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Abstrakt 
 

Bildhantering är idag mer populärt än någonsin. Marknaden erbjuder fler, bättre och 

enklare kameror vilket resulterar i att allt fler tar bilder för att publicera på olika sätt. 

Digital bildhantering är mer än bara ett populärt tidsfördriv, det har blivit ett sätt att 

kommunicera på. Oavsett användningsområde så krävs det mycket av de program och 

system som hanterar digitala bilder. Det är idag ett stort behov, men också ett krav, i 

många branscher. Tidigare forskning visar på att det finns en kunskapslucka inom 

bildhantering ur ett användarcentrerat perspektiv. 

 

Denna studie handlar om bildhantering utifrån ett användarcentrerat perspektiv där fokus 

kommer att ligga på användarupplevelse och informationsarkitektur. För att få en positiv 

användarupplevelse krävs ett bra användarflöde. Användaren ska inte behöva avbrytas i 

sitt arbete på grund av en dålig struktur i gränssnittet. Irritation och frustration ska 

undvikas. Avgränsning i studien har gjorts gällande gränssnitt som hanterar övriga typer 

av filer samt gränssnitt som ligger på webben och i “molnet”. Syftet med studien är att 

identifiera viktiga faktorer då användaren strukturerar och hanterar bilder för att bidra till 

en bättre upplevelse och ett bättre användarflöde. En fallstudie genomfördes för att 

utvärdera och undersöka gränssnittet för ImageVault, ett digitalt bibliotek för bilder. 

Uppdragsgivaren i fallstudien var Meriworks AB. Utifrån den teori som studien behandlar 

har ett antal designprinciper framställts. Dessa designprinciper låg sedan till grund för den 

heuristiska utvärdering som gjordes för att få en helhetsbild över gränssnittet. För att få ett 

mer användarcentrerat perspektiv i studien genomförde författarna även 18 intervjuer med 

befintliga användare av gränssnittet. Intervjufrågor utformades med hjälp av den teori som 

tagits fram. Baserat på de intervjuer som gjordes har personas och scenarier skapats för att 

sedan resultera i ett antal mockuper som visar på framtida funktionalitet och struktur över 

gränssnittet.   

 

Studien har fokuserat mycket på att utvärdera ett gränssnitt utifrån användarnas 

perspektiv, hur uppbyggnaden är gällande ett gränssnitt som hanterar digitala bilder. 

Författarna strävade efter att ta reda på hur man kan uppfylla användarens behov och mål 

och samtidigt konstruera ett gränssnitt som hanterar digitala bilder på ett bättre sätt med 

hjälp av informationsarkitektur och användarflöde. Under studien har författarna 

identifierat ett antal faktorer som ansetts vara viktiga vid kategorisering och hantering av 

bilder i digitala bibliotek. Dessa faktorer är ett resultat utifrån studiens teoretiska ramverk 

och fallstudiens datainsamling tillsammans med de mockuper som skapats. Dessa faktorer 

kan ligga till grund för att utveckla gränssnitt som behandlar digital bildhantering. Fortsatt 

forskning behövs för att ta reda på faktorernas validitet men även för att undersöka om 

dessa faktorer behöver kompletteras ytterligare.  

 

 

Nyckelord: Användarupplevelse, Informationsarkitektur, Användarflöde, Digital 

bildhantering 



   
 

   
 

Abstract 
 

Today imaging is more popular than ever. More pictures will be published in different 

ways since the market offers more, better and simpler cameras. Digital imaging is more 

than just a popular time-killer, it has become a way to communicate. Whatever their 

intended use, it is required a lot from the programs and systems that handle digital images. 

There is a great need, but also a requirement in many industries. Previous research shows 

that there is a gap of knowledge in imaging from a user-centered perspective. 

 

This essay is about imaging based on a user-centered approach with a focus on user 

experience and information architecture in the world of digital photo libraries. A positive 

user experience requires great user flow. The user shouldn’t have to be interrupted in their 

work due to a poor structure of the interface. Irritation and frustration should be avoided. 

Interfaces that manage other types of files and interfaces located on the Web and in "the 

cloud" have been delimited in this essay. The purpose of this essay is to identify important 

factors when categorizing and managing images for contributing to a better experience and 

a better user flow. The company Meriworks AB has given the authors the task of 

evaluating and investigating the interface for ImageVault, a digital library of images. A 

number of design principles have been created based on the theories that the essay 

contains. These design principles formed the basis for the heuristic evaluation that was 

done to give the authors an overview of the interface. To get a more user-centered 

perspective, 18 interviews with existing users of the interface were carried out. Based on 

the theories of the essay interview questions were designed. Based on the interviews 

personas and scenarios were created, to the result in a number of mockups showing future 

functionality and structure of the interface. 

 

The study has focused very much on evaluating an interface based on user perspective and 

how the structure is built in an interface that manages digital images. The authors aimed to 

determine how to meet the user's needs and goals and designing an interface that manages 

digital photos in a better way with the help of information architecture and user flow. 

During the study, a number of factors have been identified which are considered important 

for the categorization and management of images in digital photo libraries. These factors 

are the result, based on the theoretical framework of the essay and the data collection of 

the case study together with the mockups created. These factors may be the basis for 

developing interfaces that deal with digital imaging. Further research is needed to find out 

the validity of the factors, but also to examine whether these factors need to be 

supplemented further. 
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Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de personer som ställt upp på intervjuer under vårt 

examensarbete, ni har hjälpt oss enormt mycket i att både bekräfta men också att 

komplettera de utvärderingar vi själva utfört. Ni har gett oss mycket bra information, 

önskningar, synpunkter och en förståelse över hur ni arbetar med ImageVault och 

bildhantering i övrigt.  

 

Även ett stort tack till det fina samarbetet med Meriworks AB som välkomnade oss varmt 

och fick oss att känna oss som en del av gänget på kontoret, det har varit en lärorik och 

givande tid.  

 

Och ett stort tack till vår handledare Morgan Rydbrink som alltid funnits där när vi haft 

frågor och funderingar kring examensarbetet men även för att ha stått ut med oss under 

dessa tre fantastiska och lärorika år. Det har varit en ära att få ha dig både som 

programansvarig, handledare och lärare under ett flertal kurser. Det går nog inte att hitta 

någon annan person som har förmågan att ständigt vara lika engagerad och pedagogisk 

oavsett vad som skett runt omkring. Dina små lamm har nu blivit stora feta får som är redo 

att bege sig ut i arbetslivet. 

 

Tack till alla nära och kära som agerat bollblank och stöd under de tre år som lett fram till 

detta slutliga examensarbete. Att ha möjligheten att få både uppmuntran, stöd och idéer är 

guld värt i alla stunder.  

 

Vi har haft ett flertalet rosa elefanter under åren och de har alla gjort fina avtryck i våra liv 

på många betydelsefulla sätt. 

 
Tack!
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1 Introduktion  
I introduktionen presenteras en inledning med information kring de forskningsområden 

studien kommer att beröra samt den fallstudie som genomförts. Den senare delen av 

kapitlet berör syftet med studien, forskningsfrågan och studiens upplägg. Avslutningsvis 

presenteras de avgränsningar och begränsningar som gjorts. 

 

Användarcentrerad design fokuserar på användaren eftersom det är de som kommer att 

använda produkten och därför ger ett av de viktigaste perspektiven mellan 

arbetsperspektiv och designperspektiv (Stickdorn och Schneider 2011). Inom 

användarcentrerad design vill man därför lyfta fram att användarna vet bäst, just på grund 

av att det är de som kommer att använda produkten (Saffer 2010).  

 

När användaren interagerar med en produkt uppstår användarupplevelse och denna 

upplevelse handlar om själva mötet mellan produkt och användare samt hur produkten 

fungerar när användaren kommer i kontakt med den. Genom denna kontakt får användaren 

en subjektiv känsla av hur produkten fungerar, oavsett om det är en positiv eller negativ 

känsla. Detta gäller oavsett vilken produkt användaren kommer i kontakt med, men själva 

upplevelsen kan variera beroende på vilken situation eller kontext användaren befinner sig 

i. (Garrett 2011; Sharp et al. 2007) 

 

Alla användare har olika behov och det är därför upp till en designer att verkligen förstå 

vilka användarna är och vad de behöver. Att lära sig att förstå användarna och deras behov 

kan vara en komplicerad process eftersom alla är olika. För en designer är det lätt hänt att 

skapa en produkt som speglar designerns egna beteenden och behov, men det är viktigt att 

komma ihåg att det är andra man designar för. (Garrett 2011)  

 

Att tänka på användarnas olika behov kommer i sin tur leda till att användarna känner 

tillfredsställelse, effektivitet, ett bättre flöde i sitt arbete, glädje och en positiv inställning 

till att vilja använda produkten igen. Att designa på detta sätt handlar om en målorienterad 

design, det vill säga man förstår vikten av olika typer av mål och bakgrunden till de mål 

som användaren har. (Cooper et al. 2007) 

 

Denna studie har ett fokus på digital bildhantering, att kunna självorganisera digitala filer 

och mappar på datorn är viktigt för att användaren. Både för att användaren ska komma 

ihåg var saker ligger och för att snabbt kunna få fram den information som behövs på ett 

effektivt sätt. Att sortera och strukturera filer, mappar och dokument har funnits så länge 

den moderna datorn existerat. Digital bildhantering och multimedia är mer än bara ett 

populärt tidsfördriv, det har blivit ett sätt att kommunicera på. Att exempelvis kunna dela 

foton gör att digitala bilder blir till en gemensam komponent av högteknologisk 

kommunikation. En del publicerar bilder på sin hemsida, andra använder dem till tryck 

eller för internt bruk. Andra kanske använder de i utbildning för att förmedla 

kommunikation, information och fakta. Oavsett vad, så krävs det mycket av de program 

och system som hanterar digitala bilder och multimedia. Fler och fler människor vill 
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kunna arbeta mer med sin multimedia för att kunna förbättra, justera, lagra och så vidare. 

Det är idag ett stort behov, men också ett krav, i många branscher. (Andersen & Van den 

Brink 2013) 

 

Användaren och uppbyggnaden av ett gränssnitt som hanterar digitala bilder spelar en stor 

roll i denna studie. Hur kan man uppfylla användarens behov och mål samt konstruera ett 

gränssnitt som hanterar stora mängder digitala bilder på ett bättre sätt med hjälp av 

informationsarkitektur och användarflöde? Dessa områden måste samverka på ett effektivt 

sätt för att tillgodose de förväntningar, behov och mål som finns hos användarna (Cooper 

et al. 2007). Att sträva efter att hela tiden fånga användarens uppmärksamhet på ett 

positivt och givande sätt kan i slutändan leda till att användarens upplevelse förbättras 

(Garrett 2011; Sharp et al. 2007). Användbarhet handlar om hur väl användaren kan 

använda produkten eller tjänsten i en specifik uppgift eller situation (Cooper et al. 2007; 

Nielsen 1995; Sharp et al. 2007). Studien kommer även ta upp begrepp som 

användarbehov det vill säga vilka behov användaren har (Garrett 2011). Användarmål, 

vilka typer av mål användarna har (Cooper et al. 2007).  Informationsarkitektur, hur 

uppbyggnaden ser ut i gränssnittet och hur strukturen och placeringen i gränssnittet 

upplevs (Resmini & Rosati 2011). Användarflöde, när användarflödet är optimalt flyter 

allt på och användaren blir inte avbruten någonstans i sitt arbete. De kan arbeta effektivt 

utan störande avbrott (Cooper et al. 2007). Studien kommer också att visa på hur alla 

dessa begrepp är kopplade till varandra. 

 

Uppdragsgivaren i denna studie har varit företaget Meriworks AB. De har lanserat 

ImageVault som är ett plattformsoberoende Media Asset Management-system
1
 som 

erbjuder ett säkert sätt att lagra, hitta och använda digital media. Fallstudien har varit att 

undersöka och sammanställa förslag på förbättringar av ImageVaults befintliga gränssnitt 

som i sin tur skulle kunna påverka användarens flöde och upplevelse i en positiv 

bemärkelse. 
 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som påverkar hanteringen och 

struktureringen i ett digitalt bildbibliotek. Genom att identifiera dessa faktorer vill 

författarna bidra till en bättre förståelse kring att kunna designa och utveckla gränssnitt för 

bildhantering när det gäller användarnas upplevelse och flöde. Syftet med fallstudien är att 

identifiera och sammanfatta de användarproblem som finns i uppdragsgivarens gränssnitt 

för bildhantering. 

 

Baserat på den litteraturstudie som genomförts i studien har följande forskningsfråga 

utformats:  

                                                 
1
 Ett Media Asset Management System är ett system som ger möjligheten för bland annat företag att kunna 

spara, hantera, kategorisera, hämta och dela mediafiler (Wikipedia, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_asset_management, hämtad: 2015-05-20). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_asset_management
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 Vilka faktorer är viktiga för att kunna strukturera och hantera bilder i ett digitalt 

bibliotek för att stödja det upplevda användarflödet? 

 

1.2 Upplägg  

Studien kommer att innehålla följande delar (se figur 1).  

Teorier; i studiens teoretiska ramverk beskrivs ett antal begrepp och djupare teorier 

bakom etablerade designprinciper. Samt en presentation om de framtagna designprinciper 

och teoretiska modeller som visar hur teorin korrelerar.  

Metoder; här presenteras studiens metoder och hur de genomfördes samt deras 

tillförlitlighet. De framtagna designprinciperna som togs fram i samband med det 

teoretiska ramverket applicerades vid den heuristiska utvärderingen.  

Resultat; här presenteras resultat från metoderna.  

Diskussion; i denna del diskuteras alla föregående kapitel. 
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Figur 1. Studiens upplägg. 

1.3 Avgränsning och begränsningar 

I studien kommer undersökningar av gränssnitt som hanterar digitala bilder att 

genomföras. Dessa gränssnitt finns installerade på enskilda servrar och därför kommer 

undersökningar av likvärdiga gränssnitt på webben och i “molnet” inte att genomföras. 

Gränssnitt som hanterar övriga typer av filer kommer också avgränsas då det inte faller 

inom ramen för denna studie.  

 

Studien fokuserar endast på datoranpassade gränssnitt. Mobila enheter och surfplattor 

kommer inte att tas med i undersökningen då information från uppdragsgivaren i det tidiga 

stadiet var begränsad. Det ansågs alltför osäkert gällande vilka andra typer av enheter som 

skulle finnas tillgängliga för det gränssnitt som undersökningar senare skulle utföras på. 

 

Begreppet användarcentrerad design kommer att begränsas på så sätt att studien tar upp 

och undersöker begreppen användbarhet, användarupplevelse, mentala modeller, 

affordances, feedback, användarens behov och mål samt informationsarkitektur och 

användarflöde. Denna begränsning gjordes då det ansågs mer relevant för uppdragsgivaren 

att få en djupare analys och undersökning av gränssnittet utifrån dessa begrepp eftersom 

de redan hade ett fungerande system och deras mål var att förbättra det utifrån 

användarnas upplevelser och flöde.  

 

I studien kommer begreppen produkt och/eller tjänst att refereras med ordet produkt, detta 

för att samla båda begreppen under ett och samma ord. Men även för att hålla studien mer 

lättläst, författarna vill dock förtydliga att begreppet tjänst även ingår när de refererar till 

en produkt. 

