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Abstrakt 
Det stora informationsflödet på webben innebär att organisationer och företag behöver 
kunna nå ut med konkurrenskraftig information till sin målgrupp på ett effektivt sätt. 
Innehållshanteringssystem som till exempel WordPress är ett hjälpmedel för detta men 
det innebär även att administration kan komma att hanteras av oerfarna användare. Det 
här arbetet behandlar hur det går att anpassa administrationsgränssnittet i WordPress för 
att förbättra dess användbarhet. Arbetet redogör även för definitionen av användbarhet 
samt vilka metoder det finns för att verifera det. För att försöka besvara 
frågeställningarna har det, förutom en litteraturstudie, genomförts en kvalitativ 
undersökning som inkluderade observation och experiment. Resultatet påvisar att det 
finns modifierbara faktorer i WordPress administrationspanel, vilka genom optimering 
kan inbringa en högre användbarhet och bättre effektivitet för oerfarna användare. 
Empirin visar även att det är komplicerat att begränsa definitionen av användbarhet, 
vilket därför resulterar i svårigheter att dra konkreta slutsatser.   
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1 Introduktion 
Följande kapitel avser att ge läsaren en introduktion till problemområdet samt beskriva 
bakgrunden till arbetet. Här presenteras syftet för uppsatsen samt de frågeställningar 
som arbetet ämnar undersöka. Kapitlet beskriver även eventuella avgränsningar och 
redogör för hur uppsatsen är dispositionerad.  

1.1 Inledning 
Webben utgör i dag en viktig del av vardagen för många människor och organisationer. 
Konkurrenssituationen av information ökar, vilket inte bara ger ett behov av att ta fram 
bra information, utan även att få ut den till en potentiell målgrupp snabbt och effektivt. 
Innehållshanteringssystem, från engelskans content management system1, gör det 
möjligt för användare utan egentliga programmeringskunskaper att kunna skapa och 
underhålla en webbsida. Aktiva webbutvecklare väljer även att vända sig till denna typ 
av verktyg när de tar fram webbsidor, allt för att kunderna ska kunna uppdatera 
fortlöpande själva. Detta medför dock att en stor del av användarna kanske kommer 
vara oerfarna av den här typen av system. För att det administrativa arbetet ska vara 
funktionellt krävs det att användarna kan arbeta effektivt och att processen blir 
användbar rakt igenom. Människor tycker överlag inte om att försöka lista ut hur något 
fungerar, vilket gör att även administrativa verktyg behöver vara tydliga för att förenkla 
och effektivisera för de tilltänkta användarna [10], [16]. 
 
Uppdragsgivaren för detta arbete är Åtvidabergs Hundklubb, vilket är en förening som 
behöver en ny webbsida med tillhörande administrationssystem. Föreningen vill kunna 
underhålla webbsidan själva och det administrativa arbetet kommer hanteras av många 
olika personer med skiftande datorvana.  

1.2 Problembeskrivning och syfte 
Baserat på författarens egna erfarenheter finns en hypotes om att administrationsdelen i 
WordPress inte är anpassad för oerfarna datoranvändare, och att den typen av användare 
har svårt att arbeta effektivt i gränssnittet som det ser ut som standard. Om designen ger 
ett oklart och rörigt intryck kan användare ha svårt att åstadkomma det de vill i 
applikationen, samtidigt som det kan ge dem problem att hitta ett bra fortsatt 
arbetsflöde. Förtydligat innehåll tillsammans med praktiska förändringar i gränssnittet 
skulle presumtivt kunna medföra att oerfarna användare lättare kan lära sig att använda 
WordPress på ett funktionellt sätt.  
 
Detta arbete avser ge en inblick i hur en begränsad målgrupp, ovana användare, 
interagerar med adminpanelen i WordPress. Genom användartester är förhoppningen att 
kunna observera om målgruppen faktiskt upplever problem och i så fall var 
problematiken uppkommer. Målsättningen är att detta ska ge en kunskap kring det 
hypotetiska problemområdet som sedan kan användas för att analysera hur verktyget 
kan anpassas för att öka dess användbarhet. Uppsatsen har också som avsikt att 
undersöka vilka möjligheter det finns för att utvärdera och verifiera att något har fått 
högre användbarhet. Användare behöver kunna arbeta på ett effektivt och enkelt sätt i 
ett administrativt verktyg, men är dessa delar mätbara och i så fall på vilket sätt? 
 

                                                
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 
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Förhoppningen är att arbetet ska utgöra en kunskap och ett grundmaterial som går att 
uttnyttja i utvecklingen av Åtvidabergs Hundklubbs webbsida.  

1.3 Frågeställningar 
Detta arbete har som avsikt att undersöka och försöka besvara följande frågeställningar: 

• Hur kan man anpassa administrationsgränssnittet i WordPress för att uppnå 
högre användbarhet än i standardversionen? 

o Vilka möjliga definitioner av begreppet användbarhet finns det och 
vilken tolkning passar bäst in inom ramarna för detta arbete? 

o Hur går det att verifiera att ett gränssnitt har förbättrad användbarhet? 
§ Vilka etablerade utvärderingsmetoder finns det? 
§ Vilka av dessa metoder är lämpliga att testa? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet ämnar inte undersöka samtliga metoder som finns för att utvärdera 
användbarhet. Den teoretiska referensramen inkluderar en generell beskrivning av 
tillgängliga metoder men enbart formell användbarhetstestning (se avsnitt 2.5.3) har 
använts i den praktiska undersökningen. Den kvalitativa studien tar inte hänsyn till 
varken kön eller ålder för testpersonerna då detta inte anses vara en relevant faktor för 
syftet. Inom ramen för denna rapport har inte redan tillgängliga tillägg till WordPress 
inkluderats. Den experimentella prototypen (se avsnitt 3.3.2) har i stället fokuserat på 
egen framtagen funktionalitet för att testa de metoder som tillhandahålls av WordPress 
API. Prototypen ämnar inte undersöka all insamlad data eller teorier, utan användes för 
att belysa problemområdet.  

