar. Hon 

hade dock inga problem med skapandet av en adress. Processen att skapa 

nyhetsbrev tyckte hon att inte var särskilt användarvänlig, speciellt mot en ny 

användare som aldrig har gjort det förut. Hon hittade villkoren efter ett bra 

tag längst ner på startsidan. Hon tyckte att det var jobbigt att hitta den 

informationen. Support funktionen tyckte hon att avskräcker en snarare än att 

uppmuntrar på grund av dålig struktur och färgval. Hon var tvungen att gå till 

support-sidan då det inte fanns några beskrivningar under den uppgiften. 

Generellt så hade hon svårt att hitta den information som hon letade efter.   

 

Hon sa att Nuhets gränssnitt bör ha enklare struktur, mer användarvänliga 

och ha funktioner med mer pedagogiskt vägledning för hur man använder de 

olika funktionerna. Det är då hon skulle kunna tänka sig rekommendera den 

till någon.  

 

Potentiell användare 5 

Potentiell användare 5 är trettiotvå år gammal och jobbar på ett onlinebaserat 

företag i Skåne. Han har en viss erfarenhet av webbaserade tjänster. Företaget 

där han jobbar är väldigt stort och känt och skickar nyhetsbrev till sina 

kunder väldigt ofta. De skulle kanske tänka sig att börja använda Nuhet, 

beroende på hur användbar den är. Efter att ha sett Nuhets webbplats tyckte 

han att färgerna kunde ha varit bättre. Han blev snabbt trött på den gröna 

färgen som dominerade i Nuhets gränssnitt. Han tyckte att strukturen var 

dålig och att vissa funktioner var felplacerade, till exempel ”Lagar och 

Villkor” under ”kontoinställningar”. Först visste han inte vad det var för 

tjänst men efter ett tag visste han då han såg att det var möjligt att skapa 

nyhetsbrev, och så vidare. I huvudmenyn tyckte han att ”Logga ut” knappen 

inte var lämplig att ha. Dessutom vore det bra att ha ”mitt konto” fliken där. 

De viktigaste funktioner som att skapa nyhetsbrev eller ad skapa adresser bör 

vara synligare och placerade någonstans under huvudmenyn på startsidan. 

Just dessa funktioner var enligt honom viktigast att ha där. Han hade inga 

problem med identifiering av olika elementens förhållande till varandra. De 

element som han la märke till före allt annat var större rubriker, den gula 

gubben och leveransstatistiken. Detta på grund av deras storlek och färg i 

förhållande till andra element på startsidan.  

 

Han hade inga större problem med skapandet av nyhetsbrev eller adresser. 

Han tyckte bara att de processerna borde vara tydligare (beskrivningar på hur 

man går till väga i editorn, bättre färgval, med mera). Han tyckte inte om att 

”skapa adress”-funktionen var placerad efter tre andra flikar. När han skapade 

nyhetsbrev tyckte han att det var onödigt att ha två enskilda sätt att göra det 

(”drag&drop” och editor). Enligt honom hade det varit mycket lättare att ha 

enbart en editor med möjligheten att dra och släppa färdiga moduler där. Han 

var tvungen att vända sig till supporten för att ta reda på hur editorn används. 
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Supporten tyckte han att var dålig. Den hade överflödig information och 

samma färg på länkarna. Sökfunktionen var dåligt placerad tyckte han. 

Gränssnittet hjälpte honom inte särskilt gällande utförandet av uppgifter. Han 

sa att det var gammalt och att han inte hade lust att slutföra sina uppgifter. 

Kontrasterna var helt ok men han tyckte att de kanske kunde ha varit bättre. 

Han reflekterade över sina tidigare erfarenheter med andra webbaserade 

tjänster.  

 

Han skulle kunna tänka sig rekommendera tjänster till någon om gränssnittet 

var tydligare och mer professionell. 
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Bilaga 6 Sammanställning av intervjuer med potentiella 

användare 

 

 Gränssnitt ses över: Max 2 klick. Snabbstart fält. Ikoner. 

Snabblänkar. 

 Förnya drag’n’drop-editorn och skippa ”dra & släpp” funktionen 

 Göra klart RSS-funktionen. 

 Ny utsida som är mer säljande, fånga fler kunder. 

 Helt omarbetad grafisk editor. 

 Någon form av editor att göra förändringar i.  

 Färgval och olika teman. 

 Kund ska kunna avregistrera "jag vill inte få fler erbjudanden". 

 Bättre mallskapande med drag’n’drop, block bibliotek där sidhuvud 

och sidfot ingår. 

 Automatiskt spar. 
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