 

Vid skapandet av mockuper har avgränsning gjorts gällande interaktiva mockuper. Detta 

beslut togs i samband med planeringen för studien då författarna insåg att inga 

användartester skulle hinnas med. 
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2 Teori 
Teorikapitlet kommer att beskriva de begrepp som legat i fokus för denna studie. 

Kopplingarna mellan begreppen kommer att tas upp och förklaras för att få en tydligare 

förståelse över korrelationen. Avslutningsvis kommer ett antal framtagna designprinciper 

att presenteras. 

 

2.1    Användarcentrerad design     

Stickdorn och Schneider (2011) menar att användarcentrerad design fokuserar på 

användaren eftersom denne ger ett av de viktigaste perspektiven mellan ett 

arbetsperspektiv och ett designperspektiv. Saffer (2010) skriver att man ska lyfta fram att 

användarna vet bäst, eftersom det är dem som kommer att använda produkten. Garrett 

(2011) beskriver att användarcentrerad design säkerställer att man tittar på en design ur 

flera perspektiv och därmed täcker in så mycket som möjligt av det som användaren 

behöver. Med hjälp av denna förståelse för användaren kan en designer skapa mer 

engagerade, effektivare och positivare erfarenheter för användarna. En designer har alltså 

som uppgift att ta reda på vad användaren har för behov och mål.  

 

2.1.1    Användarupplevelse 

Användarupplevelse uppstår när användaren interagerar med en produkt. Denna 

upplevelse handlar om mötet, hur produkten fungerar när användaren kommer i kontakt 

med den. Användaren får en subjektiv känsla av hur den fungerar, oavsett om den är 

positiv eller negativ. Vid design av en produkt med god användarupplevelse som ett 

explicit resultat måste man tänka utanför boxen, bortom det funktionella och estetiska. 

Oavsett vilken produkt man kommer i kontakt med skapas en upplevelse för användaren. 

En upplevelse kan variera beroende på vilken situation eller kontext användaren befinner 

sig i. (Garrett 2011; Sharp et al. 2007)  

 

Hur ofta stöter inte användare på webbplatser som är undermåliga och som de inte förstår 

sig på? Eller dörrar som inte har något handtag och som dessutom öppnas åt fel håll? 

Alltför ofta är produkter byggda den enkla och billiga vägen istället för den “rätta” vägen 

som tar hänsyn till användarna och deras positiva upplevelse. När man designar för 

användarupplevelse måste man bland annat få produkten att uppfylla användarens mentala 

modell. (Bowles & Box 2011) 

 

Följ användarnas mentala modeller 
Alla användare har olika mentala modeller av hur en aktivitet eller process kommer att 

utföras. Användarna behöver inte veta alla detaljer om hur ett gränssnitt är uppbyggt för 

att kunna använda det. De skapar en egen mental bild för att förklara det, en som är 

tillräckligt kraftfull för att täcka deras interaktioner. (Cooper et al. 2007) 
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Termen mental modell är användarnas inre förståelse för hur system och objekt fungerar. 

Människor formar mentala modeller genom erfarenhet, inlärning och instruktioner. En bra 

mental modell låter användaren få en djupare förståelse för ett objekt och ju mer 

användaren lär sig om objektet och hur det fungerar, desto bättre blir användarens mentala 

modell. Många människor har en mental modell kring hur man hanterar en bil eller en TV, 

och hur de uppträder när vi till exempel trycker på gaspedalen eller knappen på 

fjärrkontrollen. Däremot har vanliga människor oftast inte en djupare mental modell rent 

tekniskt hur de fungerar, som till exempel en bilmekaniker eller en TV-ingenjör har. 

(Cooper et al. 2007; Norman 2002; Saffer 2010; Sharp et al. 2007) 

 

Hur ofta händer det att användare trycker upprepande och hårdare på tangentbordet när 

systemet inte svarar? Ganska ofta. Eller när det är kallt i huset och man vill få upp värmen. 

Sätts termostaten på högsta möjliga temperatur för att snabbare få upp värmen eller sätts 

den på önskat gradantal? Förmodligen det första alternativet. Detta är felaktiga mentala 

modeller. Principen mer är mer (more is more) förutsätter detta beteende, ju mer man 

trycker eller vrider på saker och ting, desto snabbare når man den önskade effekten. 

Människor i vardagen utvecklar en uppsättning abstraktioner kring hur saker och ting 

fungerar för att sedan tillämpa dessa på flera olika enheter, oavsett om de lämpar sig eller 

inte. En designer kan inte kommunicera direkt med användaren, all kommunikation sker 

via det som designats. Om designen visar sig vara otydlig och inkonsekvent kan det sluta 

med att användaren får en felaktig mental modell. (Norman 2002; Sharp et al. 2007) 

 

Som designer skulle man kunna manipulera en användares mentala modell. Mentala 

modeller skapas oftast av användare från de signaler som en designer försett produkten 

med. Dessa signaler ges i form av affordances och feedback (dessa begrepp förklaras mer 

ingående i senare avsnitt). Som designer har man möjligheten att använda sig av dessa 

signaler för att antingen gömma eller exponera en produkts inre mekanik och på så sätt 

manipulera en användares mentala modell avsevärt. (Saffer 2010)  

 

En implementeringsmodell beskriver de implementerade detaljerna för hur mekaniken i en 

produkt rent tekniskt fungerar. Den mentala modellen reflekterar användarens inre 

förståelse för hur produkten skulle kunna användas. En användare ska inte behöva se och 

lära sig alla tekniska detaljer i en produkt. Så länge användaren vet hur denne ska använda 

produkten behövs inget mer. Det är designerns jobb att dölja irrelevant fakta som avslöjar 

hur en produkt fungerar. Användare vill inte ha onödig information, de vill bara få 

uppgiften avklarad så fort som möjligt. Denna klyfta mellan vad som är implementerat 

och vad produkten skulle kunna tänkas erbjuda användaren kallas därför för representerad 

modell. Till skillnad från de andra två modellerna har en designer förmågan att kontrollera 

och manipulera denna del. Att förstå hur användarna tänker är en viktig del i en designers 

uppgift. Det viktigaste målet för en designer är att skapa en representerad modell som så 

nära som möjligt stämmer överens med användarnas mentala modell. (se figur 2) (Cooper 

et al. 2007)  
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Ett exempel på detta kan vara en väckarklocka. Implementeringsmodellen är alla de delar 

inuti som faktiskt får klockan att fungera, gå framåt och alarmera på angiven tid. 

Användarens mentala modell förstår hur man ställer och läser av klockan med hjälp av till 

exempel knappar, vridknappar, visare och siffror. Designerns uppgift (den representerade 

modellen) är att förse klockan med just knappar, visare och siffror på ett sådant sätt att 

användaren kan uppfylla sin mentala modell, men samtidigt gömma onödig fakta som 

användaren inte behöver veta om. 

 

 
 

Figur 2. Implementeringsmodell, representerad modell och mental modell (fritt från Cooper et al. 2007, s. 

30). 

Affordances 
Norman (2002) beskriver begreppet affordances som de upplevda och faktiska 

egenskaperna hos en produkt som bestämmer hur man kan interagera med den.  

 

James Gibson som först använde detta begrepp på 60-talet menar att affordances förklarar 

relationer mellan omvärlden och en aktör och att dessa relationer är en del av naturen. De 

behöver varken uppfattas eller vara synliga för aktören. (Norman 1999) 

         

Cascini och Pucillo’s (2013) studie undersöker kopplingen mellan forskning kring 

användarupplevelse och teorin bakom begreppet affordances. Detta gör de för att förklara 

begreppet Experience Affordances (affordance-upplevelser). Ramverket de presenterar 

utgör grunden för riktlinjer hur man kan designa för upplevelser. De tar upp olika mål-

begrepp, motoriska mål (till exempel trycka på en knapp på telefonen), göra-mål (skicka 

sms:et) och vara-mål (något som motiverar en handling, till exempel att komma närmare 

en person som befinner sig någon annanstans). De beskriver i sin studie att eftersom 

handlingar kan beskrivas på olika sätt så kan också affordances beskrivas på olika sätt. De 

menar att det finns olika typer av affordances. Grundläggande handlingar är handlingar 

som utförs för att uppnå motoriska mål. Manipulation Affordances är kopplingen mellan 

grundläggande handlingar och motoriska mål, alltså möjligheten att utföra en 

grundläggande handling; den perceptuella informationen vi får från en produkt för att till 

exempel kunna trycka på en knapp. (Cascini och Pucillo 2013) 

 

För att användaren ska kunna uppnå ett göra-mål bör produkten kunna erbjuda användarna 

en reaktion, Effect Affordances. Dessutom bör produkten också erbjuda interaktion, Use 
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Affordances. Detta kan handla om förmågan att kunna sätta ihop verkan och orsak, till 

exempel att skriva bokstäver till meningar, skicka ett sms, flytta ett reglage på en meny 

med fingret och så vidare. (Cascini & Pucillo 2013) 

 

Vara-mål kan till exempel vara att vara trevlig eller vara unik. Vara-målen är 

självrefererande och ligger nära människors inre önskan, något som motiverar till en 

handling och ger det en mening. Genom att uppfylla användarens underliggande 

psykologiska behov kan en produkt erbjuda utförandet av ett vara-mål. I Cascini och 

Pucillo’s (2013) studie har det fått begreppet Experience Affordances. Så länge 

egenskaperna hos en produkt gör att man kan uppnå ett vara-mål, erbjuder produkten en 

upplevelse för användaren. Genom att erbjuda en upplevelse kan produkter förse 

användare med njutbara interaktioner. Slutsatsen i deras studie är att en upplevelse aldrig 

kan designas eller garanteras. Den kan bara designas för, eller med andra ord erbjudas. 

(Cascini & Pucillo 2013) 

 

Feedback 
Feedback syftar till att erbjuda användare återkoppling på ett sätt som inte avbryter 

användarens flöde och interaktion med gränssnittet. Feedback används för att visa att 

något har hänt, till exempel att användaren har tryckt på en knapp, rört sig i gränssnittet 

eller liknande. Feedback bör visas tidigt och direkt för användaren för att undvika 

förvirring. Är knappen ansluten till farliga maskiner kan det dessutom leda till skador eller 

till och med dödsfall. Människor behöver feedback. (Cooper et al. 2007; Saffer 2010)  

 

Att utforma feedback är en designers uppgift, som måste bestämma hur snabbt produkten 

ska reagera och på vilket sätt den reagerar. Ta som exempel en situation när en person 

pratar med någon, det är enormt irriterande om personen i fråga inte får något svar från 

den andra personen. Det är samma sak när det gäller en produkt. Är det ett svar som 

kommer att ta lång tid (mer än en sekund, som faktiskt kan upplevas som en lång tid i 

detta sammanhang), behövs bra feedback som låter användaren veta att systemet har hört 

begäran och faktiskt gör något åt det. Detta förkortar inte väntetiden, men det gör att tiden 

känns kortare för användaren och på så sätt ökar sannolikheten att användaren väntar tills 

programmet arbetat färdigt. (Saffer 2010) 

 

Norman (2002) talade tidigt om att feedback som är omedelbar och direkt ger ett mervärde 

för användaren. Ibland kan en designer inte göra saker synliga, då kan ett ljud tala om för 

användaren vad som hänt eller kommer att hända. Ljud kan berätta att saker fungerar eller 

att de behöver underhåll, reparation men även för att undvika olyckor. Som designer bör 

man vara försiktigt med att använda ljud, de kan ofta bli mer söta än användbara och de 

kan även irritera och distrahera användaren. Ljud kan vara svåra att hålla privat, 

exempelvis om man befinner sig på en offentlig plats, om volymen inte är låg eller om 

hörlurar inte finns tillgängligt. (Norman 2002)  

 

I en offentlig miljö bör man som designer noga överväga användningen av ljud, men 

samtidigt försöka inkludera olika former av hjälp till personer med funktionsnedsättningar. 
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Därför är det viktigt att testa de olika ljuden noggrant för att undvika irritation. Ett 

exempel på feedback med ljud är bland annat när uttagsautomaten ger ifrån sig ett ljud 

som talar om att man har glömt sitt bankomatkort kvar i uttagsautomaten. (Cooper et al. 

2007) 

 

Cooper et al. (2007) anser att “Rik visuell obunden feedback” är en av de viktigaste 

formerna av feedback. Rik för att den ger en fördjupad information om vad som sker i 

gränssnittet, visuell eftersom feedback visas på ett synligt sätt på skärmen, och med 

obunden menas att denna typ av feedback alltid visar informationen lätt, kräver ingen 

speciell åtgärd eller kunskap hos en användare för att förstå den.  

 

Människor förväntar sig att deras fysiska åtgärder ska ge fysiska resultat, till exempel när 

en fil placeras i papperskorgen bör ett ljud eller en visuell ikon visas för att ge användaren 

tydlig förståelse om att filen hamnat i papperskorgen. Det mest optimala hade varit om 

användaren fått en mental modell som matchade den representerade modell som 

utvecklats. För att kunna göra detta behöver man utbilda användarna bättre, problemet är 

att de flesta inte vill lägga ner tid på att lära sig hur saker och ting fungerar när det gäller 

teknik. Att använda enkla och tydliga ikoner och grafiska element är effektiva metoder för 

att ge bra feedback. Ett exempel på detta är att papperskorgen expanderar när en fil 

placeras i den. Denna typ av feedback kan bli väldigt tilltalande och ge lugnande feedback 

till användaren på ett roligare sätt. Detta uppskattas ofta mer än en sida där det står "Fel 

404". De flesta användare förstår inte vad dessa sidor betyder, vad de beror på och inte 

heller vad som behöver göras för att undvika dessa. (Sharp et al. 2002; Krippendorff 2006) 

 

2.1.2    Användarbehov 

Alla användare har olika behov och en designer måste förstå vilka användarna är och vad 

de behöver. Att identifiera användarnas behov kan vara en komplicerad process eftersom 

alla är olika. Inledningsvis måste man veta vilka användarna är. Vidare i processen 

intervjuar och observerar man dessa användare för att förstå deras beteende. Det är lätt 

hänt att skapa en produkt som speglar designerns egna beteenden och behov. En designer 

får aldrig glömma att det är andra man designar för. Att lägga ner mycket tid på att 

undersöka användarnas behov gör att en designer kommer ut ur sitt egna begränsade 

perspektiv och istället ser det den slutgiltiga produkten från användarens synvinkel. 

Resultatet av detta kan hjälpa en designer att definiera och prioritera vilka användarens 

behov är och på så sätt designa en bättre produkt. (Garrett 2011) 

 

2.1.3    Målorienterad design 

Om man designar och konstruerar produkter på så sätt att de som använder produkterna 

uppnår sina mål kommer dessa personer att känna tillfredsställelse, effektivitet och glädje 

och de kommer gladeligen att betala vad produkten kostar. Till följd av detta kommer de 

också att rekommendera produkten till andra personer. För att uppnå denna målorienterade 
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design måste man förstå vikten av olika typer av mål och bakgrunden till de mål som 

användaren har. (Cooper et al. 2007) 

 

Att författarna valt att fokusera på Cooper et al.’s (2007) begrepp målorienterade design, 

istället för Normans aktivitetscentrerade design kopplas starkt till deras åsikt om att 

aktivitetscentrerad design inte räcker hela vägen. Genom att ta reda på användarens mål 

får en designer förståelse över varför användaren utför uppgiften. Detta gäller även de 

förväntningar och ambitioner som finns hos användaren. Detta hjälper designers att kunna 

avgöra vad som är viktigt respektive mindre viktigt i designen. De mål som finns hos 

användarna drivs av mänsklig motivation, den förändras väldigt sakta och ibland inte alls. 