1.5 Disposition 
Denna uppsats inleds med en teoretisk bakgrund som innehåller grunden till arbetet. 
Bakgrunden behandlar teorier kring användbarhet, dess relevans för webben och varför 
det kan vara viktigt i ett administrationsgränssnitt. Teoriavsnittet redogör även för 
tidigare forskning och ger en introduktion till WordPress. Kaptiel 3 beskriver den 
vetenskapliga ansatsen och det tillvägagångssätt som valts för att undersöka 
frågeställningarna. Kapitel 4 redogör för det konkreta resultat som framställts. I det 
femte kapitlet analyseras samt diskuteras resultatet med syftet att försöka besvara 
frågeställningarna från kapitel 1. Sista kapitlet avslutar sedan uppsatsen med slutsatser 
dragna från arbetet samt förslag på vidare forskning inom området.  
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2 Teori 
Detta kapitel presenterar den teoretiska referensram, på vilken denna uppsats stöder sig. 
Kapitlet förklarar begreppet användbarhet samt sätter in denna definition i ett 
webbaserat perspektiv. Teorierna avser även att redogöra för relevant tidigare forskning 
som skett inom området.  

2.1 Introduktion 
Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) [4] definierar användbarhet på 
följande sätt: 
 

The extent to which a product can be used by specified users to  
achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction 
in a specified context of use. ( [4], s. 10 ) 

 
Ämnet användbarhet och metoder för hur det kan säkerställas blev en nyckelfråga redan 
under tidigt 1990-tal. Sedan dess har både metoder och teorier utvecklats vidare men det 
generella syftet är att verifiera att ett gränssnitt är enkelt att använda [2], [10].   
 
Jakob Nielsen2 [10] väljer att definiera begreppet användbarhet med hjälp av följande 
fem komponenter: 

• Learnability: Hur enkelt är det för användare att lösa uppgifter i designen? 
• Efficiency: Hur effektivt och snabbt kan användarna lösa uppgifter? 
• Memorability: Hur effektivt kommer användaren ihåg gränssnittets 

funktionalitet efter att inte ha använt det under en period? 
• Errors: Vilka fel gör användarna och hur allvarliga är felen? 
• Satisfaction: Hur trivs användarna med designen? 

 
Användbarhet är inte enbart begränsad till webben, utan finns sammankopplad med alla 
fysiska produkter eller typer av service i samhället. Eric Reiss [14], författare till boken 
Usable Usability: Simple Steps for Making Stuff Better, menar att begreppet 
användbarhet inte bara bör inkludera de fysiska egenskaperna utan även de psykiska 
egenskaperna. Instanserna av användbarhet blir direkt beroende av funktionell kvalitet 
och situation men även av individuella preferenser; hur nöjd en användare är med en 
produkt eller service påverkar kvalitén på hur användbar den är [6], [14]. 
 
Baserat på denna samling faktorer går det att bestämma hur fördelaktigt användaren 
uppfattar ett gränssnitt. De primära utgångspunkterna är att se huruvida den specifika 
produkten åstadkommer vad användaren vill att den ska göra och undersöka om 
produkten gör det som användaren tror att den ska göra. Det är dock svårt att begränsa 
användbarhet till något generellt och konkret eftersom definitionen även måste 
balansera alla olika egenskaper tillsammans med målgrupp och situation [6], [14], [10]. 

2.2 WordPress 
Projektet WordPress startade redan 2003 och var till en början ett verktyg som skulle 
förenkla det vardagliga skrivandet i form av en blogg. Under åren har projektet 
genomgått en stor utveckling och i dag används WordPress som ett fullvärdigt 

                                                
2 Dr. Jakob Nielsen är en användbarhetskonsult främst inom webben. Han har skrivit många ledande 
artiklar inom området och har kallats ”the world’s leading expert on Web usability” av U.S. News & 
World Report. 
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innehållshanteringssystem av både privatpersoner och företag. Verktyget bygger på 
öppen källkod (open source), vilket innebär en produkt där källkoden är tillgänglig för 
alla att modifiera och använda [17].  
 
Figur 2a i bilaga 2 visar en överblick på administrationspanelen i WordPress, i vilken 
inloggade användare kan hantera webbsidan genom att lägga till, ta bort och redigera 
innehåll. I standardinstallationen finns det till exempel möjlighet att publicera inlägg 
och sidor, skapa bildgallerier eller ändra utseende på sin webbsida. I WordPress finns 
det så kallade plugins (tillägg) som gör det möjligt att enkelt kunna modifiera och lägga 
till funktionalitet, utan att behöva göra riskfyllda ändringar i systemets 
kärnfunktionalitet. Ett tillägg består av en eller flera funktioner skrivna i PHP3 och till 
hjälp finns metoder i WordPress Plugin API4. Dessa metoder kallas hooks och finns i 
två typer [18]: 

• Actions: Metoder som startas vid en specifik tidpunkt under exekveringen av 
WordPress eller triggas av ett event. 

• Filters: Metoder som används för att förändra olika typer av text innan data 
sparas i databasen.  
  

Det finns möjlighet att förändra gränssnittet i WordPress beroende på vilken behörighet 
den inloggade användaren har. Med hjälp av dessa roller kan administratören 
kontrollera vad användare ska kunna förändra på webbsidan. Det gör även att det 
grafiska gränssnittet ser annorlunda ut för de med lägre behörighet, vilket i praktiken 
döljer all funktionalitet de inte har tillgänglighet till [19]. 

2.3 Användbarhet på webben 
Alla webbsidor har problemområden och vissa av dem är enkla att hitta och åtgärda, 
medan andra är mer komplicerade. Det är dock möjligt att arbeta förebyggande i 
utvecklingsprocessen genom att analysera potentiella problem tidigt. Oklarheter 
relaterade till navigation och struktur på en webbsida är bland de vanligaste, vilket gör 
det till ett prioriterat område. I det verkliga livet kan människor navigera och lokalisera 
sig med hjälp av sina fysiska sinnen men på webben saknar vi vår orienteringsförmåga. 
Genom att ha ett konkret upplägg för varje sida och visa hur informationen relaterar 
förbehandlas sidan åt användaren, vilket förenklar det för dem att prioritera innehållet 
[16], [6]. 
 
Webbdesign fokuserar till stor del på att användarna kommer ta till sig av all 
information på sidan och reflektera över den innan de gör sina val. Nielsen [20] menar 
att det överlag inte fungerar så i verkligheten eftersom människor oftare skannar en sida 
än noggrant läser den: 
 

People rarely read Web pages word by word; instead, they scan the 
page, picking out individual words and sentences. [20] 
 

Anledningen till att människor läser webben på detta sätt beror på att vi vet om att vi 
inte behöver gå igenom all information som presenteras. Många gånger söker användare 
efter en viss typ av information, vilket gör att resten blir irrelevant. Visuellt röriga 
webbsidor är distraherande för många och det är något som bör finnas i åtanke för att 
                                                
3 PHP: Hypertext Preprocessor är ett populärt språk på serversidan som främst används för 
webbutveckling med dynamiskt innehåll. 
4 http://codex.WordPress.org/Plugin_API  
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kunna förenkla bearbetningsprocessen av information åt användarna. I praktiken kan det 
innebära att hålla informationen kort och koncis, skriva bra och tydliga rubriker samt 
märka ut viktiga nyckelord [6], [20].  
 

 
Figur 2.1: Många frågetecken på en sida gör användaren distraherad ( [6], s. 13 ) 
 
Steve Krug5 [6]-[7] menar att användarna inte ska behöva fundera över var de är på 
webbsidan eller hur de ska hitta den viktigaste informationen. Webbsidan ska i den mån 
det är möjligt ha ett självklart syfte utan att användaren tvingas reflektera över dess 
innehåll eller val. Varje frågetecken som användaren ställs inför medför en distraktion 
från den huvuduppgift som fanns från början (se figur 2.1). Krug [6] beskriver även att 
fokus måste ligga på att det är utvecklarens eller designerns uppgift att lösa dessa 
problemområden, inte att användarna ska lära sig hantera webbsidan. Nielsen förstärker 
denna teori i sin artikel om komplex design och användares kompetens och intelligens: 
 

When people have problems using a design, it’s not because they are  
stupid. It’s because the design is too difficult. [9] 

2.4 Effektivitet i ett gränssnitt 
I många webbaserade system blir mål gällande produktivitet och effektivitet för 
användarna mer tydliga och relevanta. Effektivitet inom användbarhetsområdet kan 
definieras med faktorer som till vilken grad användare lyckas genomföra specificerade 
uppgifter samt vilka fel som de undviker under processen. Nielsen och Levy [11] menar 
att det finns en positiv association mellan hur användarna presterar i ett gränssnitt och 
hur nöjda de är med den övergripande upplevelsen. Trots att denna relation finns är det 
ett osäkert tankesätt att applicera rent metodiskt för att utvärdera hur effektiv en 
användare är på en webbsida. En användare kan lika gärna föredra ett system som får 
dem att prestera mer ineffektivt, som att ogilla ett system där de är produktiva. Det finns 
övergripande svårigheter i att verifiera vad en användare vill ha och om även faktorn 
gällande effektivitet inkluderas, försvåras situationen ytterligare [10], [11].  
 
Det har tidigare genomförts undersökningar som riktat in sig på att analysera hur 
användbart administrationsgränssnittet i WordPress är. Karl Karlsson [5] har i sin 
uppsats undersökt hur oerfarna användares beslutsprocess ser ut när de använder 
WordPress. Rapporten kopplar terorier kring gränssnittsdesign och arbetet har utförts 

                                                
5 Steve Krug är en användbarhetskonsult och författare med över 20 års erfarenhet som har arbetat med 
kunder som Apple och Bloomberg.com. 
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med användartester och intervjuer. Författaren menar att ovana användare många 
gånger väljer en komplicerad väg för att genomföra enklare uppgifter i verktyget, och 
att detta lätt leder till frustration. Undersökningen visar att användare belastas med för 
mycket information, som i många fall inte är relevant för den normala användaren. 
Bearbetningen av denna mängd information gör att användaren tvingas till många 
beslut, vilket resulterar i en distraktion från målet.  
 
I sin undersökning påvisar Karlsson ( [5], s. 27 ) exempel på funktionalitet i WordPress 
adminpanel som inte uppfyller det som användaren egentligen vill. Han menar att sidan 
som listar alla inlägg ger användaren alternativ som kan misstolkas, vilket kan medföra 
att användaren misslyckas med sitt mål. Karlsson [5] presenterar resultat som antyder 
att ovana användare upplever problem i WordPress adminpanel, så som den ser ut vid 
standardinstallationen. Undersökningen genererade i en konkret kravspecifikation 
baserad på problem och fokuserar främst på en teoretisk lösning. Relevanta 
rekommendationer från denna tidigare forskning har inkluderats till det här arbetet för 
att försöka ytterligare belysa problemområdet och undersöka möjligheteterna till en mer 
praktisk lösning i WordPress [5]-[7]. 

2.5 Utvärdering av användbarhet 
Som nämnt i avsnitt 2.1 kan begreppet användbarhet ses som ett generellt koncept. Det 
gör att området inte kan mätas fristående utan i stället finns det relaterade parametrar 
och faktorer som i sin tur är mätbara [11]. De vanligaste metoderna för att utvärdera 
användbarhet kan löst delas upp i tre grupper, vilka beskrivs i nedanstående avsnitt.  

2.5.1 Granskande metoder 
Under ett test som genomförs med granskande och analyserande metoder, som 
heuristisk utvärdering och kognitiv genomgång, deltar inte riktiga användare. I stället 
försöker en grupp användbarhetsexperter sätta sig in i de potentiella användarnas 
situation, och på så sätt undersöka vilka förbättringar som behöver göras i designen [1]. 
Nielsen och Molich [12] introducerade heuristisk utvärdering under år 1990, vilken är 
en metod som går ut på att analysera gränssnittets design med hjälp av konkreta 
riktlinjer. Riktlinjerna kan vara mer eller mindre strikta och genom att utgå från dessa 
kan varje problemområde kontrolleras samt ge indikationer på framtida problem [2], 
[8]. 
 
Tidigare undersökningar [2] visar att majoriteten av vanligt förekommande problem kan 
hittas med metoden heuristisk utvärdering och det är ett bra val tidigt i en 
designprocess. Samma undersökning påvisar dock nackdelar som kostnader i 
kombination med att hitta experter som kan genomföra utvärderingen. Battleson et al. 
[1] menar i sin tur att tester med verkliga användare trots allt är mer värdefulla för att 
hitta användbarhetsproblem, än granskande undersökningar som simulerar ett 
användarbeteende.  

2.5.2 Undersökande metoder 
Till skillnad från granskande utvärderingsmetoder, inkluderar ett undersökande 
förfarande verkliga användare till produkten som är under utveckling. Metoderna 
fokuserar mer på att upptäcka och lära sig om det potentiella problemområdet, än att 
granska och testa det. Det ses därför som en relevant ansats tidigt i en designprocess 
eftersom undersökningarna producerar ett brett och subjektivt resultat. Ur ett 
webbaserat perspektiv går följande att genomföra med tillvägagångssätt som intervjuer, 
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enkäter eller med fokusgrupper. Fokusgrupper består av en grupp på ungefär sex till nio 
användare som, tillsammans med en moderator, diskuterar problem i ett gränssnitt. 
Denna typ av grupp möjliggör en tydligare interaktion med användarna än genom till 
exempel enkäter [1], [3].  