Aktiviteter som Norman pratar om i aktivitetscentrerad design är mycket mer övergående, 

eftersom de nästan uteslutande bygger på vilken teknik som finns just nu, vilket ständigt 

förändras. (Cooper et al. 2007) 

 

Användarmål 
Den drivande motivationen bakom användarnas beteenden är som tidigare nämnts deras 

mål. Målen gör att användarna beter sig på ett visst sätt. Användarens mål kan vara svårt 

att reda ut, en designer kan till exempel inte fråga användaren rakt ut vad hans eller hennes 

mål är. Användaren kanske inte ens vet om vad denne har för mål eller så kanske 

användaren inte svarar helt ärligt. För att identifiera en användares mål måste man göra 

observationer kring användarens beteende, intervjuer, titta på olika signaler och tecken 

från miljön runt omkring. (Cooper et al. 2007) 

 

Cooper et al. (2007) tar upp tre olika typer av användarmål: upplevelsemål, slutmål och 

livsmål. Upplevelsemål beskriver hur en användare vill känna när den använder 

produkten. Upplevelsemål är enkla och personliga, de skildrar kvaliteten av användarnas 

interaktion med produkten. Dessa mål fokuserar på en produkts utseende och känsla vid 

interaktivitet. Oavsett hur bra produkten uppfyller andra typer av mål så vill ingen 

användare känna sig dum eller obekväm när de använder en produkt. Exempel på 

upplevelsemål kan vara att känna sig smart eller att ha kontroll, att ha roligt, förbli 

fokuserad och uppmärksam. Slutmål är det som motiverar användaren att utföra en 

uppgift, direkt eller indirekt. Dessa mål fokuserar på en produkts interaktionsdesign och 

informationsarkitektur. Att fokusera på användarens slutmål är en av de viktigaste 

faktorerna för att användaren ska tro att en produkt är värd deras tid och pengar. Exempel 

på slutmål kan vara att bli medveten om problem innan de blir allvarliga, att hålla 

kontakten med vänner och familj eller att hitta den bästa dealen. Livsmål representerar 

användarens personliga ambitioner, vilka är de mer djupa och drivna motivationer. Dessa 

mål ligger oftast utanför produktens kontext. Livsmål hjälper också till att förklara varför 

användarna försöker åstadkomma de slutmål som de söker. Fokusen här ligger på en 

produkts generella design, strategi och varumärke. Exempel på livsmål kan vara att leva 

det goda livet, lyckas med önskvärda ambitioner eller att vara populär. (Cooper et al. 

2007) 
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Cooper et al.’s (2007) beskrivning av upplevelsemål kan också kopplas ihop med Sharp et 

al.’s (2007) förklaring av användarupplevelsemål som beskrivs nedan.  

 

Användarupplevelsemål och användbarhetsmål 
Det finns många subjektiva målegenskaper som kan förklara hur en produkt upplevs för 

användaren. Dessa målsättningar kan exempelvis vara att produkten ska vara 

tillfredsställande, rolig, motiverande eller underhållande. Skillnaden mellan dessa 

subjektiva egenskaper hos användarupplevelsemålen och de mer objektiva 

användbarhetsdelmålen (se delmålen och dess beskrivningar i kapitel 2.1.4) är att 

användaren upplever den interaktiva produkten från sitt eget perspektiv, hur den känns och 

uppfattas, snarare än att bedöma den för hur användbar eller produktiv den är (se figur 3). 

(Sharp et al. 2007) 

 

 
Figur 3. Användarupplevelsemål och användbarhetsmål (fritt från Sharp et al. 2002, s. 19). 

 

2.1.4    Användbarhet         

Användbarhet innebär att interaktiva produkter bland annat ska vara lätta att lära sig, 

effektiva att använda och underhållande sett utifrån användarens perspektiv. Sharp et al. 

(2007) bryter ner begreppet användbarhet i olika delmål: 

 

Verkan 
Verkan syftar till takten eller hastigheten som gränssnittet erbjuder en användare att 

noggrant och framgångsrikt kunna slutföra en uppgift (Norman 2002). Nybörjare ska 

kunna vägledas genom en rad progressiva steg som leder till det önskade målet och 
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skickliga användare ska erbjudas genvägar som inte bryter användarflödet i utförandet av 

uppgiften. Produkten ska uppnå sitt syfte, det vill säga, den ska göra det som är tänkt att 

den ska göra. Syftet för exempelvis ett gränssnitt som lagrar och hanterar filer är att det 

ska vara lätt för användaren att organisera och kategorisera sina filer. Ett annat exempel är 

när användaren inhandlat något på internet. Användaren fyller i sin adress och 

betalningsuppgifter och kan sedan låta webbsidan komma ihåg personuppgifter till nästa 

gång. För att uppnå ett bra mått på hur väl en webbplats gör vad den ska göra är 

förutsättningen att nyttan och effektivitetens mål uppfylls. Effektivitet av de verktyg som 

finns på webbplatsen är lika viktig som närvaron av verktygen. Om användaren inte kan 

använda verktygen, fungerar de inte. Vid användning av verktyg på en webbplats behöver 

användaren känna att systemet är sammanhängande, kompakt och logiskt för att kunna 

utföra och bli tillfredsställd då de utför sina uppgifter. Verkan är ett begrepp som ligger 

nära användbar och kan hänvisa till den tid som krävs för att använda gränssnittet och 

sannolikheten för att göra fel i systemet. (Cooper et al. 2007; Sharp et al. 2007)  

 

Effektivt användande 

Användarna ska snabbt och utan problem kunna utföra sina uppgifter oavsett 

kompetensnivå. En webbplats som kräver onödigt många klick för att utföra en uppgift 

uppfyller till exempel inte detta delmål. Effektivt användande syftar till ett mycket allmänt 

mål om hur bra ett system kan utföra det som gränssnittet är avsett att göra. En webbplats 

anses vara effektiv om användarna exempelvis lätt kan hitta den information de söker eller 

enkelt kan slutföra sitt inköp. Informationsarkitektur och semiotik (läran om tecken) spelar 

en stor roll för effektiviteten i en webbplats. Andra viktiga områden som påverkar 

effektivitet är sidans layout, bildval och innehåll. Man ska sträva efter att verktyg och 

knappar ska vara synliga, logiskt placerade och lätta att nå. Knappar som har en relation 

till varandra ska placeras tillsammans. (Nielsen 1995; Sharp et al. 2007; usabilityfirst.com 

2015) 

 

Spool et al. (2004) skriver i deras artikel om ett begrepp som kallas Doft av information 

(Scent of information). Det är ett begrepp som syftar till att användarna får information 

som de förväntar sig att få när de klickar på exempelvis en länk. Människor blir som 

rovdjur på jakt, i detta fall på jakt efter information. Användare söker efter doftspår och 

när de hittar det börjar de följa spåret och bli mer angelägna att komma fram till bytet 

(deras mål). Doften av information har bland annat att göra med placeringen och längden 

på länkar och sidor. En doft är osynlig, men i detta fall är det ett resultat av hur väl en 

designer förstår användare, deras behov och tillgång på information. När doften är svag tär 

det på användarnas självförtroende och de gör ofta mer vilda gissningar gällande var de 

ska klicka och hur de ska ta sig vidare. Är doften stark, det vill säga att de närmar sig sitt 

mål, blir självförtroende i stället starkare och de vet exakt var de ska klicka och hur de ska 

ta sig vidare. Ett exempel på en webbplats som har en svag doft kan vara när användaren 

klickade på en länk för att få en fullständig lista på de filmer som fanns att köpa. 

Användaren klickade sedan på länken och det dök då upp en lista på de mest populäraste 

filmerna. I detta fall kunde inte webbsidan visa det som länken var avsedd att visa och det 

medförde att doften blev svag och användaren fick fortsätta leta. En designer 
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kommunicerar doft genom länkar och varje länk måste ha en stark doft om innehållet som 

ligger bakom länken. Användaren ska inte behöva gissa sig fram, en smidig, kort, tydlig 

och logisk väg ska ligga framför användaren för att snabbt hitta spåret som leder fram till 

målet. En användare och en designer ser samma gränssnitt, men ur olika perspektiv. En 

designer ser hela sektioner, medan användaren endast ser de sidor de besöker. (Spool et al. 

2004) 

 

Säkerhet 
Användaren ska skyddas mot oönskade situationer. En “ta bort”-knapp i ett gränssnitt ska 

till exempel aldrig placeras bredvid en “spara”-knapp. Det räcker med att användaren gör 

ett felsteg och dokumentet riskerar att raderas. Gränssnittet ska alltid inge en trygghet hos 

användaren. Detta kan till exempel vara att det kommer upp en varningsruta med 

alternativet: “Vill du ta bort detta dokument?” om användaren klickat på “ta bort”-

knappen. Gränssnittet ska även hjälpa alla typer av användare att undvika faror att utföra 

oönskade åtgärder av misstag. För att göra gränssnitt säkrare ska en designer sträva efter 

att förhindra användaren från att göra allvarliga fel genom att till exempel placera 

avgörande knappar långt ifrån andra knappar. (Nielsen 1995; Sharp et al. 2007)  

 

Säkerhet kan också hänvisas till hur användarna återhämtar sig från fel, genom att 

exempelvis återgå till en tidigare situation. Användare ska lätt kunna navigera sig tillbaka 

om de går vilse genom klart markerade ”utgångar”. Funktioner som ångra och gör om bör 

finnas i gränssnittet. (Nielsen 1995)  

 

Användarnytta 
Rätt funktionalitet ska finnas för att uppfylla användarens behov. En webbutik som inte 

har någon betalningsfunktion ger ingen användarnytta. Användaren kommer fram till det 

som är målet, att beställa en produkt, men inte nyttan att exempelvis kunna betala direkt 

för att slippa en pappersfaktura. Användaren ska känna att produkten är ändamålsenlig, de 

ska kunna göra vad de behöver eller önskar göra. (Sharp et al. 2007) 

Lätt att lära och lätt att komma ihåg 
Produkten ska vara lätt att lära sig och lätt att använda. Användaren ska inte behöva lägga 

ner en massa tid på inlärning och hur det fungerar. Det ska vara lätt att komma ihåg när 

användaren väl har lärt sig hur produkten fungerar ska det vara lätt att komma ihåg till 

nästa gång den används (Sharp et al. 2007). Norman (2002) menar att språk, fraser och 

koncept som används i gränssnittet ska vara tydliga och lätt att förstå. Nielsen (1995) 

skriver att liknande ord, ikoner, situationer och åtgärder ska innebära samma sak och 

fungera på samma sätt.  

 

Cooper et al. (2007) menar att intuition är en mental jämförelse mellan en ny erfarenhet 

och saker man en gång lärt sig. De flesta vet till exempel hur en ikon av en papperskorg 

fungerar eftersom de en gång lärt sig hur en vanlig papperskorg fungerar. Men från första 

början visste de inte rent intuitivt hur en vanlig papperskorg skulle fungera, det var bara en 
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extremt lätt sak att lära sig. De beskriver också det mänskliga sinnet som en otroligt 

kraftfull inlärningsmaskin som hela tiden och utan ansträngning lär sig nya saker.  

 

Shneiderman & Plaisant (2005) skriver att när objekt och handlingar i ett gränssnitt har en 

logisk struktur som kan förankras med objekt och handlingar som användaren är bekant 

med, så förväntas det mänskliga minnet att också komma ihåg strukturen. Att koppla 

objekt i gränssnittet till objekt som finns i verkligheten kan man med en god visuell 

presentation förbättra och hjälpa användare att lättare komma ihåg.  

 

Andra viktiga faktorer inom användbarhet 
Funktioner som görs synliga skapar en tydligare förståelse för att användarna ska kunna 

fortsätta med den pågående uppgiften utan att tappa fokus. När funktioner, objekt och 

menyer inte är synliga för användaren blir de svårare att hitta och använda, ett exempel 

kan vara relationen mellan var kontrollerna i en bil är placerade, hur synliga de är och hur 

de används. Denna relation verkar för att förenkla bilkörningen för föraren. (Sharp et al. 

2007) 

 

Cooper et al. (2007) och Nielsen (1995) skriver att onödigt innehåll bör undvikas och att 

en minimalistisk design ska eftersträvas. Cooper et al. (2007) skriver även att man ska 

skala av halva sitt innehåll och sedan hälften av det. Eftersom interaktiva produkter oftast 

är så pass komplexa på insidan är det viktigt att värdera en design som speglar elegans och 

enkelhet på utsidan.  

 

En annan viktig faktor är att presentera felmeddelanden på ett lättförståeligt sätt för att 

användaren ska kunna ta till sig och förstå det som precis har hänt. Användare ska även 

kunna använda ett system med så lite hjälp som möjligt och ha valmöjligheten att fråga 

efter hjälp i de fall då användaren behöver det. (Nielsen 1995)  

 

Att utforma begränsningar i gränssnittet medför att man kan vägleda användaren att 

interagera med rätt verktyg för rätt uppgift. Exempelvis genom att utforma vissa 

menyalternativ som inaktiva och på så sätt göra de mindre synliga för användaren. (Sharp 

et al. 2007) 

 

Ett interaktivt gränssnitt som har god användbarhet ska inte kräva mycket av användarens 

tidigare kunskaper. Användarna ska snabbt och enkelt kunna hitta den information de är 

ute efter utan att tappa kontrollen under tiden som de navigerar. (Englund & Sundin 2008)  

 

Koppling användbarhet och användarupplevelse  
Det är av stor vikt att se båda begreppen som en helhet när man designar för 

användarupplevelse. Det finns egentligen ingen klar och tydlig linje som särskiljer dessa 

två aspekter. Användbarhet är avgörande för kvaliteten av användarupplevelsen och 

tvärtom, användarens upplevelser (till exempel hur något känns eller uppfattas) är 

sammansvetsat med hur användbar produkten är. (Sharp et al. 2007) 
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En webbplats som får användaren att tänka över oväsentliga saker är ingen användbar 

webbplats. En sådan webbplats tenderar att ta all energi, entusiasm, och framförallt, tid 

från användaren. Det kan till exempel vara en knapp som inte ser ut som en knapp, 

användaren stannar då upp i ett par sekunder för att fundera över om det är en knapp och 

om den är klickbar. Detta kan också kopplas till användarupplevelse eftersom en känsla 

hos användaren uppstår, som under dessa sekunder kanske förmedlar en känsla av 

förvirring. (Krug 2006) 

 

2.2    Informationsarkitektur 

World Wide Web har utvecklats till ett stort kommunicerande och informerande medium 

och det är få moderna företag som skulle trotsa efterfrågan att informera via webben. 

Internet fortsätter att växa även idag och betydelsen för företag att leverera information 

snabbt är avgörande. Oavsett om människor medvetet eller omedvetet tänkt på 

informationsarkitektur så finns den i uppbyggnaden av en webbplats, ibland bra, ibland 

mindre bra. Effektiv informationsarkitektur på webben är en viktig tillgång för företagen 

och det finns ett flertal olika sätt att uppnå bra struktur på en webbplats. (Burford 2011) 

 

Området informationsarkitektur som även förkortas IA har en kort men rik 

tvärvetenskaplig historia och bygger på framgångarna av utlåning, återanvändning och 

utveckling av begrepp och tekniker från andra närliggande områden. Resmini och Rosati 

(2011) förklarar informationsarkitektur med tre punkter och menar att det är: 

 

1. Den strukturella utformningen av delade informationsmiljöer. 

2. Konsten och vetenskapen att organisera och märka webbplatser, intranät, 

gemenskaper och programvaror för att stödja användbarhet och hittbarhet (det vill 

säga hur lätt det är att hitta de man söker). 