2.5.3 Formell användbarhetstestning 
Formell användbarhetstestning är ett effektivt sätt för att utvärdera hur användbar en 
webbsida är och det är även ett exempel på en metod som kan användas för att hitta 
relationen mellan hur människor interagerar med relevanta designelement [15], [11]. 
Metoden riktar in sig på att observera människor medan de använder en produkt och där 
de sedan försöker genomföra ett visst antal definierade mål. Utvalda mål bör vara 
användarcentrerade och fokusera på vad representativa användare måste kunna 
genomföra i applikationen. Eftersom det inte går att direkt kontrollera vad en användare 
tänker används ofta ”think-aloud”-protokollet som grund för ett användbarhetstest. 
Protokollet går ut på att användarna får berätta vad de tänker medan de använder 
produkten, vilket gör det enklare att analysera de svårigheter användaren upplever under 
testet [1], [13]. 
 
I många fall är det svårt att genomföra tester med samtliga målgrupper för en produkt. 
Det är därför viktigt att försöka hitta den primära målgruppen och där efter hitta 
testanvändare som representerar den. Med representativa användare är chansen högre att 
det går att identifiera de problem som verkliga användare kan komma att ha senare [1], 
[7].  
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3 Metod 
Detta kapitel redogör för de metoder som använts för att undersöka uppsatsens 
frågeställningar. Kapitlet ger en sammanfattning av den vetenskapliga ansatsen samt ger 
en detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet för insamling data. Följande kapitel 
ämnar även motivera urval och bortfall samt presentera hur data har analyserats. 
Kapitlet avslutas med en metoddiskussion som diskuterar arbetets validitet och 
reliabilitet.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att undersöka vilka adekvata bidrag 
som fanns inom området. Litteraturstudien följdes sedan upp med en kvalitativ studie 
som inkluderade observationer och experiment. Målet med följande upplägg var att 
ställa etablerade teorier mot observationer av användares interaktion i WordPress 
administratörspanel. Detta för att hitta konkreta problemområden och krav samt 
eventuella lösningar och förbättringar.  

3.2 Litteraturstudie 
Den teoretiska basen (se kapitel 2) för denna uppsats utgörs av en litteraturstudie, vilken 
genomfördes för att hitta viktiga och relevanta undersökningar inom området. 
Målsättningen med litteraturstudien har varit att undersöka den generella beskrivningen 
för användbarhet och dess relevans för webben i allmänhet, men även för att granska 
hur begreppet kan kopplas till effektivt användande i ett administrationsgränssnitt. 
Teorin avser även att reflektera över vilka möjligheter det finns för att verifiera 
användbarhet. Detta har sedan använts som utgångspunkt för att försöka hitta den 
utvärderingsmetod som passar bäst in i det här arbetet.   
 
Tidigare undersökningar har hittats genom sökningar i större, kända databaser som 
ACM och IEEE, samt genom adekvat litteratur som refereras frekvent i tidigare 
forskning. Litteraturstudien har getts ett brett tidsomfång eftersom många relevanta 
källor härleder långt bak i tiden, samtidigt som det finns nyare undersökningar som är 
intressanta i sammanhanget.  

3.3 Kvalitativ studie med experiment och observation 
För att undersöka hypoteserna kring detta arbete valdes, förutom tidigare nämnd 
litteraturstudie (se avsnitt 3.2), en kvalitativ metod. Med följande upplägg tillåter en 
kvalitativ studie en värdefull analys av hur människor hanterar och upplever en 
uppkommen situation. Det är viktigt att undersöka potentiella användares preferenser 
eftersom till exempel statistik enbart visar hur användarna agerar när de ställs inför en 
uppgift, inte vad de tänkte medan de utförde den [7]. Metoden avser därför att med hjälp 
av riktiga användare hitta konkreta användbarhetsproblem i WordPress 
administrationsgränssnitt samt analysera vilka förändringar som är möjliga för att 
åstadkomma en högre användbarhet.  
 
De scenarios som togs fram utgör en specifik uppgift i gränssnittet; att kunna skapa nya 
sidor och uppdatera befintliga sidor. Dessa uppgifter testades med åtta användare, vilka 
fördelades jämt med fyra stycken personer per testomgång. Testpersonerna (5 kvinnor 
och 3 män) var i åldern 17-62 år. 
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3.3.1 Genomförande 
Testningen i den kvalitativa studien genomfördes i två stycken omgångar; på 
standardversionen av WordPress (se bilaga 2) och på den implementerade prototypen, 
vilken beskrivs ytterligare i avsnitt 3.3.2. Testpersonerna tilldelades två olika scenarion 
(se bilaga 1) som de ombads försöka lösa samtidigt som de berättade för testledaren vad 
de gjorde och deras tankar kring uppgiften. Den fysiska testmiljön bestod av ett rum där 
enbart informanten och testledaren var närvarande. Efter godkännande från testpersonen 
spelades varje session in för att, förutom anteckningar, ha ett bra material som grund för 
analysen. Inspelningen inkluderade inte video utan enbart ljud och skärminspelning och 
till detta användes QuickTime Player6. Under testet användes en bärbar dator med en 
tillhörande 24'' extern bildskärm. 
 
Följande utgör den tekniska specifikationen av testmiljön: 

• Operativsystem: OS X version 10.8.2 
• Webbläsare: Safari version 6.0.2 
• MacBook Pro 15'' 2,4 8GB 

Under båda testomgångarna användes WordPress version 3.5.1. 

3.3.2 Prototyp  
Teoretisk bakgrund, konkret tidigare forskning [5] samt analys från första 
användbarhetstestet (se avsnitt 4.1) sattes i ett testbart perspektiv genom att 
implementera en enklare prototyp i WordPress. Prototypen skapades i form av ett tillägg 
till administrationspanelen och inkluderade funktionalitet för att förändra gränssnittet. 
Tillägget utformades främst i php med hjälp av tillgängliga funktioner från WordPress 
API. För att möjliggöra vissa grafiska förändringar inkluderade även tillägget en egen 
designmall för adminpanelen, vilken skapades med CSS.  
 
Den experimentella prototypen består av tre filer: 

• admin-theme.php: Innehåller primär funktionalitet för pluginet med metoder från 
WordPress Plugin API. 

• admin-theme-help.php: Agerar som potentiell hjälpsida. 
• admin-theme-style.css: Stilmall som hanterar grafiska förändringar som till 

exempel färger och positionering. 
 
Exempel på funktionalitet från prototypen finns presenterad i bilaga 4. 

3.3.3 Urval och bortfall 
Med strävan efter ett tillförlitligt resultat lades vikt vid att få så många olika 
representativa användare som möjligt. För just detta arbete definieras den representativa 
användaren som en person som har en begränsad datorvana och som även har en mindre 
kunskap av administration i ett webbaserat verktyg. De utvalda testpersonerna har dock 
en vana vid Internet och använder det mer eller mindre dagligen. Följande utgör därför 
även bortfall av informanter, där personer som tidigare använt WordPress inte kom att 
ingå i undersökningen. De uppgifter som testpersonerna ombads arbeta med valdes för 
att de ses som det primära målet för de tilltänkta användarna i just det här projektet.  

                                                
6 http://www.apple.com/quicktime/ 
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3.4 Analys 
Målet var att hitta ett samband mellan de problem och övriga observationer som sågs 
mellan de olika testpersonerna, för att sedan koppla denna analys till undersökta teorier. 
Analysen i den kvalitativa studien inkluderade även att inringa liknande uttryck och 
observationer från användartesterna, som hjälp för att försöka dra konkreta slutsatser.  

3.5 Metoddiskussion 
Endast en metodtyp användes för att utvärdera användbarheten i gränssnittet på grund 
av den begränsade tiden. Denna metod beskrivs ytterligare i avsnitt 2.5.3. Större 
undersökningar med olika typer av utvärderingsmetoder hade eventuellt gett fler 
synvinklar på problemområdet och generaliserat resultatet ytterligare. Här valdes dock 
ett tillvägagångssätt som bättre kunde säkerställa att insamlad data skulle hinna 
behandlas på ett rättvist sätt.  
 
Användartesterna utfördes med olika användare varje testomgång för att öka chanserna 
för ett tillförlitligt resultat. Om samma användare hade använts går de in i situationen 
med tidigare erfarenheter av gränssnittet, vilket kan ge ett osäkert resultat. Metoden 
medför dock vissa risker eftersom det inte är säkert att människor identifierar samma 
problem eller har liknande preferenser. Det är trots allt svårt att reflektera över om detta 
skulle ha någon påverkan på det slutgiltiga resultatet. Med följande i åtanke 
prioriterades att hitta respresentativa användare med liknande domänkunskap till de 
båda testtillfällena för att eftersträva en god kvalitet och tillförlitlighet i resultatet.  
 
De testuppgifter som togs fram fastställdes med det specifika projektets syfte i åtanke. 
Det kan innebära att någon mer genrell funktionalitet åsidosattes och inte testades. 
Uppgifterna kan dock ses som viktiga och relevanta för de flesta användningsområden, 
vilket hjälper till att generalisera resultatet. För att få ett jämförbart resultat var 
uppgifterna likadana under de båda testomgångarna och det är därför enklare att dra 
paralleller mellan observationerna. Testledaren, i detta fall författaren, la vikt vid att 
agera på sådant sätt som inte skulle påverka testanvändarna och följaktligen även riskera 
att påverka resultatet. Detta är dock en aspekt som ska tas med eftersom tester med 
människor medför dessa risker.  
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4 Resultat 
Följande kapitel presenterar den konkreta empiri som framställts från genomförda 
undersökningar och tester, vilka finns beskrivna under kaptiel 3. Resultatet under avsnitt 
4.1 och avsnitt 4.3 är en sammanställning av de användartester som genomfördes med 
sammanlagt åtta (fyra per testomgång) användare. Sammanställningen kompletteras 
med citat från användarna samt bilder på gränssnittet, vilket hjälper läsaren att tolka 
resultatet.  

4.1 Observation #1: användbarhetstest av standardversion 
Detta avsnitt avser det första användbarhetstestet, som genomfördes med fyra användare 
på standardversionen av WordPress (se bilaga 2). Den genomsnittliga tiden för hela 
testet för dessa fyra användare var 17 minuter och 36 sekunder. Tilläggas bör att denna 
tid inkluderar administration mellan uppgifterna. En sammanställning över genomförda 
uppgifter återfinns i bilaga 5. 

4.1.1 Överblick och startsida 
Samtliga informanter kunde avgöra vad de kan åstadkomma på webbsidan genom att 
överblicka förstasidan i gränssnittet, vilket presenteras genom figur 2a i bilaga 2. 
Majoriteten har dock svårt att sätta in administrationspanelen i rätt kontext, vilket gör 
det svårt för dem att identifiera dess syfte. Bara en av de fyra testpersonerna har hört 
talas om WordPress sedan tidigare och hennes uppfattning var att systemets primära 
funktion är en blogg. En av testpersonerna uppger att ”det är väldigt för rörigt här” och 
syftar då på startsidan i adminpanelen. Hälften av informanterna tror att sektionen 
”Andra WordPressnyheter” innehåller allmänna nyheter från tidningar och båda påpekar 
att de inte förstår vad det har med webbsidan att göra.  

4.1.2 Skapa en ny sida 
Majoriteten (3 stycken) av testpersonerna lyckades skapa en sida. Bara en av dessa 
inkluderar en bild på sidan, vilket gör att enbart 25 % av informanterna genomför hela 
första scenariot (se bilaga 5). Enbart en av de fyra testpersonerna identifierade 
sidfunktionaliteten direkt och gick således dit utan omvägar. Övriga tre informanter 
valde att leta runt i gränssnittet innan de hittade till korrekt sida. Ingen av de som ingick 
i studien såg att det gick att visa alla sidor genom att klicka på sida (se figur 4.1) i ”Just 
nu”-sektionen på förstasidan. Dock så identifierade samtliga denna funktionalitet när de 
skulle genomföra andra uppgiften. 
  

 
Figur 4.1: Ingen av testpersonerna såg, under första uppgiften, länken till sida på 
förstasidan. 
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Tre av testpersonerna valde att undersöka stora delar av gränssnittet innan de hittade 
vad de sökte efter. Under tiden återkommer en av dessa testpersoner flera gånger till 
fliken utseende i menyn och bilaga 6 visar den väg hon tog genom gränssnittet. Hon 
försöker lägga till en sida genom funktionaliteten för att hantera menyer och menar att 
hon ” (…) vill att sidan ska synas i menyn”. När detta inte löser uppgiften blir hon 
frustrerad och säger ”men vad är en meny då? Varför läggs den inte till?”. Informanten 
inser därefter att den inte är på rätt ställe utan återvänder till huvudmenyn för att 
fortsätta leta efter var sidor kan läggas till.  
 