3. En framväxande gemenskap av praxis fokuserad på att föra principer för design 

och arkitektur till det digitala landskapet. 

 

De anser att punkt nummer två binder ihop informationsarkitektur och webbdesign. Punkt 

ett och tre kan också kopplas till webbdesign men de behandlar även andra områden. 

Exempelvis kan design och arkitektur också kopplas till inredning. (Resmini & Rosati 

2011) 

 

När man talar om informationsarkitektur idag syftar man främst på webbrelaterade 

områden. Områden har vuxit upp kring de behov som är förknippade med strukturering 

och hantering av informationsresurser på Internet. Informationsarkitektur kan också 

beskrivas som en informationsmiljö, det är en miljö som innefattar ett flertal olika begrepp 

som tillsammans blir en helhet. Att det beskrivs som en miljö är för att ordet miljö syftar 

till en omgivning och en omgivning är uppbyggd av någon form av struktur. En av 

utmaningarna för informationsarkitekter är att skapa och vårda informationsmiljöer som 

lider av en dålig struktur. Med ett ökande antal individer som interagerar i 
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informationsmiljöer dagligen, ökar behovet av att tillhandahålla konsekventa, rättvisa och 

hållbara upplevelser i ett gränssnitt. (Milan 2005) 

 

Strukturerade tillvägagångsätt för informationsarkitektur behövs för att kunna ta kontroll 

över den framväxt som skett och som sker idag inom informationsmiljöer. Idag ställs 

publicering på webben inför helt nya utmaningar i form av strukturering utan etablerade 

traditioner och praxis. Ett antal olika forskare kom fram till att informationsarkitektur 

kräver flera olika kompetenser inom utvärdering, samordning av interna och externa 

intressenter samt ledning. (Burford 2011) 

 

Strukturera innehållet i gränssnittet för alla användare 
Nödvändiga verktyg ska finnas synliga och tillgängliga utan att störa eller förvirra 

användaren. För nybörjare ska verktygen finnas på en palett nära till hands och för 

avancerade användare ska möjlighet att använda kortkommandon finnas. (Nielsen 1995; 

Cooper et al. 2007) 

 

För att effektivisera användarens flöde behöver gränssnittet anpassas för så väl nybörjare 

som avancerade användare. Kraven som användarna ställer på digitala produkter ser olika 

ut beroende på deras kompetensnivå. De flesta användare blir medelanvändare. Som 

nybörjare stannar man inte särskilt länge och det är få användare som blir riktiga experter. 

Som designer måste man inkludera alla användare (se figur 4). Shneiderman och Plaisant 

(2005) delar in användare i tre olika nivåer baserat på kompetens. Nybörjare eller 

förstagångsanvändare är personer som aldrig eller som ett fåtal gånger kommit i kontakt 

med gränssnittet, det kan till exempel vara mormor som ska skicka sitt första e-mail via 

datorn. Dessa användare vet vad de har för mål med uppgiften men vet inte vanligtvis hur 

de ska nå sitt mål. Därför kan det lätt uppstå oro när de ska försöka lära sig hur 

gränssnittet fungerar. För att hjälpa användarna att övervinna denna oro kan en designer 

bistå gränssnittet med olika instruktioner, dialogrutor och steg-för-steg-guider. 

Handlingarna för att en nybörjare ska kunna nå sitt mål bör vara av minsta möjliga antal, 

uppgifterna ska kunna genomföras på ett enkelt sätt och det ska kännas naturligt att gå 

vidare till nästa steg. Nybörjaren känner då minskad oro för att använda gränssnittet igen 

och denne bygger upp ett förtroende och en positiv känsla kring gränssnittet. Att få 

informativ feedback kring varje avslutad uppgift ses som ett plus samtidigt som 

konstruktiva felmeddelanden bör visas om användaren skulle göra ett misstag. 

(Shneiderman & Plaisant 2005) 
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Figur 4. Frågor användarna kan ställa utifrån deras kompetensnivå (fritt från Cooper et al. 2007, s. 42). 

 

Kunniga medelanvändare är användare som vet hur uppgifter ska genomföras och med 

en bred kunskap kring hur gränssnittet fungerar. Däremot kan de ha svårt att komma ihåg 

var vissa menyalternativ fanns eller var vissa funktioner var placerade. Genom att designa 

en tydlig struktur på menyer, använda konsekventa termer och att få gränssnittet att belysa 

igenkänning snarare än att användaren ska lära sig på nytt varje gång, gör att man kan 

hjälpa dessa kunniga medelanvändare att lättare komma ihåg var saker och ting var 

placerade och vad de betydde. Frekventa expertanvändare eller avancerade användare 

är väl hemmastadda med uppgiften och gränssnittet och målet är att få jobbet utfört på 

snabbast möjliga sätt. Dessa användare kräver snabba svarsreaktioner, kort och koncis 

feedback som inte stör samt möjligheten att använda kortkommandon eller genvägar som 

innebär få knapptryckningar eller val. Genom att designa för dessa krav kan man hjälpa 

avancerade användare att få ett snabbare och mer effektivt användarflöde i gränssnittet. 

(Shneiderman & Plaisant 2005)  

 

Alla användare lär sig med tiden. Inlärning sker hela tiden, överallt, i olika mängder. Allt 

måste designas så att användaren har möjligheten att lära sig, oavsett vilken 

kompetensnivå användaren har. Användaren ska genom interaktion med gränssnittet 

kunna öka sin kompetens i egen takt. Det bör vara möjligt för användaren att välja sin 

egen inlärning. Vissa användare lär sig bäst genom att läsa instruktioner, vissa vill testa 

olika oprövade alternativ tills de hittar den rätta, vissa vill titta på vad andra gör och vissa 

lär sig bäst genom att med hjälp av en mentor eller en expert gå igenom gränssnittet 

tillsammans. (Krippendorff 2006)  

 

Alla användare som har viljan att lära sig ett gränssnitt genom att använda 

kortkommandon kvalificeras som avancerade användare. Dessa användare kommer med 

lätthet att lära sig hur gränssnittet fungerar och vilka funktioner som finns. Varje ny gång 

som den avancerade användaren interagerar med gränssnittet, vet denne exakt vad den vill 

göra och hur den ska göra för att genomföra det. Nybörjarhjälp, i form av till exempel 

kom igång-tips och fullt synliga paletter, är oftast bara i vägen för användare på avancerad 
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nivå. Men som designer kan man inte eliminera dessa hjälpverktyg, designen måste 

anpassas för alla. Till exempel måste steg-för-steg-guider som ibland poppar upp när man 

startar ett program enkelt kunna stängas av, och på så sätt göras till en standard varje gång 

man startar programmet. Detta kan annars lätt bli ett avbrott i de avancerade användarnas 

flöde. (Cooper et al. 2007)  

 

Användarkontroll 
Användarkontroll syftar till att designa ett gränssnitt som ger användaren en känsla av 

kontroll och felhantering, vilket medför att användaren får en positiv upplevelse. Design 

av gränssnitt måste säkerställa att en användare aldrig oavsiktligt kan konfigurera något 

som inte går att ångra. (Cooper et al. 2007) 

 

Människor lär sig bäst genom att vara aktiva och för att åstadkomma detta bör alla aktiva 

val följas av någon form av snabb respons från systemet. För att behålla känslan av ett 

användarflöde krävs en responstid på max en sekund, men redan där tappar användaren 

känslan av att man interagerar direkt med gränssnittet. En designer bör även tänka på att 

touchscreen-gränssnitt inte är anpassat för hover-effekter, det vill säga att användaren 

håller markören över ett element och får information om att elementet är klickbart. I 

sådana gränssnitt behövs en annan form av feedback för att undvika förvirring och 

missnöje när användaren interagerar med gränssnittet. (Tene & Polonetsky 2013) 

 

Om man exempelvis tar datorn och den tillhörande skärmen så kan ljusstyrkan på skärmen 

variera kraftigt beroende på en mängd olika aspekter. Därför är det viktigt att kunna 

erbjuda användarna en kontroll att själva kunna höja eller sänka ljusstyrkan utifrån deras 

personliga behov, en användare kanske tycker att ljuset är för starkt och får ont i ögonen, 

medan en annan tycker att det är för dåligt ljus och måste koncentrera sig otroligt mycket 

vilket kan leda till spänningshuvudvärk. Användarkontroll är viktigt då det är svårt att 

designa en perfekt produkt och därför behöver man kunna erbjuda användaren en känsla 

av kontroll och frihet gällande anpassningsmöjligheter. Kan man låta användare göra 

justeringar utifrån vad de själva önskar med hjälp av flera olika inställningar och 

interaktionsmöjligheter skapas en möjlighet för tillfredsställelse hos användaren. Ett annat 

sätt att ge användarna mer kontroll är att erbjuda användaren att själv kunna kontrollera 

hur mycket information som visas i gränssnittet, en erfaren användare kanske inte behöver 

lika mycket information som en nybörjare. (Shneiderman & Plaisant 2005) 

 

Användarkontroll är också att erbjuda användare en möjlighet att “fly” från oväntade 

platser de hamnat på med hjälp av tydligt markerade “nödutgångar” Att kunna ångra och 

gå tillbaka ger en känsla av kontroll och trygghet (Sharp et al. 2002).  

 

Mycket av det som en designer gör är att lösa och hantera olika användarfel, inte fel som 

användaren gör utan fel i designen som gör att användaren inte kan göra rätt val. En 

designer behöver förstå vad ett system exempelvis gör när människor gör misstag och vad 

som behöver göras för att förhindra det. Garrett (2011) menar att har man ingen möjlighet 

att täcka in och utforma ett system som gör det omöjligt att göra misstag och fel behöver 



 

  23 (93) 
 

man kunna ångra och gå tillbaka till det man tidigare gjorde. Han pratar också om tre ord 

man bör ha i åtanke när man designar, förebyggande, rättelse och återhämtning. Datorer 

har inget behov av att ångra, människan däremot, gör misstag hela tiden. (Garrett 2011) 

 

Att kunna anpassa något utifrån sina egna behov är något människor uppskattar och gör 

platser mer sympatiska och familjära, samt mer mänskliga och trevliga att vara i. 

Detsamma gäller för gränssnitt, att ge användarna möjlighet att göra det mer personligt är 

både roligt och användbart. Användarkontroll kan också syfta till att användaren ska kunna 

ha kontroll över personlig information som finns på internet. Till exempel att användaren 

har kontroll över vad som får och inte får visas öppet för alla. (Cooper et al. 2007)  

 

2.2.1    Användarflöde 

Ett bra användarflöde i ett gränssnitt gör användarna mer effektiva och produktiva. Man 

kan jämföra det med en författare som har en idé om en bok och skriver i total 

koncentration utan att märka av sin omgivning. Idéerna flödar fram i huvudet och 

författaren fortsätter att skriva, det blir ett flöde av idéer och berättelser. Mikhaly 

Csikszentmihalyi var den som först beskrev detta flöde i boken ”Flow: The Psychology of 

Optimal Experience”. (Cooper et al. 2007) 

 

Användarflöde är ett relativt svårt koncept att greppa. Det är en grundläggande och viktig 

del av hur människor upplever ett gränssnitt. När man utformar ett gränssnitt bör man ha i 

åtanke att inte avbryta användarens flöde, att inte underskatta betydelsen av snabbhet samt 

att stödja kreativitet, kvalitet och njutning. Varje gång det sker ett avbrott, att användaren 

fastnar eller blir störd någonstans i gränssnittet gör att de inte kan koncentrera sig på sina 

uppgifter, vilket leder till att användarflödet blir förstört eller förlorat. Även ett långsamt 

gränssnitt kan påverka användarnas flöde och effektiviteten i deras arbete. (Bederson 

2004) 

 

Flöde kan också beskrivas som ett djupt tillstånd nästan som i meditation, att man hamnar 

i det undermedvetna och därför inte uppfattar omgivningen fullt ut. Individen som hamnar 

där arbetar ofta väldigt effektivt, men detaljer runt omkring försummas lätt. Ta som 

exempel den författare, som tidigare nämndes, som hamnade i ett flöde av idéer och 

berättelser. Han hade inte märkt av att någon varit inne i rummet, hämtat en bok och sedan 

gått ut från rummet. Att författaren inte reagerat på närvaron av denna person berodde på 

den djupa koncentration som uppstod hos författaren. Om personen som var inne i rummet 

istället gick fram och slängde boken hårt på bordet hade det brutit författarens 

koncentration. Författaren hade då fått väldigt svårt att hitta tillbaka till samma flöde 

vilket hade fördröjt arbetet. (Cooper et al. 2007) 

 

Raskin (2000) myntade begreppet Locus of Attention. En persons locus of attention är när 

en person i ett vaket och medvetet tillstånd riktar sin uppmärksamhet spänt och aktivt mot 

en specifik sak eller egenskap hos en sak. Locus betyder på latin “ställe” eller “plats”. Av 

alla saker som rusar genom en persons hjärna är det bara en, och det ska understrykas 
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endast en sak som kan ha ens fulla fokus. Den specifika saken är personens locus of 

attention. Ett bra exempel på detta begrepp som han tar upp i sin bok är bruset från 

lysrören i taket. Om han lyssnade noga så hörde han bruset klart och tydligt, annars hörde 

han det inte alls. Ljudet fanns där hela tiden, även när han var omedveten om det. När han 

tände lampan noterade han särskilt att det lät ifrån dem. Så fort hans fokus riktades mot 

bruset och blev han medveten om det blev det hans locus of attention. (Raskin 2000) 

 

Oavsett hur snygg designen av ett gränssnitt är, behövs ett genomtänkt flöde. Användaren 

är där för att använda gränssnittet, att ta till sig det som finns, att använda det som finns 

samt uppfylla de mål som finns. Ett användarflöde som på vägen orsakas av olika 

störningar kan leda till irritation, men också till att användaren inte vill använda 

gränssnittet igen eftersom användarens mål inte uppfylls. (Cooper et al. 2007) 

 

2.3    Teorisyntes och designprinciper 

Teorin i denna studie har delats upp i två modeller. Målorienterad design och användarens 

olika mål är själva kärnan (se kapitel 2.1.3). Produkter som uppnår användarens behov 

bidrar till att användaren känner tillfredsställelse, effektivitet och glädje. De får en 

upplevelse av produkten, de når sina upplevelsemål. För att ta reda på vad användaren har 

för upplevelsemål och användbarhetsmål måste användarens behov identifieras (se kapitel 

2.1.2). Som designer måste man veta vem användaren är och vad den har för beteende. 

Användarupplevelse omsluter både användarbehov och användarmål eftersom detta är en 

stor och viktig del i helheten av användarcentrerad design. När man designar för 

användarupplevelse måste man bland annat få produkten att uppfylla användarens mentala 

modell och att förstå hur användaren tänker. Mentala modeller skapas oftast av användare 

från de signaler som en designer försett produkten med. Dessa signaler ges i form av 

affordances och feedback (se kapitel 2.1.1). Användarcentrerad design, som är helheten, är 

en inriktning där fokus ligger på att involvera användaren i varje skede av designprocessen 

och där det ingår att ta reda på användarens upplevelse, behov och mål (se kapitel 2.1). 