Upplägget för att skapa nya sidor (se bilaga 2: figur 2c) upplever de flesta (75 %) som 
självklar, och en av informanterna säger att ”(…) det är lite som Word”. Två av 
testpersonerna hittar funktionen för att lägga till en bild (se figur 4.2) men bara en av 
dessa två lyckas sedan lägga till en bild till inlägget. En av användarna associerar ordet 
media med bilduppladdning och den andra identifierar funktionaliteten eftersom ”(…) 
det är en liten kamera där”. 
 

 
 
Figur 4.2: Rödmarkerad knapp avser funktionalitet för att lägga till media som till 
exempel en bild.  
 
Alla utom en av de fyra testpersonerna lyckas publicera inlägget medan den fjärde inte 
noterar att det krävs att han klickar på publicera för att sidan ska sparas. Två av 
användarna identifierar alternativet för att tidsinställa inlägget (se figur 2d i bilaga 2) 
och klickar först på redigera för att sedan publicera sidan. Samtliga användare förstår 
vad knapparna för utkast och förhandsgranska åstadkommer men är mer osäkra på vad 
de övriga alternativen gör. 

4.1.3 Redigera en sida 
Detta avsnitt avser att redogöra för resultatet för den andra uppgiften, vilken återfinns i 
form av scenario 2 i bilaga 1. Testet startade, likt första uppgiften, från startsidan i 
applikationen. 75 % av informanterna klarade det specifika målet, vilket innebär att de 
lyckades uppdatera informationen på en befintlig sida. De tre som uppnår målet med 
uppgiften uttrycker samtliga på något sätt att den var enklare att arbeta med än den 
första uppgiften.  
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Figur 4.3: De tre testpersoner som genomför andra uppgiften tar samma väg genom 
gränssnittet. 
 
En av testpersonerna väljer att först utforska alternativet uppdateringar i 
huvudnavigationen. Hon menar att hon ser ordet uppdatera flera gånger på den sidan 
men upplever ändå att det inte är rätt ställe. Övriga tre användare går samma väg genom 
adminpanelen när de ska genomföra andra uppgiften, vilket presenteras i figur 4.3. 

4.2 Experimentell prototyp 
På startsidan i adminpanelen valdes det att i prototypen sortera bort viss funktionalitet 
och koden i figur 4.4 medför en permanent borttagning av ”WordPress nyheter” från 
förstasidan. 
 

 
Figur 4.4: Metoden unset(); på variabler ur WordPress Plugin API gör att det går att ta 
bort information ur gränssnittet. 
 
Den primära navigationen i adminpanelen modifierades på två olika sätt. Användarna 
fick använda gränssnittet med behörighet som redaktör, i stället för administratör som i 
första testomgången. Detta gjorde att vissa val inte fanns tillgängliga (se figur 3e i 
bilaga 3). Ordningen i menyn arrangerades om där alternativet för sidor prioriterades 
upp och lades överst i navigationen.  
 
Formulärsidan för att skapa en ny sida förändrades främst genom att ta bort alla 
sekundära val för publicering, dölja meta-boxar (se bilaga 4: figur 4c) samt göra 
publiceringsknappen större (se figur 4.5). Färgen på statusmeddelanden ändrades 
dessutom från gul till grön genom att använda en egen stilmall för adminpanelen. 
Stilmallen aktiveras med hjälp av koden i figur 4a i bilaga 4. 
 

 
Figur 4.5: Publiceringsalternativen har reducerats i prototypen. 
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På sidan som listar alla sidor (se bilaga 1: figur 3c) sorterades viss funktionalitet bort: 
• Alternativen för att genomföra en åtgärd på flera poster 
• Filteringsfunktionalitet 
• Uteslutning av presentation av antal kommentarer 
• Checkboxar för flerval döljdes 

4.3 Observation #2: användbarhetstest av prototyp  
Följande avsnitt avser redogöra för det andra användbarhetstestet, som genomfördes 
med fyra användare på den experimentella prototypen (se bilaga 3). Den genomsnittliga 
tiden för de två uppgifterna (se bilaga 1) för hela testet var 8 minuter och 37 sekunder. 
Tilläggas bör att denna tid inkluderar administration mellan uppgifterna. Liknande 
resultatet i första testet (se avsnitt 4.1) förstod samtliga testpersoner syftet med sidan 
men hade svårt att sätta in det i rätt sammanhang. Alla noterade dock mittensektionen 
och identiferade att det fanns länkar att klicka på där.  
 
Startpunkt för varje scenario var förstasidan i adminpanelen. Samtliga informanter 
kunde skapa en ny sida och tre användare lyckades även att lägga till en bild på sidan. 
Under andra uppgiften lyckades alla testpersonerna redigera sidan. Följande gör att  
75 % respektive 100 % genomför den första respektive den andra uppgiften. Detta 
resultat finns sammanställt i ett diagram i bilaga 5. Nästan alla (3 stycken) lokaliserar 
sidfunktionaliteten direkt och tar en rak väg mot målet. En av testpersonerna identifierar 
ordet sida i mittensektionen på förstasidan och säger ”(…) tror jag testar att klicka på 
sida”.  
 
Tre stycken testpersoner väljer att förhandsgranska sidan de skapat innan de publicerar 
den, medan den fjärde publicerar direkt. Samtliga noterar sedan statusmeddelandet om 
att sidan är skapad och ser det som att uppgiften är avklarad. Ingen väljer dock att på 
något ytterligare sätt verifiera att sidan faktiskt sparats.  
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5 Analys och diskussion 
Följande kapitel presenterar en analys över tidigare insamlad data. Kapitlet avser att 
besvara rapportens frågeställningar samt reflektera över resultatet. En metodreflektion 
som diskuterar vald metod, samt dess för- och nackdelar, avslutar kapitlet.  

5.1 Problemlösning 
Den kvalitativa studien i denna rapport påvisar, tillsammans med tidigare forskning [5], 
att det finns problem relaterade till användbarhet i WordPress administrationsgränssnitt, 
när de primära användarna är oerfarna av liknande system. Resultatet visar att 
standardversionen av WordPress tvingar användarna att bearbeta en stor mängd 
information. Vissa delar av den informationen upplevs av testanvändarna som irrelevant 
och onödig. 
 