Användbarhet sträcker sig över alla delar eftersom man måste ta hänsyn till dessa när man 

designar användbara produkter (se kapitel 2.1.4). (se figur 5)  

 



 

  25 (93) 
 

 
 

Figur 5. Studiens teoretiska modell över användarcentrerad design. 

 

Informationsarkitektur handlar om att strukturera informationsutrymmen, olika element 

som på ett eller ett annat sätt interagerar med varandra och som bygger upp en helhet (se 

kapitel 2.2). Genom att strukturera innehållet på ett sådant sätt att alla användare kan 

använda det oavsett kompetensnivå gör att man kan få ett effektivare flöde för användaren. 

Att strukturera för användarkontroll bidrar också till att användarflödet blir bättre. Ett bra 

flöde kan beskrivas som ett djupt tillstånd hos användaren, där användaren inte uppfattar 

omgivningen fullt ut, fokus hamnar på en enda sak och blir användarens locus of attention 

(se kapitel 2.2.1). (se figur 6)  

 
 

Figur 6. Studiens teoretiska modell över informationsarkitektur.  

 



 

  26 (93) 
 

En dålig informationsarkitektur leder till att användarflödet blir ineffektivt vilket i sin tur 

bidrar till att användarens upplevelse påverkas negativt. Samtidigt gäller det tvärtom, om 

det är en bra struktur på innehållet leder det till att det blir ett bra flöde och användaren får 

en positiv upplevelse. Användarflöde sammankopplar informationsarkitektur till 

användarupplevelse. (se figur 7)  

 

 
 

Figur 7. Kopplingen mellan de två teoretiska modellerna. 

 

2.3.1    Framtagna designprinciper 

De framtagna designprinciperna nedan är baserade på Nielsen’s (1994a, 1995), Norman’s 

(Sharp et al. 2007) och Cooper et al.’s (2007) designprinciper samt den teoretiska 

modellen och dess begrepp (se kapitel 2.3). De designprinciper som valdes ut baserades på 

fallstudiens riktning och studiens fokus. Dessa designprinciper ligger sedan till grund för 

den heuristiska utvärderingen (se kapitel 3.1). 

 

Feedback 
Användaren ska få information om vad som har händer och vad som har slutförts i 

gränssnittet, för att tillåta användaren att fortsätta med uppgiften. Informationen som ges 

ska vara lätt för användaren att se och förstå samt ske inom en godtagbar tidsrymd. 

Användaren ska kunna se vad som händer i systemet, om sidan laddas ska detta också 

synas för användaren. (se kapitel 2.1.1)  

 

Användarens mentala modell och affordances 
Objekt ska inbjuda till interaktion och deras egenskaper ska vara logiska för användaren. 

En knapp ska kännas inbjudande att trycka på och användare ska förstå vad som händer då 

de trycker på knappen. Användaren ska erbjudas att skapa en egen mental modell för att 
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förklara hur saker fungerar. Användaren ska inte behöva lära sig alla tekniska detaljer. (se 

kapitel 2.1.1) 

 

Överensstämmelse 
Liknande ord, ikoner, situationer och åtgärder ska innebära samma sak och fungera på 

samma sätt. En användare ska till exempel inte behöva fundera på om den röda knappen i 

hörnet innebär avbryt. (se kapitel 2.1.4) 

 

Synlighet och igenkänning 
När funktioner inte är synliga för användaren blir de svårare att hitta och använda. Objekt 

och menyer ska utformas på ett sätt som medför god synlighet för användaren. 

Användaren ska inte behöva komma ihåg en del i gränssnittet för att kunna utföra en 

uppgift i en annan del. Språk, fraser och koncept ska vara tydliga och lätta att förstå. (se 

kapitel 2.1.4)  

 

Less is more 
Undvik onödigt innehåll och håll en minimalistisk design. Information som är irrelevant 

för användaren bör undvikas. (se kapitel 2.1.4)  

 

Effektivitet och användarkontroll 
Alla användare ska kunna använda gränssnittet oavsett kompetensnivå. Nybörjare bör 

kunna erbjudas vägledning och avancerade användare bör kunna modifiera inställningar 

för att anpassa gränssnittet efter deras behov. Verktyg ska finnas nära till hands. Knappar 

som har en relation till varandra ska placeras ihop. (se kapitel 2.2) 

 

Minimera fel 
Minska risken att fel uppstår. Användarna ska lätt kunna navigera sig tillbaka om de går 

vilse i gränssnittet genom klart markerade ”utgångar”. Funktioner som ångra och gör om 

bör finnas i gränssnittet. Om användaren ångrar en utförd åtgärd bör tydlig information 

ges och dessutom bör en extra bekräftelse krävas av användaren innan åtgärden utförs. 

Användaren ska inte av misstag kunna komma åt avgörande verktyg. Till exempel ska inte 

en delete-knapp placeras bredvid en spara-knapp då användaren lätt kan komma åt fel 

knapp av misstag. (se kapitel 2.1.4) 

 

Vägled användaren 
Användaren ska kunna använda ett system med så lite hjälp som möjligt, i de fall där hjälp 

behövs ska detta kunna erbjudas. De hjälpfunktioner som erbjuds ska vara lättillgängliga, 

tydliga och lätta att använda. Ett begripligt och tydligt språk bör förklara de problem som 

uppstått och hur dessa ska åtgärdas. (se kapitel 2.1.4) 

 

Begränsning 
Begränsa användaren att interagera med verktyg och knappar som inte är nödvändiga för 

uppgiften. Sträva efter att synliggöra de verktyg och knappar som behövs för den specifika 
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uppgift som användaren utför. Exempelvis genom att göra vissa menyalternativ inaktiva 

och på så sätt göra de mindre synliga för användaren. (se kapitel 2.1.4) 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer de metoder som användes i studien att presenteras, vilka urval som 

gjordes och hur dessa metoder genomfördes. Kortfattade beskrivningar gällande 

metodernas tillförlitlighet och reliabilitet kommer även att presenteras. Avslutningsvis tas 

de etiska överväganden upp som gjorts. 

 

Vetenskaplig ansats 
Information från teorier har samlats in för att kunna genomföra en rad olika metoder. All 

information som samlats ihop har sedan analyserats och slutligen lett studien till en 

slutsats, denna studie har således en induktiv ansats (Johansson 2011). (se figur 8)  

 

 
 

Figur 8. Induktiv ansats. 

 

3.1        Heuristisk utvärdering 

Nielsen (1994b) beskriver heuristisk utvärdering som en metod där målsättningen är att 

upptäcka användbarhetsproblem i gränssnittet och att utvärderingsmetoden i sig är en del 

av en iterativ designprocess. En heuristisk utvärdering är lätt att genomföra eftersom det 

inte finns något behov av att involvera användarna, man utgår istället från experters 

erfarenheter och kunskaper kring generella problem och lösningar (Nielsen & Landauer 

1993). Det är av stor vikt att personer som genomför en heuristisk utvärdering har expertis 

inom området användbarhet eftersom det blir mycket lättare att identifiera 

användbarhetsproblem (Nielsen 1992).  

 

Nielsen (1994b) förklarar även att en kombination av flera olika metoder ger större chans 

att upptäcka och identifiera användbarhetsproblem. Att endast använda sig av heuristisk 

utvärdering som datainsamlingsmetod ringar inte in alla de eventuella problem som kan 

finnas, men ju fler experter som utvärderar desto större är chansen att fler 
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användbarhetsproblem identifieras. På så sätt kan man ta fram diverse olika 

förbättringsåtgärder i syfte att förbättra produkten. (Nielsen 1994b) 

 

3.1.1    Urval 

Författarna för denna studie utförde själva den heuristiska utvärderingen i rollen som 

experter, eftersom de ansågs besitta de kunskaper som krävdes för att förstå hur 

användbarhet fungerar och hur det kan appliceras i praktiken. Ett annat urval som gjordes 

var valet av designprinciper som författarna skulle arbeta efter i sin utvärdering (se kapitel 

2.3.1). De designprinciper som togs fram baserades på Nielsen’s (1994a, 1995), Norman’s 

(Sharp et al. 2007) och Cooper et al.’s (2007) designprinciper. 

 

3.1.2    Genomförande 

Den heuristiska utvärderingen genomfördes i tre delar, då det ansågs ge ett mer 

strukturerat och tydligt upplägg som skulle leda till ett bättre fokus och en bättre 

utvärdering. De tre delarna var briefing, utvärdering och debriefing (se figur 9). Briefingen 

genomfördes för att experterna skulle utgå från samma grund vid utvärderingen. Därefter 

utvärderades gränssnittet enskilt av de två författarna i rollen som experter. Den 

heuristiska utvärdering som utfördes, upprepades ett flertal gånger, för att säkerställa 

validiteten i utvärderingen. Utvärderingen tog cirka 12 timmar per person för att på ett 

fokuserat och djupgående sätt analysera gränssnittet både som en helhet men även på en 

mer detaljerad nivå vilket Nielsen anser är viktigt i utförandet av en heuristisk utvärdering 

(Nielsen 1994b). Avslutningsvis i denna metod genomfördes en gemensam genomgång 

där de användbarhetsproblem som identifierats sammanställdes och diskuterades. 

                             

 
 

Figur 9. Upplägget för studiens heuristiska utvärdering. 
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3.1.3    Tillförlitlighet 

Reliabilitet syftar till att bedöma korrelationen mellan två mätningar som utförs på samma 

subjekt, där hög reliabilitet innebär att antalet fel knutna till själva mätningen är lågt. För 

att kunskapen som producerats ska anses hålla en hög nivå av tillförlitlighet används ofta 

begreppen reliabilitet och validitet som en grund för att diskutera vetenskaplig kvalitet. 

Begreppet reliabilitet används för att undersöka och utvärdera styrkan och tillförlitligheten 

för ett uppmätt värde. Skillnaden mellan validitet och reliabilitet är att validitet syftar till 

att man mäter det som är relevant i studien, att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Medan 

reliabilitet syftar till att man mäter på ett tillförlitligt sätt, är det man har mätt tillräckligt 

pålitligt. (Bartlett & Frost 2008) 

 

Heuristisk utvärdering tar inte fram exakta designförslag men de identifierar och beskriver 

problem som en designer lättare kan hitta lösningar till. Om en heuristisk utvärdering kan 

anses tillförlitlig gällande validitet beror på ett flertal faktorer, bland annat om författarna 

kan anses ha tillräckliga kunskaper och erfarenheter av metoden men också om de kan 

anses vara experter gällande användbarhet. (Nielsen 1994a)  

 

Reliabiliteten i en heuristisk utvärdering anses inte vara hög som ensam metod för att 

identifiera samtliga användbarhetsproblem, men ju fler experter som utvärderar desto 

starkare blir resultatet och desto större blir sannolikheten att upptäcka fler 

användbarhetsproblem (se figur 10). Heuristisk utvärdering bör därför förstärkas med 

ytterligare metoder för att kunna ringa in alla användbarhetsproblem (Nielsen 1994b). 

Annat som kan påverka är om andra experter hittar samma användarproblem eller 

upptäcker helt nya. Eftersom varje expert utgår från sina egna kunskaper och erfarenheter 

skulle resultaten kunna skilja sig något beroende på vem som utför utvärderingen (Nielsen 

1994a).  

 

 
 

Figur 10. Procentuellt funna användbarhetsproblem genom tillämpning av heuristisk utvärdering baserat på 

hur många personer som utvärderar (fritt från Nielsen 1994b, s. 156). 
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3.2    Intervjuer 

Genom intervjuer kan en designer förstå hur användaren tänker, men en fara kan dock 

vara att användare ofta analyserar sig själva vid intervjutillfället. När fel eller 

missuppfattningar dyker upp vid frågor kring interaktionen med ett gränssnitt skyller 

användaren ofta på sig själv, när det egentligen är produkten som inte är tillräckligt 

anpassad för olika användare. Intervjuer bör vara enkla och inte allt för långa och med 

frågor som ger svar som är djupare än bara ett ja eller nej. Man ska sträva efter att få 

beskrivande svar eftersom man får ut mycket mer information av hur en användare 

upplever produkten när de beskriver med känslor och upplevelser. (Goodwin 2009) 

 

Som designer behöver man också vara medveten om att det är lätt att blanda ihop 

användare med kunder. Ser man till konsumentprodukter är kunder ofta slutanvändare, 

men tittar man inom företags- eller tekniska områden, anses användare och kunder sällan 

vara en och samma grupp utan snarare två separata grupper. Även om båda grupperna bör 

intervjuas har de båda grupperna olika perspektiv på produkten som måste vägas in på 

olika sätt i en designprocess. Frågorna måste vara flexibla och anpassade för rätt grupp. 

Dessa två grupper har ofta olika behov och det är viktigt att förstå för att kunna tillgodose 

deras behov som senare kan leda till en mer livskraftig produkt. Man bör också tänka på 

att intervjua användare som både använder produkten idag men även potentiella användare 

som kan komma i kontakt med den i framtiden. Det är en viss skillnad gällande hur 

erfarna användare interagerar med en produkt jämfört med helt nya användare. Kan man 

täcka in olika typer av användare, kan det i sin tur leda till att man på ett bättre sätt 

tillfredsställer de förväntningar, behov och mål som användarna har. (Cooper et al. 2007) 

 

3.2.1    Urval 

Författarna valde att utföra semistrukturerade intervjuer, vilket är en intervjumetod där ett 

urval av användare görs där ingen hänsyn tas till varken kön eller ålder på 

intervjudeltagarna. Kravet var endast att de personer som deltog i intervjuerna använde 

ImageVault. Det fanns dock inget krav på hur länge användaren använt ImageVault. 

Författarna ansåg även att en semistrukturerad intervjumetod skulle öka studiens validitet 

då det öppnade upp för följdfrågor där användaren kunde förklara ytterligare gällande 

någon specifikt fråga. Frågor som var ledande och låsta undveks och när frågorna togs 

fram utformades de med syfte att undersöka användarens känslor, behov, mål och hur de 

använder sig av ImageVault samt vilka personliga åsikter som fanns gällande gränssnittet 

och dess användarflöde. Frågorna som togs fram baserades även på den teoretiska 

modellen och dess begrepp för att täcka in studiens samtliga områden (se kapitel 2.3). För 

att se alla frågor i sin helhet se bilaga 1.  

 

3.2.2    Genomförande 

18 intervjuer med befintliga användare av ImageVault har genomförts för att undersöka 

deras upplevelse av gränssnittets struktur och användarflöde. Med hjälp från Meriworks 
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att ta fram kontaktuppgifter till användare, kontaktades i ett första skede användare per 

telefon och mail. Då många användare hade ett pressat tidsschema fick studiens författare 

göra vissa anpassningar. Fem stycken intervjuer kunde genomföras på plats hos 

respondenterna och de resterande 13 intervjuerna genomfördes via telefon. De intervjuer 

som genomfördes på plats förlades enligt följande: tre intervjuer i Stockholm, en intervju i 

Malmö och en intervju i Kalmar, alla genomfördes på respektive respondents arbetsplats.  