Resultatet påvisar att användbarhetsproblemen startar redan på förstasidan i 
standardinstallationen av WordPress. På förstasidan uppfattas en stor del av 
informationen som överflödig för den specifika målgruppen och flertalet av 
testanvändarna påpekade att de inte förstod hur vissa sektioner var relevant för det de 
skulle åstadkomma. Under första testomgången varken identifierade eller använde 
informanterna länkarna under ”Just nu”-sektionen på förstasidan. I prototypen 
sorterades de sektioner, som kan ses som oväsentliga för att skapa sidor, bort på 
förstasidan och under andra testomgången noterade samtliga användare snabblänkarna 
där. Dock så väljer enbart 25 % att använda dem. Under analysen går det att under 
majoriteten av testsessionerna se hur användarna väljer att skanna innehållet i mitten 
först för att sedan gå igenom och använda navigationen på vänstersidan. Eftersom 
navigationen på en webbsida kan ses som något bland det viktigaste ur 
användbarhetssynpunkt påvisar trots allt resultatet att användarna prioriterar 
huvudmenyn på ett bra sätt [16].  
 
Standardversionen verkar tvinga användarna till fler val och till en större reflektion, än 
den anpassade prototypen. Valmöjligheter som välj åtgärd eller menyhantering gör 
varken det som användarna tror eller vill att funktionaliteten ska göra, vilket medför 
frustration och irritation. Flera användare noterar även vissa ord som skulle kunna vara 
synonyma med det de vill uppfylla, som till exempel uppdateringar gentemot redigera 
sida. Detta är något som tidigare undersökningar visar är beståndsdelar som 
användbarhet utgår ifrån [6], [14]. När dessa oklara valmöjligheter plockas bort eller 
förtydligas i den experimentella prototypen går det att, tillsammans med övrig 
optimering, se en lägre felprocent än i de inledande testerna. Användarna tar färre 
omvägar, uppfyller sitt mål på ett mer direkt sätt och det frustrerade beteendet 
reduceras. Individuella preferenser hos användarna kan bli en avgörande komponent 
eftersom det går att se ett mönster i att ju enklare något är att använda, ju bättre trivs 
användarna, vilket i sin tur resulterar i ett mer effektivt arbete. 
 
Efter första uppgiften går det att observera en viss lättnad hos informanterna när de får 
reda på vilken den andra uppgiften är. En av användarna uttrycker att ”(…) då vet jag 
nog hur jag ska göra faktiskt”. Hur enkelt en användare lär sig ett gränssnitt och 
dessutom kommer ihåg dess upplägg vid ett senare tillfälle menar Nielsen [10] är 
bidragande faktorer för att definiera användbarhet. Resultatet av detta arbete visar att 
användarna har enklare att genomföra den andra uppgiften under testet och en generell 
slutsats är att användarna då är mer medvetna om hur systemet fungerar. 
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Effektivitet är en förstärkande faktor till hur användbart ett gränssnitt är och tidigare 
undersökningar [11] visar att det går att se en positiv sammankoppling mellan hur en 
användare trivdes på en webbsida och hur effektivt de arbetade. Resultatet i detta arbete 
påvisar att det, beroende på om användarna testade standardversionen eller den 
experimentella prototypen, går att se en märkbar skillnad mellan hur snabbt användarna 
genomför de olika uppgifterna. Under första testomgången hittar enbart en användare 
rätt direkt utan omvägar, medan detta ökar till tre stycken under prototyptestet. I 
prototypen gavs sidfunktionaliteten en högre prioritet genom att alternativet flyttades 
upp i huvudnavigationen. Detta i kombination med att irrelevanta menyalternativ 
sorterades bort, observerades att användarna gjorde klarare och tydligare val.  
 
Den genomsnittliga tidsskillnaden mellan de två testomgångarna är närmare nio minuter 
(8.59 minuter), vilket skulle kunna ses som en framstående indikator över hur effektivt 
användarna tog sig an uppgifterna. Karlsson [5] visar i sin undersökning liknande 
iakttagelser, där användarnas tidseffektivitet kan förbättras genom att anpassa 
gränssnittet. Ur en kritisk synvinkel är det är svårt att dra slutsatser enbart baserat på 
Karlssons [5] undersökning eftersom tidsjämförelserna delvis är gjorda med samma 
användare. Följande bör ses som en riskaspekt eftersom användarna kan komma ihåg 
stora delar av gränssnittet sedan första testet. Det konkreta resultatet från denna rapport, 
tillsammans med tidigare forskning, kan dock ses som en adekvat grund att dra 
slutsatser ifrån gällande att en mindre optimering av WordPress adminpanel gör så 
oerfarna användare arbetar effektivare i gränssnittet. 
 
Analys av implementationen av prototypen samt det efterföljande användbarhetstestet 
visar att enklare förändringar i administrationsgränssnittet medför en högre 
användbarhet, sett till hur begreppet är definierat i den här rapporten. Ändringarna som 
utgör prototypen i detta arbete bör dock ses som extrema lösningar och det är svårt att 
säga var man bör dra gränsen. Viss funktionalitet kan komma att behövas av vissa 
användare eller vid vissa specifika situationer, vilket gör det svårt att helt eliminera 
funktionerna. Tidigare undersökningar [6] konstaterar att få användare väljer att söka 
sig till instruktioner men två testanvändare i undersökningen påpekar att de hade velat 
ha en sida med hjälp och instruktioner. Detta skulle kunna vara en mellanväg 
tillsammans med utbildning av kunder och användare, för att kunna behålla 
funktionalitet men ändå se till att systemet är effektivt och enkelt att använda.  

5.2 Utvärdera ett gränssnitts användbarhet 
Baserat på den teoretiska bakgrunden ansågs formell användbarhetstestning vara den 
metod som känns mest relevant för denna undersökning. Det finns flera olika typer av 
metoder som fungerar bra i olika stadier under utvecklingen, där det finns för- och 
nackdelar med samtliga metoder. Med hjälp av användbarhetstestning går det att hitta 
många problem och genom att be användarna att tänka högt finns det möjligheter att 
tydligare observera användarnas interaktion och reaktion. Battleson et al. [1] menar att 
det är värdefullt att kunna inkludera och observera verkliga användare för att hitta 
problemområden i ett gränssnitt. Resultatet påvisar att det går att hitta tydliga mönster 
mellan de olika testanvändarna och även hitta de områden där problemen är som störst 
för flest användare.  
 
Trots sin enkelhet kan formell användbarhetstestning ses som effektiv och värdefull 
som dessutom inte kräver allt för mycket. Under undersökningen upplevs dock en viss 
stress hos användarna, trots upprepade förklaringar att det är gränssnittet som 
utvärderas, inte deras prestation. För att säkerställa att man hittar så många problem som 
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möjligt kan det vara betydelsefullt att variera de metoder som väljs för utvärdering. 
Undersökande metoder ger till exempel ett mer subjektivt resultat som kan inbringa 
ytterligare analysmaterial [1]. 