 

Vid samtliga 18 intervjuer, utom en, var båda författarna närvarande. Från början hade 

författarna en tanke att spela in varje intervju men vid första intervjutillfället kände 

författarna att det skulle bli alldeles för obekvämt och stelt för båda parter. Författarna 

ville hålla det så avslappnat som möjligt. Istället koncentrerade sig en författare på att 

intervjua och ställa frågor medan den andra förde anteckningar under tiden. På så sätt 

kände författarna att de hade full kontroll utan att det blev några avbrott i intervjun. Direkt 

efter varje intervju sammanställdes allt för att inget skulle glömmas bort. Författarna 

tyckte att detta var den bästa metoden att genomföra varje intervju på, då författarna fick 

en mycket bättre känsla för respondenterna i och med att de kände sig trygga i situationen. 

Vid varje intervju försäkrade författarna de respondenter som deltog att inget material 

skulle sparas eller publiceras någonstans. Materialet var endast en grund i det fortsatta 

arbetet med att lyfta fram de problem som fanns och de åtgärder som behövde göras i 

ImageVault, men även för att få en bättre förståelse över hur användarna arbetade i 

gränssnittet. Alla respondenter förblir anonyma och alla svar presenteras endast i generella 

drag. Personliga uppgifter så som intressen och liknande användes endast för att kunna 

skapa verklighetstrogna personas. 

 

Varje intervju på plats tog mellan 30-90 minuter att genomföra. Vid fyra av dessa 

intervjuer visade respondenterna hur de arbetade med ImageVault. Vid telefonintervjuer 

användes Skype där författarna ringde upp respektive respondent. Dessa intervjuer tog 

mellan 30-40 minuter att genomföra. 

 

Sammanställningarna från varje intervju sammanfördes senare i ett gemensamt dokument 

för att få en bättre översikt över alla svar och för att lättare kunna jämföra dessa. Det 

gemensamma dokumentet delades upp i olika kategorier; personliga uppgifter (ålder, kön, 

intressen med mera), användandet av ImageVault, användarupplevelse, 

användarmanualen, kategorisering och placering av verktyg samt övrigt. Alla delar 

förutom personliga uppgifter har analyserats utifrån den teoretiska modellen (se avsnitt 

2.3.1). Allt material har författarna tillsammans analyserat och diskuterat för att öka 

reliabiliteten för att sedan komma fram till ett enat resultat. 

 

3.2.3    Tillförlitlighet 

Validitet är att kunna tala om vilken situation och för vilken population resultaten är 

giltiga. En hög reliabilitet garanterar inte en hög validitet men en hög validitet förutsätter 

en hög reliabilitet. (Bartlett & Frost 2008) 
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Intervjuer bör kompletteras med andra metoder då de inte kan anses vara 100 procent 

tillförlitliga. Detta beror på det begränsade antal användare författarna fick tillgång till. 

Reliabiliteten i intervjuresultatet hade kunnat bli annorlunda om intervjuer gjorts med fler 

användare och med användare som använder ImageVault på ett annat sätt, eller i andra 

situationer. Resultatet hade även kunnat bli annorlunda om det hade varit andra personer 

som utfört intervjuerna istället för författarna, eftersom människor är olika så tolkas saker 

och ting olika. Validiteten blir lägre eftersom författarna har behövt tolka den information 

de fått från intervjuerna och den tolkning som gjorts bygger på det som användarna har 

framfört. Denna tolkning kan även vara präglad av de förhållanden som uppstår mellan 

författarna och användarna, exempelvis hur bekväma och avslappnade de känner att de 

kan vara med varandra. Intervjuer via telefon har sämre tillförlitlighet eftersom de kan 

leda till att författarna förlorar information i form av ansiktsreaktioner, kroppsspråk och 

andra fysiska reaktioner. Men också för att författarna inte får chans att se på plats hur 

användarna arbetar i sin miljö. Även valet av frågor kan ha påverkat intervjun. 

Beskrivande och djupa svar är nödvändigt för att få tillgång till användarnas åsikter och 

förståelse gällande olika handlingar och situationer. För att få dessa svar behöver 

författarna ha relevanta och rätt frågor för att inte missa viktiga detaljer. (Dalen 2007)  

 

3.3    Personas 

Personas hjälper en designer att göra bättre designbeslut, varje persona som skapas 

representerar en uppsättning beteenden och mål. Eftersom sammanställning av intervjuer 

och observationer kan leda till en stor mängd data som kan vara svår att visa och förklara 

så underlättar det att skapa personas baserade på den datainsamling som gjorts. Personas 

är ett tydligt och beskrivande verktyg som sammanfattar användargrupperna till en primär 

användare, kanske en sekundär användare och ibland även en tertiär användare. Detta för 

att man ska kunna förstå vilka användarna är och hur produkten används. Personas ger en 

tydligare hjälp till designers för att de ska kunna tänka och kommunicera rätt för att kunna 

skräddarsy en produkt som tillfredsställer användarens behov, mål, motivation och 

upplevelse. Personas är inte riktiga människor, utan endast baserade på de 

beteendemönster och motivationer som finns hos användarna. Man bör dock komma ihåg 

att personas är ett kraftfullt verktyg som även behöver användas med stor finess. Att bara 

slänga upp några snabbt ihop ritade personer som är baserade på stereotyper och 

generaliseringar räcker inte. Det finns andra användbara modeller som kan fungera som 

verktyg i designprocessen men personas anses vara en av de starkaste. (Cooper et al. 2007; 

Goodwin 2009) 

 

3.3.1    Genomförande 

Identifiering av beteendemönster och motivationer i form av de egenskaper och mål som 

finns hos användarna har gjorts utifrån det insamlade materialet från intervjuerna. 

Mönstren och motivationerna har delats in i rubriker utifrån personlig information i form 

av ålder, boende, civilstatus, intressen och egenskaper, beteenden, tekniska kunskaper, 

användarbehov och användarmål. De beteendemönster och motivationer som var mest 
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framträdande i intervjuerna användes för att skapa en persona. Då det uppstod en viss 

divergens bland de mest framträdande mönstren bestämdes att de skulle delas upp i en 

primär och sekundär persona. Under processen ansåg även författarna att en tertiär persona 

var nödvändig då de mönster som identifierats spretat åt flera håll.   

 

Syftet med dessa tre personas var att använda dem som ett designverktyg vid skapandet av 

mockuper genom att anpassa gränssnittet i form av funktionalitet och struktur utifrån deras 

egenskaper, behov och mål. Syftet att dela in personas i tre olika prioriteringar var att i 

första hand täcka in de behov och mål som den primära användargruppen hade, därefter 

den sekundära användargruppen och till sist den tertiära användargruppen.  

 

3.3.2    Tillförlitlighet 

Validiteten i personas syftar till huruvida valet av användarintervjuer är en representation 

av ImageVault’s användare. Detta går till viss del inte att avgöra i denna studie, då ett fåtal 

användare ansåg att de inte var de typiska användarna, men även för att ett flertal 

användare inte kunde delta under den tidsintervall författarna själva hade på sig att 

intervjua användare. Dock är de personas som skapats en representation av de utvalda 

intervjupersonerna.  

 

Reliabiliteten i personas skulle kunna påverkas om intervjuerna förändrats på något sätt, 

eftersom personas är baserade på de användarintervjuer som gjorts. Det kan till exempel 

handla om att ställa andra frågor eller om någon/några andra utfört intervjuerna istället för 

författarna. Något som också hade kunnat påverka reliabiliteten är ifall det hade gjorts fler 

intervjuer eller intervjuer med andra användare. 

 

3.4    Scenarier 

Scenarier är berättelser som beskriver hur en användare använder produkten som 

designats. De illusterar en fiktiv person som använder en produkt i sin jakt på de mål som 

användaren personligen har. Man använder scenarier för att få en bättre förståelse kring 

hur en produkt kommer att passa in i det dagliga livet hos en användare men även för att 

förstå de olika nyanser som finns i användarens beteende. (Kolko 2011)  

 

Scenarier ger ett snabbt och effektivt sätt att föreställa sig de designkoncept som används. 

Man kan beskriva scenarier som prototyper byggda av ord. Med hjälp av dessa prototyper 

av ord kan en designer tydligare och enklare placera sina personas i ett sammanhang och 

situation. Detta leder till att man kan täppa till de eventuella luckor eller problem som 

uppkommer när man lägger in ett persona med sina mål i ett scenario. Att testa olika 

personas på samma scenario är en väldigt bra testmetod för att täcka in alla användare i 

alla scenarier man skapar. (Saffer 2010)  

 

Att genom scenarier kunna föreställa sig ideala användarinteraktioner gör att man mer 

eller mindre tvingas att uppmärksamma den användning som kommer att göras i ett 
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designarbete. De kan beskriva situationer på flera detaljnivåer och för olika ändamål för 

att få olika aspekter av ett designprojekt. Scenarier är ett berättande designverktyg som 

ska kännas levande och uppmuntra till “tänk-om?”. Att berätta eller att höra berättelser är 

en av de äldsta mänskliga aktiviteterna och det faller sig väldigt naturligt för människor att 

göra det. Själva berättandet är en av våra mest kraftfulla kreativa metoder. Från en mycket 

ung ålder är vi vana vid att använda berättelser för att tänka på möjligheterna, och inom 

designprocessen är det ett otroligt effektivt sätt att föreställa sig en ny och bättre framtid 

för våra användare. (Cooper et al. 2007; Goodwin 2009)  

 

3.4.1    Genomförande 

Fem scenarier har utformats för att ge en tydligare och mer berättande bild över de 

personas som skapats för studien. Två scenarier per primär och sekundär persona samt ett 

scenario för den tertiära persona ger en bra översikt över hur de använder ImageVault i 

respektive kontext. Scenarierna är korta och koncisa men beskriver väl hur personan i en 

specifik situation använder gränssnittet för att få utlopp för sitt behov och för att kunna 

uppnå sitt mål. Syftet med scenarier är att ge en ökad förståelse för hur de tre personas 

använder sig av ImageVault och vad som är viktigt för att uppnå deras behov och mål. 

Utifrån dessa personas med tillhörande scenarier underlättar det att skapa tillförlitliga 

mockuper som behandlar de delar av gränssnittet som är mest relevanta för de 

användargrupper som finns.  

 

3.4.2    Tillförlitlighet 

Eftersom scenarier är baserade på personas som i sin tur är baserade på de 

användarintervjuer som utförts ansåg författarna att scenarierna i denna studie inte har haft 

en hög tillförlitlighet. Detta på grund av den begränsade tillgång på användarintervjuer 

men även gällande rätt användare för intervjuerna, det vill säga de användare som sitter 

dagligen och arbetar med gränssnittet. 

 

3.5    Mockuper 

Med mockuper kopplar man ihop alla led i designprocess, de fungerar som en form av 

sammanfattning eftersom man tittar tillbaka på personas och scenarier för att överväga för- 

och nackdelar med varje del i desginprocessen. Med hjälp av detta får man fram ett 

tydligare alternativ och förslag som kan visas i form av fysiska produkter. (Cooper et al. 

2007) 

 

En mockup är väldigt lik den slutliga produkten men mer begränsad kring mekanisk 

funktionalitet och liknande. En mockup ska tydligt visa hur den slutliga produkten 

kommer att se ut och eventuellt användas, en mer realistisk bild. (Goodwin 2009) 
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Mockuper kräver en mer betydande investering i tid och resurser för att skapa ett mer 

detaljerat och nästintill färdigt utseende. I en mockup bör man inkludera så många 

produktdetaljer som möjligt eftersom det inte är meningen att en användare eller en 

stakeholder ska få en bunt med papper och sedan försöka tyda dem och förstå hur 

produkten är tänkt att se ut. Här behöver en designer tydligt visa vad det är man vill och 

kommer att göra i designen. (Saffer 2010) 

 

3.5.1    Genomförande 

Ett antal mockuper skapades i Adobe Illustrator utifrån studiens personas (se kapitel 3.3) 

och scenarier (se kapitel 3.4) och de designprinciper som tagits fram baserat på studiens 

teoretiska ramverk (se kapitel 2.3.1). Mockuperna visar på visuell funktionalitet baserat på 

de behov och mål hos de tre personas. Där konflikt uppstått mellan deras behov och mål 

har den primära personan prioriterats, därefter den sekundära och sist den tertiära. 

Avgränsning har gjorts gällande interaktiva mockuper. Detta beslut togs i samband med 

planeringen för studien då författarna insåg att inga användartester skulle hinnas med. 

Mockuperna visar på en uppdatering av ImageVaults nuvarande gränssnitt samt vilka 

faktorer som är viktiga för att kunna strukturera och hantera bilder i ett digitalt bibliotek 

för att stödja det upplevda användarflödet. 

 

3.6    Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjordes var gällande de intervjuer som genomfördes. Vid 

varje användarintervju informerades det tydligt att inga personliga uppgifter kommer att 

publiceras eller visas någonstans. Uppgifterna var endast för författarnas egen del gällande 

framtagning av personas och scenarier och all information som skrevs ner efter varje 

intervju raderades vid studiens slut. Den information som visades publicerades endast i 

generella drag för de personas som skapades. 

 

Valet att inte använda inspelning vid intervjutillfällena undvek författarna dels då de ansåg 

att det skulle bli allt för obekvämt för de personer som intervjuades och dels för att många 

personer inte gillar att bli inspelade. Författarna ville också utföra intervjuerna på ett så 

bekvämt sätt som möjligt för båda parter genom att vara mer flexibla och utföra 

intervjuerna mer som en konversation och inte som ett förhör. 
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4  Resultat 
Detta kapitel tar upp resultatet från de olika delarna i metodkapitlet. Först kommer 

resultatet från den heuristiska utvärderingen, därefter kommer i följande ordning: 

intervjuer, personas och scenarier samt mockuper att presenteras. Avslutningsvis har 

författarna sammanfattat resultatet från de olika metoder som genomförts. 

 

4.1    Heuristisk utvärdering 

Feedback 
Feedback handlar om att ge användaren information om vad som har hänt och vad som har 

slutförts i gränssnittet. Information som ges ska vara lätt för användaren att se och förstå 

samt ske inom en godtagbar tidsrymd. Användaren ska kunna se vad som händer i 

systemet. (se kapitel 2.1.1)  

 

Det saknas mouse over-effekter på de flesta knappar och textlänkar. De knappar som är 

gråa kan användaren i detta fall tolka som inaktiva. Användare får ingen feedback när de 

klickar på en knapp eller en länk. I de fall där mouse over-effekt finns är den väldigt 

otydlig då knapparna och länkarna bara ändrar färgnyans marginellt (se figur 11). Det är 

svårt att förstå vad som händer i gränssnittet eftersom användaren får dålig eller ingen 

feedback över huvudtaget, till exempel när användaren flyttar bilder från ett valv till ett 

annat. Användaren vet inte om bilderna flyttats eller inte eftersom ingen feedback ges. 

 

 
 

Figur 11. Muspekaren står över knappen “Ladda ner”. 

 

Användarens mentala modell och affordances 
Objekt ska inbjuda till interaktion och deras egenskaper ska vara logiska för användaren. 

En knapp ska kännas inbjudande att trycka på och användare ska även förstå vad som 

händer då de trycker på knappen. Användaren ska erbjudas att skapa en egen mental 

modell för att förklara hur saker fungerar. Användaren ska inte behöva lära sig alla 

tekniska detaljer. (se kapitel 2.1.1) 

 

Vissa knappar är gråa och inbjuder inte användaren till klick. Dock har de flesta knappar 

en toning vilket kan hjälpa användaren att förstå att det är en knapp. Bilderna inbjuder till 

att användaren skulle kunna dra och släppa dem och att kunna markera flera bilder med 

muspekaren eller tangenterna, men detta går inte. Som det ser ut idag måste man klicka i 

en liten checkbox för att markera en bild (se figur 12). Checkboxen uppfattades inte till en 

början som en checkbox, utan som en fyrkant där man inte förstod vad man kunde göra. 