5.3 Metodreflektion 
I efterhand känns tillvägagångssättet för detta arbete till viss del som ett bra upplägg. 
Undersökningen hittade mönster för problemområden och analysen kunde användas för 
att genomföra mindre experiment och på så sätt även hitta lösningar. Omfattningen av 
insamlad data medför att det är svårt att dra generella slutsatser från arbetet. Att 
kombinera den kvalitativa studien med en kvantitativ och mindre användarinfluerad 
undersökning skulle kanske ha gett en ökad chans att utvinna mer övergripande 
slutsatser. I det fallet finns dock risken för ett splittrat resultat eftersom det är mer 
komplicerat att begränsa en kvantitativ undersökning mot till exempel en specifik 
målgrupp.  
 
Den kvalitativa studien hade behövt inkludera fler informanter för att kunna ses som en 
representation av målgruppen, men det är svårt att reflektera över vilka eventuella 
skillnader detta hade gett empirin. Undersökningarna har dock gett intressanta 
synvinklar på problemet och det kändes betydelsefullt att inkludera riktiga användare. 
Litteraturstudien ger en bra teoretisk grund och påvisar att det finns gedigen tidigare 
forskning, vilket ger en bättre validitet till dragna slutsatser.  
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6 Avslutning 
Det avslutande kapitlet presenterar en övergripande och konkret slutsats baserad på det 
analyserade resutatet och den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning inom området. 

6.1 Slutsats 
Resultatet för undersökningarna i denna uppsats stöttar teorin om att det är komplicerat 
att begränsa begreppet användbarhet till en generell definition [14], [10]. Användbarhet 
kan ses som ett abstrakt och komplext område, vilket gör det svårt att dra några 
slutsatser över vad som är högre användbarhet eller enklare att använda. De faktorer 
som speglas in i begreppet upplevs olika av olika människor och det gör det komplicerat 
att utvärdera och optimera för alla målgrupper. Arbetet understödjer dock teorin om att 
en produkt bör uppfylla det användarna vill att den ska göra men även ta hänsyn till det 
användarna tror att produkten ska göra. Otydliga namn eller oklar funktionalitet, som 
menyhanteringen i WordPress, kan göra användare förvirrade och frustrerade.  
 
Omfattningen på arbetet gör det svårt att dra större slutsatser kring 
huvudfrågeställningen. Det ger dock indikationer på att det går att hitta och åtgärda 
större problemområden för att förbättra användarupplevelsen för en specifik målgrupp i 
WordPress administrationsverktyg. Resultatet påvisar även att det genom mindre 
modifikationer går att öka arbetseffektiviteten hos användare, där den genomsnittliga 
arbetstiden närmare halverades mellan standardversionen och den optimerade 
prototypen. 

6.2 Förslag på vidare forskning 
Eftersom detta arbete riktat in sig på en specifik målgrupp, oerfarna datoranvändare, kan 
det vara intressant att genomgöra ytterligare studier med fler målgrupper och större 
undersökningar. Detta för att kunna dra fler konkreta och generaliserade slutsatser. Den 
experimentella prototypen hade ett begränsat omfång, vilket gjorde att inte alla 
observationer blev testbara. Genom att skapa ett utökat tillägg, som inkluderar 
anpassningsinställningar beroende på användare, kan det vara möjligt att hitta en mer 
allmänt fungerande lösning för att förbättra användbarheteten i WordPress 
administrationsgränssnitt.  
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Bilaga 1: Scenarios för användbarhetstest 
Scenario 1 
Du har skapat en egen hemsida i WordPress och du behöver lägga till en ny sida där du 
kan presentera dig själv. Du vill att din presentationssida ska ha en kort text med namn 
och ålder samt en bild.  
 
Lägg till sidan. 
 
Scenario 2 
Du har nyligen fyllt år. Du behöver därför ändra din ålder på presentationssidan på din 
hemsida. 
 
Redigera din ålder på sidan. 
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Bilaga 2: Skärmavbildningar – standardversion av WordPress 
 
 

 
Figur 2a: Förstasidan av adminpanelen som kommer default med WordPress. 
 
 

 
 
Figur 2b: Följande sida i gränssnittet listar alla tidigare skapade sidor. 
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Figur 2c: I adminpanelen kan användarna skapa en ny sida. 
 

 

 
Figur 2d: Samtliga publiceringsalternativ användaren ställs inför i standardversionen. 
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Bilaga 3: Skärmavbildningar – experimentell prototyp 
 

 
Figur 3a: Många sektioner har sorterats bort på förstasidan i prototypen. 
 
 

 
 
Figur 3b: Statusmeddelanden i prototypen är gröna, medan de är gula i 
standardversionen.  
 
 

 
 
Figur 3c: Sidan som listar alla sidor har getts ett renare intryck i prototypen. 
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Figur 3d: Publiceringsalternativen har minskats i prototypen. 
 
 

 
 
Figur 3e: Användaren ställs inför färre val i huvudnavigationen i prototypen. 
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Bilaga 4: Kodutdrag för prototyp (WordPress plugin) 
 

 
 
Figur 4a: Följande php-kod gör det möjligt att använda sig av en egen stilmall för sin 
adminpanel. 
 
 

 
 
Figur 4b: Posttyper lagras i den globala variabeln $wp_post_types och den går att 
använda för att ändra namn på en typ genom hela systemet.  
 

 
 
Figur 4d: Följande kod åstadkommer i detta specifika fall att ”inlägg” byter namn till 
”nyheter” i menyn.  
 

 
 
Figur 4c: För att dölja meta-boxar i admin går det att använda remove_meta_box();. 
Upplägget ser ut som följer: <?php	  remove_meta_box(	  $id,	  $page,	  $context	  );	  ?>	  
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Bilaga 5: Sammanställning över observationer 
 
 
 

 
 
Figur 5a: Digrammet påvisar det antal informanter som helt genomförde de olika 
uppgifterna under de två testomgångarna.  
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Figur 5b: Digrammet visar en sammanställning över några observationer, vilka jämförs 
beroende på testomgång. 
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Bilaga 6: Flow-chart för testomgång 1 
 
 

 
 
Figur 6a: Flödesschemat visar den väg informant 2 tog genom gränssnittet för att skapa 
en ny sida. Diagrammet avser användbarhetstestet på standardversionen av WordPress.  
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