När man väl lärde sig att det var en checkbox så förstod man vad den användes till, men 
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den inbjuder inte användaren till klick. Vissa knappar har samma färg som bakgrunden 

och på så sätt förstår inte användare att de kan klicka på dem. 

 

 
 

Figur 12. Klicka i en checkbox för att markera bilder.  

 

Överensstämmelse 
Liknande ord, ikoner, situationer och åtgärder ska innebära samma sak och fungera på 

samma sätt. En användare ska inte behöva fundera på om den röda knappen i hörnet 

innebär avbryt. (se kapitel 2.1.4) 

 

De dialogrutor som finns i gränssnittet har ingen konsekvent utformning. De ser alla 

annorlunda ut vilket kan skapa förvirring hos användaren (se figur 13). De skiljer sig i allt 

från färger, kontraster, placering av knappar samt runda eller fyrkantiga hörn. Gränssnittet 

spretar väldigt mycket, det känns inte som det finns en förutbestämd standard. Känslan är 

att det är flera olika designers som utvecklat utseendet på gränssnittet men att de inte har 

kommunicerat med varandra och därför har gränssnittet fått väldigt olika utseende. Olika 

färgval på liknande knappar gör att användaren inte får ett sämre användarflöde (se figur 

14). Man måste hela tiden läsa noga vad som står på knappen innan man vågar klicka.  
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Figur 13. Ingen konsekvent utformning av dialogrutor.  

 

 

 

 
 

Figur 14. Liknande knappar ser olika ut. 
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Synlighet och igenkänning 
När funktioner inte är synliga för användaren blir de svårare att hitta och använda. Objekt 

och menyer ska utformas på ett sätt som medför god synlighet för användaren. 

Användaren ska inte behöva komma ihåg en del i gränssnittet för att kunna utföra en 

uppgift i en annan del. Språk, fraser och koncept ska vara tydliga och lätta att förstå. (se 

kapitel 2.1.4)  

 

Det är dålig kontrast på vissa ikoner, texter och knappar (se figur 15). Texten är dessutom 

väldigt liten vilket medför att personer med synnedsättning kan ha svårt att läsa den. 

Användaren kan få svårt att känna igen sig i gränssnittet eftersom liknande funktioner och 

knappar ser olika ut. Dialogrutor, som nämnts tidigare, har olika utformning vilket kan 

försvåra för användaren att komma ihåg hur de ska utföra en specifik uppgift. När vissa 

dialogrutor öppnas så ändras bakgrunden och det känns som man hamnar på en annan 

sida. Det är svårt att hitta vissa knappar eftersom de är placerade långt bort och på 

ologiska ställen, detta gäller till exempel knapparna för att lägga till valv eller kategori, 

redigera ett valv och ta bort bild. Skrollern på sidan är väldigt otydlig, den har en dålig 

kontrast samtidigt som den är väldigt smal, man hittar den helt enkelt inte.  

 

 
 

Figur 15. Dålig kontrast på knappar. 

 

Less is more 
Undvik onödigt innehåll och håll en minimalistisk design. Information som är irrelevant 

för användaren bör undvikas. (se kapitel 2.1.4)  

 

Vissa knappar känns onödiga, till exempel godkänn-knappen när man redigerat namnet på 

en kategori. Man vill gärna kunna klicka vidare utan att behöva klicka på en knapp för att 

godkänna. Förstoringsglaset för att förstora upp en bild känns också onödig, man kan 

dubbelklicka på bilden för att få upp den i större läge, dessutom syns bilden till höger i 

gränssnittet när man markerat den. Något som också känns som överflödigt innehåll är 

knapparna för att redigera flera bilder. Dessa borde kunna kombineras ihop med 

knapparna för att redigera en bild. Knapparna säger dessutom precis samma sak.  

 

Effektivitet och användarkontroll 
Alla användare ska kunna använda gränssnittet utifrån deras personliga kompetensnivå. 

Nybörjare bör kunna erbjudas vägledning och avancerade användare bör kunna modifiera 

inställningar för att anpassa gränssnittet efter deras behov. Verktyg ska finnas nära till 

hands. Knappar som har en relation till varandra ska placeras ihop. (se kapitel 2.2)  

 

Placeringen på vissa ikoner och knappar känns ologiska eftersom de är placerade långt 

ifrån andra knappar och ikoner som är starkt kopplade till varandra. Detta medför att 

användarna får ett ineffektivt användarflöde, dels för att de behöver leta reda på rätt knapp 

och dels för att de är placerade så pass utspritt att det tar tid att förflytta musen. När man 
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ska markera och flytta/ta bort bilder är detta en tidskrävande process eftersom man inte 

kan markera genom att dra med musen eller använda tangentbordet. Vissa uppgifter kräver 

att användaren måste stänga ner dialogrutan för att öppna en annan för att hitta rätt 

information. Till exempel när man ska lägga till en behörighet till en användare, vet man 

inte vad användaren heter som man vill lägga till finns ingen chans att kunna söka 

användare direkt i dialogrutan “Skapa nytt valv”. Då måste man gå till “Avancerade 

inställningar” och kolla upp vad användaren heter för att sedan gå tillbaka till dialogrutan 

för “Skapa nytt valv”.  

 

Det går inte att söka på flera ord. Söker man på ett nytt ord så försvinner det gamla trots 

att man får känslan av att kunna söka på fler ord (se figur 16). Man är väldigt låst i sitt sätt 

att arbeta. Användaren kan inte anpassa och justera arbetsytan som man till exempel kan 

göra i Photoshop och Illustrator vilket kan medföra att användarna inte känner att de har 

kontroll över sitt arbete och sina uppgifter.  

 

 
 

Figur 16. Den blå etiketten gör att man får känslan av att kunna söka på flera ord i en och samma sökning. 

 

Minimera fel 
Minska risken för att fel uppstår. Användarna ska lätt kunna navigera sig tillbaka om de 

går vilse i gränssnittet genom klart markerade ”utgångar”. Funktioner som ångra och gör 

om bör finnas i gränssnittet. Om användaren ångrar en utförd åtgärd bör tydlig information 

ges och dessutom bör en extra bekräftelse krävas av användaren innan åtgärden utförs. 

Användaren ska inte av misstag kunna komma åt avgörande verktyg. Till exempelvis ska 

inte en delete-knapp placeras bredvid en spara-knapp då användaren lätt kan komma åt fel 

knapp av misstag. (se kapitel 2.1.4) 

 

Genom hela gränssnittet är avgörande knappar placerade tillsammans. Spara-knappar är 

placerade bredvid avbryt-knappar och så vidare. Användaren kan lätt av misstag råka 

klicka på fel knapp och förlora viktiga inställningar. I många av dessa fallen får man inte 

heller upp någon bekräftelseruta som varnar användaren vad som sker. Vissa dialogrutor 

går att stänga ner trots att man är mitt i en redigering. Detta medför att användaren måste 

börja om på nytt. Det är dåligt med ångra/gå tillbaka-funktioner. Det är lätt att göra fel och 

då ska systemet kunna hjälpa användaren att göra rätt. 
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Vägled användaren 
Användaren ska kunna använda ett system med så lite hjälp som möjligt, i de fall där hjälp 

behövs ska detta kunna erbjudas. De hjälpfunktioner som erbjuds ska vara lättillgängliga, 

tydliga och lätta att använda. Ett begripligt och tydligt språk bör förklara de problem som 

uppstått och hur dessa ska åtgärdas. (se kapitel 2.1.4) 

 

Vissa ord och uttryck kan vara svåra att förstå för oerfarna användare. Det finns inga 

förklaringar eller instruktioner för hur man ska kunna lösa uppgifter i gränssnittet, till 

exempel när man ska skriva in nyckelord. Hur vet användarna hur de ska skriva in dessa, 

med kommatecken, mellanslag eller returslag? Vissa felmeddelanden man får upp är helt 

obegripliga för användare vilket medför att användaren inte vet hur den ska göra för att 

göra rätt (se figur 17). 

 

 
 

Figur 17. Obegripliga felmeddelanden. 

 

Begränsning 
Begränsa användaren att interagera med verktyg och knappar som inte är nödvändiga för 

uppgiften. Sträva efter att synliggöra de verktyg och knappar som behövs för den specifika 

uppgift som användaren utför. Exempelvis genom att göra vissa menyalternativ inaktiva 

och på så sätt göra de mindre synliga för användaren. (se kapitel 2.1.4)  

 

Många knappar bör göras inaktiva för att begränsa användaren. Detta är ett enkelt sätt att 

kunna leda användaren på rätt spår. När man lägger till metadatadefinitioner så är knappen 

“Lägg till” fortfarande blå och till synes aktiv. Användaren kan klicka på knappen 

samtidigt som man redan lägger till en ny metadatadefinition. Denna knapp är egentligen 

helt onödig att visa (se figur 18). 

 

 
 

Figur 18. Lägg till-knappen uppe i högra hörnet är onödig att visa under pågående uppgift. 
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4.2    Intervjuer 

För att se en komplett sammanställning av intervjuerna se bilaga 2. 

 

Vad anser användarna är bra med ImageVault? 
Användarna tyckte att ImageVault hade ett bra upplägg med bra grundfunktioner och 

snygg design. Det fungerade bra ihop med EPiServer
2
. Det var lätthanterligt och enkelt. 

De förstod fort hur de skulle söka och hur de hittade bilder via kategorier. 

Kategoriseringen var bra eftersom man lätt kunde söka fram bilder på detta sätt. Det var en 

fördel att de kunde dela ut bilder i olika format, det vill säga att de laddade upp en 

högupplöst bild som sedan kunde användas flera gånger. De behövde inte ladda upp olika 

utformningar av en och samma bild. Det var väldigt bra att ImageVault läste av bildernas 

förutbestämda metadata när de laddade upp dem. På så sätt blev det effektivare för 

användarna när de skulle ladda upp en större mängd bilder eftersom de slapp skriva in 

metadata för varje bild.  

 

Det var enkelt att sätta upp nya valv och kategorier. Att kunna behörighetsstyra valven var 

bra. Flexibelt sätt att bygga upp en bildbank. Bra att kunna ladda upp hur många bilder 

som helst i bildbanken, det fanns inget maxantal. De tyckte det var bra att de kunde flytta 

bilder mellan valven. Det faktum att användarna inte behövt någon omfattande utbildning 

för att kunna använda verktyget säger en del om användarvänligheten. ImageVault ger bra 

möjligheter att strukturera materialet och göra det lättillgängligt via metadata/sökord och 

filtreringar.  

 

Knapparna längst ner för att hantera flera bilder kändes bra och tydliga, för en användare 

kändes de inte förvirrande men den användaren kunde förstå om andra tyckte det. 

Placeringen av knappar kändes bra överlag. De kändes lätta att förstå. Användarna tyckte 

att det var bra med en genomgång av gränssnittet tillsammans med Meriworks. Annars 

hade det tagit extremt lång tid att lära sig och då hade man gjort fel från början. 

Användarna betalade hellre för att få en personlig genomgång än att de skulle sitta och 

bläddra i en manual för att lära sig. Det kändes mer värt! Väldigt bra support, snabba svar 

från supporten vägde upp när de blev irriterade och inte förstod. 

 

Vad anser användarna är mindre bra med ImageVault?  
Flera användare påpekade ett flertal delar som var mindre bra med ImageVault. 

 

Inställningar och Funktioner 

Användarna upplevde att inställningar och funktioner var placerade överallt och det 

kändes spretigt. Det ansågs vara en dålig överblick och många på grund av detta missade 

viktig funktionalitet. Exempelvis var det flera användare som missat att man kunde lägga 

in metataggar för alla bilder på en och samma gång. 

 

                                                 
2
 EPiServer är ett svenskutvecklat webbpubliceringssystem (content management system) (EPiServer, 

http://www.episerver.se, hämtad: 2015-05-20). 

http://www.episerver.se/
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Översikten av knappar och verktyg 

Knapparna importera, ladda ner och lägg till ansåg användarna inte vara helt logiska att 

förstå. Det var speciellt svårt att förstå skillnaden mellan dem och att det var lätt att tolka 

dem på olika sätt. De ansåg också att verktyg och knappar inte låg synligt och logiskt 

placerade, de är placerade långt bort och ofta på fel ställe för blickfånget vilket gör de 

svåra att hitta. Muttern för inställningar är till exempel placerad längst ner på en plats där 

användarna spontant inte tittar på och det var inte heller helt lätt att förstå var den hörde 

till. Ta bort-knappen var väldigt svår att hitta och användarna hade svårt att förstå vad det 

var de tar bort. Användarna tog även upp att knapparna upptill (hantera enskilda bilder) 

och nedtill (hantera flera bilder) har olika funktioner men heter samma sak. De ansåg även 

att det var otydligt gällande hur de tömmer fillistan, textlänken för detta hittades inte och 

de förstod inte vad de tömde när de väl hittade textlänken. 

 

Specifikt för importera-dialogen  

Användarna ansåg att denna dialog var otydlig på ett flertal ställen, starta uppladdning-

knappen fick vid ett tillfälle en blå ram runt sig när de laddat upp bilderna och uppfattades 

då som aktiv trots att den inte var det. De ansåg även att knapparna för “Ladda upp filer” 

och “Starta uppladdning” var väldigt små och otydliga. Knappen för “Organisera 

uppladdade filer” är blå, några användare letade efter en grön knapp.  

 

Sökfunktionen 

Många användare var frustrerade över att inte kunna söka på flera ord samtidigt utan 

endast ett i taget. Det fanns ett stort behov hos de flesta användare att kunna söka på flera 

ord samtidigt eftersom de hanterar många bilder, ibland tusentals och då blev det väldigt 

svårt att hitta en specifik bild. Några uttryckte ordagrant att det var väldigt dåligt att en 

sådan basfunktion inte fungerade. 

 

Avancerade inställningar 

Att behöva skriva egna metadatadefinitioner till varje valv ansåg många användare vara 

tidskrävande. Flera användare tryckte på att verkligen kunna utnyttja metadata-systemet 

fullt ut men att det då måste finnas smidigare och effektivare sätt att göra det på. 

Exempelvis nyckelord som automatiskt läggs in, mallar man kan välja, någon form av 

igenkänningsfunktion eller liknande. Även själva ordet metadatadefinitioner ansågs inte 

glasklart för ett flertal användare. Det var även svårt att till en början skilja på metadata 

och kategorier.  

 

Ladda upp, Organisera bilder och Dela bilder 

Majoriteten av användarna ansåg att det var för många steg och klick hit och dit när man 

hanterade bilder, vilket gjorde att det tog väldigt lång tid när de exempelvis ville ladda upp 

ett antal bilder. Det var även svårt att lära sig och komma ihåg alla dessa steg. När de 

redigerade/organiserade en bild upplevdes det även här att det var för många steg, flera 

användare trodde att man kunde dubbelklicka på bilden för att få upp redigeringsläget. 
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Användarna ansåg även att det var otydligt när man arbetade med flera bilder samtidigt, 

att man behövde klicka på knapparna nedtill i gränssnittet. Användarna ansåg även att det 

var svårt att förstå hur de tog bort flera bilder samtidigt, spontant tänkte många användare 

att de skulle klicka i flera checkboxar och sedan klicka på ta bort-knappen, men då togs 

endast den bilden som var markerad bort. Det upplevdes väldigt frustrerande och 

förvirrande för många användare. 

 

Feedback 

I överlag så ansåg majoriteten av användarna att det borde vara bättre, tydligare och mer 

informativa felmeddelanden i gränssnittet. Felmeddelanden som dyker upp idag är väldigt 

dåliga och säger egentligen ingenting till användarna som de kan ha nytta av.  

 

Användarnas känslor 
Hur användarna känner när de använder ImageVault (se figur 19).  

 

 
 

Figur 19. Så här känns ImageVault idag. 
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Hur användarna vill att det ska kännas när de använder ImageVault (se figur 20). 
 

 
 

Figur 20. Så här vill användarna att ImageVault ska kännas i framtiden. 

 

Vilka mål har användarna med ImageVault? 
Med mål menas med vilka slutmål användarna har med ImageVault, vad de vill uppnå 

genom att använda det. Slutmålet är det mål som motiverar en användare att utföra en 

uppgift (se kapitel 2.1.3). 

 

Användarna har som mål att ImageVault ska vara en plats där alla bilder ska kunna 

förvaras och där de enkelt och snabbt ska kunna hitta det dem söker. Det ska vara en 

effektiv bildbank där alla bilder ska lagras och där allt ska finnas tillgängligt, 

lättillgänglighet ökar användning. ImageVault ska vara den enda bildbanken där 

användarna förvarar sina bilder, idag används ofta en dubbel lagring eftersom ImageVault 

ofta känns alltför osäkert. Det ska vara ett förenklat verktyg vid publicering av bilder i 

EPiServer. En del användare har som mål att journalister på ett enkelt sätt ska kunna 

hämta hem bilder så att de slipper skicka bilder via mail.  

 

Upplever användarna att de har kontroll under arbetet med ImageVault? 
 På vilket sätt? 

De flesta användarna upplevde att de hade kontroll i ImageVault. Kontroll syftar till 

användarkontroll, att användarna vet vad de gör och känner att de behärskar 

funktionaliteten (se kapitel 2.2). 
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Det var ett antal användare som svarade lite olika kring denna fråga. Några upplevde att de 

inte hade någon kontroll alls, framförallt när de sökte efter bilder, det upplevdes rörigt och 

svårt att veta var informationen fanns. Andra användare hade svårt att besvara denna fråga 

då de var nybörjare i ImageVault. De hade inte koll på om de utnyttjade all funktionalitet 

och heller inte hur de skulle kunna utnyttja all funktionalitet. De visste inte riktigt vad de 

egentligen kunde göra i gränssnittet. Många användare ansåg också till en början att de 

hade kontroll, men många gånger då de utförde uppgifter i gränssnittet kunde de inte 

förklara hur de hade gått tillväga i efterhand. Därav kändes det som att de inte hade total 

kontroll, det var dock inget som kändes obekvämt, utan mer något de lärt sig att leva med. 

 

Hur kategoriserar användarna i ImageVault? 
De flesta användare kategoriserar mycket och använder både andra och tredje nivån av 

underkategorier. Många användare försöker hålla underkategorier i mindre antal eftersom 

trädstrukturen blir alldeles för lång då det blir för många underkategorier. Användarna 

ansåg att det är bra med kategorisering och att det också var viktigt att kunna kategorisera 

en bild med flera olika kategorier. Ett fåtal användare ansåg att maxantalet 

underkategorier kändes lite för lite. De ansåg att de borde få välja själv hur många 

underkategorier det skulle vara eftersom det var många användare som hade tillgång till 

att hämta hem bilder och att olika människor tänkte olika när de letade efter bilder. 

 

Hur beskriver användarna ImageVault? 
 Användare beskrev ImageVault med följande ord (se figur 21). 

 

 
 

Figur 21. De grönmarkerade orden upplevdes som positiva medan de som inte har någon bakgrundsfärg 

kunde tolkas på olika sätt. 
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Analys och allmänna reflektioner från intervjuerna 
Svaren blev väldigt spretiga från intervjuerna. Det som var enkelt att förstå för en viss 

användare var svårt för en annan. Generellt sett så tyckte de som precis börjat använda 

ImageVault att det fungerade bra och att det var ett enkelt och användarvänligt gränssnitt. 

De som använt ImageVault ett tag hade börjat se brister och problem. Alla användare är 

olika när det kommer till tekniska kunskaper och inlärning, och det gäller att försöka ta 

hänsyn till alla. Just nu finns ett större fokus på de användare som har mer avancerade 

kunskaper gällande IT-relaterade områden, trots att ett flertal användare inte hade dessa 

expertkunskaper. 

 

4.3     Personas och scenarier 

 

Primär persona  
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Scenarier för primär persona 

1. Det är onsdag morgon och företagets fotograf, Niklas, är tillbaka från en intensiv och 

spännande vecka i Sydafrika. Han har med sig ett USB-minne med många kraftfulla och 

vackra bilder som han skulle vilja lägga in i ImageVault. Kristina pratade lite kort med 

Niklas om hur allt hade gått och vad han upplevt den senaste veckan. Därefter satte 

Kristina sig vid sin dator för att titta på Niklas bilder. Hon var helt överens om att alla 

dessa bilder borde läggas in. Hon såg att det var cirka 350 bilder som skulle laddas upp. 

Hon klickade på importera-knappen och fick upp fliken för att ladda upp bilder i 

ImageVault. Hon markerade alla bilderna i datorn för att sedan enkelt dra över dem till 

uppladdningsdialogen. Därefter klickade hon på knappen “starta uppladdning”. 

Uppladdningen visades med en förloppsindikator, hur många bilder som laddats upp och 

hur många procent som var klart. All denna information gjorde Kristina lugn och hon 

kände att hon kunde ta en klunk kaffe under tiden. När uppladdningen var klar dök en 

dialogruta upp som frågade om hon ville ladda upp fler bilder eller gå vidare, hon var 

nöjd så hon klickade på “Gå vidare” som förflyttade henne automatiskt till redigera-

fliken där hon la till metadata och kategorier till bilderna. Eftersom det var så pass 

många bilder valde hon funktionen för att lägga till nyckelord automatiskt. En 

genomskanning av bilderna gjordes och de nyckelord som hittades lades till automatiskt, 

så som “människor” om det var en bild med människor, “natur”, “hav”, “skor” och så 

vidare. När detta var klart kollade hon igenom bilderna för att se om skanningen blivit 

rätt och om hon ville lägga till något unikt nyckelord på vissa bilder. Därefter klickade 

hon på “Spara & stäng” och meddelade kollegorna att bilderna nu fanns tillgängliga för 

alla. Hon gick sedan tillbaka till Niklas för att prata mer om hans spännande 

upplevelser. 

2. Kristina hade precis hämtat en kopp kaffe och satte sig vid sitt skivbord för att logga 

in i ImageVault. Där ville hon leta upp en specifik bild på ett vackert hus i Italien som 

skulle vara med i ett reportage om lyxiga resor i världen. Hon mindes en visning av ett 

hus i Italien som hon befann sig på under den senaste resan. Hon klickade i sökfältet 

högst upp och skrev in fyra ord efter varandra. Kristina valde orden “design“, “water“, 

“architecture“ och “vacation“ och klickade sedan på enter-knappen. Hon fick upp fem 

bilder och såg direkt bilden hon ville använda. Hon såg även att bilden låg i valvet som 

hette “Vaultopia Inspiration” och att den fanns i kategorin som hette “Architecture”. 

Kristina upptäckte plötsligt en liten svart prick mitt i bilden. Hon valde därför att 

retuscherade bort den lilla pricken direkt i ImageVault. Därefter klickade hon på bilden 

hon tänkt använda och laddade ner den i rätt format för att passa in i det skrivna 

reportage hon tidigare arbetat med.  
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Sekundär persona 

 

Scenarier för sekundär persona 

1. Det var torsdag eftermiddag och Anders skulle sätta sig för att redigera en bild inför 

ett säljarmöte. Han loggade in, sökte upp bilden som var på ett vackert och pampigt hus. 

Han klickade på ikonen för redigering som fanns på bilden och förflyttades till fliken 

“Redigera bild”. Väl där ville han beskära bilden något, han ville inte att träden runt 

omkring skulle ta för mycket fokus. Han valde också att ändra färgerna lite för att få en 

mer kraftfull känsla. Anders tyckte bilden blev riktigt snygg och sparade ändringarna för 

att sedan ladda ner den i rätt format inför mötet. 

2. Anders kom tidigare till arbetet idag. Under gårdagen hade de installerat den nya 

versionen av ImageVault och han ville gärna hinna leka runt lite i gränssnittet innan 

första mötet skulle dra igång. Han loggade in i ImageVault och hamnade på översikts-

sidan, han tänkte direkt att det var ett snyggt och modernt utseende. Han drog musen 

över en bild och såg några ikoner som dök upp, han fick en liten aha-upplevelse när han 

snabbt förstod alla ikoner och hur smidigt och rent det nya gränssnittet hade blivit. Han 

kände direkt att han hade en bra överblick över alla funktioner och knappar. Han 



 

  52 (93) 
 

markerade en bild och en tydlig markering runt bilden dök upp, vilket han tyckte var 

väldigt bra. Han upptäckte sedan att han kunde justera utseendet av arbetsytan själv, 

både i form av olika sorteringar av bilder men även storleken på visningsvyn. Han 

loggade ut från ImageVault och plockade med sig datorn och tog hissen upp till 7:e 

våningen där mötet skulle vara. Innan mötet startade blev det lite småprat kring nya 

ImageVault och Anders delade med sig av sina positiva upplevelser, vilket kollegorna 

gärna lyssnade till. 

 

Tertiär persona 

 

Scenario för tertiär persona 

Tomas kom precis tillbaka från sin lunch, den var lite längre idag då han träffade en 

gammal kollega som han arbetade med för flera år sedan. Han var på glatt humör och 

hade precis hämtat en kopp kaffe. Han satte sig på sitt kontor för dela ett gäng bilder till 

sin gamla kollega. Det var ett tag sen han delade bilder så han kom inte riktigt ihåg hur 

man gjorde. Han drog musen över en bild och fick upp fyra ikoner. Han blev genast 

osäker på vilken ikon som var den rätta. Han fick föra muspekaren över varje ikon för 
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att få upp den tooltip som beskriver vad varje ikon betyder. Det tog inte många sekunder 

innan han hittade den rätta och klickade på den. Nu kom han ihåg hur han gick vidare 

med uppgiften och kunde enkelt dela och skicka iväg länken till sin vän.  

 

4.4    Mockuper 

Utifrån resultatet från den heuristiska utvärderingen (se kapitel 4.1) samt de personas och 

scenarier som skapats för studien (se kapitel 4.3) har ett antal mockuper utformats över det 

nya gränssnittet för ImageVault. Här nedan visas och beskrivs fem mockuper, för att se 

samtliga mockuper se bilaga 3.  

 

Översikt och markera en bild 
Här har antalen knappar och funktioner minimerats. Tidigare låg alla knappar bredvid 

importera-knappen och det upplevdes väldigt otydligt vad knapparna betydde och hur de 

skulle användas. Gränssnittet upplevdes också som väldigt spretigt i och med detta. I det 

nya gränssnittet har knapparna gjorts om till ikoner och placerats vid varje bild. Vid 

mouse over syns dessa ikoner, annars är de osynliga. Vid mouse over på ikonerna dyker 

en tooltip upp för att göra det ännu tydligare för Tomas att förstå vad varje ikon betyder. 

Här kan också användaren anpassa sin arbetsyta i och med de ikoner som finns längst upp 

till höger i gränssnittet vilket den sekundära personan (Anders) uppskattade väldigt 

mycket eftersom han fick en känsla av att kunna arbeta på ett mer obegränsat sätt. (se figur 

22) 

 

 
Figur 22. Översikt och markera en bild 
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Importera bilder 
För att få en bättre struktur har antalet dialogrutor minimerats. I det tidigare gränssnittet 

användes dialogrutor frekvent men i det nya gränssnittet har istället flikar skapats. Detta 

ger en bättre översikt i och med att man kan förflytta sig mellan flikar utan att behöva 

stänga dem vilket man var tvungen att göra med dialogrutorna. Den primära personan 

(Kristina) eftersträvar ordning och reda och vill gärna ha en så bra struktur som möjligt för 

att enkelt kunna hitta det hon letar efter. (se figur 23) 

 

 
Figur 23. Importera bilder 

 

Markera flera bilder 
Tidigare var man tvungen att markera i en checkbox vid varje bild för att markera den 

vilket var väldigt tidskrävande. Biblioteket ska fungera lite som datorsystemets 

filhantering där man kan markera filer med hjälp av shift- och ctrltangenterna. Detta sätt 

gör arbetet mer effektivt vilket både den primära personan (Kristina) och den sekundära 

personan (Anders) eftersträvar i sitt arbete. (se figur 24) 
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Figur 24. Markera flera bilder 

 

Redigera flera bilder 
Det var ett par användare som inte ens hade sett funktionen för att lägga till metadata och 

kategorier för alla bilder samtidigt i det tidigare gränssnittet. Detta berodde främst på att 

knapparna för denna funktion var i samma gråa färg som bakgrunden och att det var dålig 

information vad dessa knappar betydde. För att förtydliga denna funktion valde författarna 

att lägga till en mer informativ text som beskriver funktionen (Lägg till för flera bilder). 

Tidigare kunde man bara välja alla bilder samtidigt, i det nya gränssnittet ska 

valmöjligheten finnas att välja ut de bilder som ska ha samma metadata och kategori. Att 

kunna skanna igenom bilderna för att automatiskt lägga till nyckelord är en funktion som 

underlättar arbetet enormt mycket eftersom den primära personan (Kristina) oftast laddar 

upp mer än 100 bilder åt gången. (se figur 25) 
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Figur 25. Redigera flera bilder 

 

Söka på flera ord 
Det tidigare gränssnittet var begränsat i och med att man endast kunde söka på ett sökord. 

Många användare var frustrerade över detta och det skapade en stor irritation och 

användarflödet avbröts. I det nya gränssnittet kan man söka på flera ord och de lägger sig 

som blå taggar. Taggarna går att ta bort var för sig, antingen genom att sudda med radera-

tangenten eller att trycka på krysset för varje tagg. Den primära personan (Kristina) ser 

detta som en väldigt bra funktion eftersom hon ofta letar efter en specifik bild bland över 

10 000 bilder. Kan hon skriva in fem sökord ökar chanserna att hon ska hitta den bild hon 

letar efter. (se figur 26) 
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Figur 26. Söka på flera ord 

 

4.5    Resultatsammanfattning 

Den heuristiska utvärderingen gav författarna en större förståelse kring gränssnittet, hur 

det fungerade och de problem som fanns, vilket flera av användarna i intervjuerna också 

kunde bekräfta. Genom att jämföra resultaten från den heuristiska utvärderingen med 

resultaten från alla användarintervjuer ämnade författarna att stärka reliabiliteten och 

validiteten i det slutgiltiga resultatet.  

 

Det nuvarande gränssnittet av ImageVault är väldigt spretigt gällande funktionalitet och 

utseende. Strukturen är dålig i och med att det finns knappar som är placerade på ologiska 

ställen, och som dessutom är svåra och otydliga att förstå. Dialogrutor skiljer sig från 

varandra vilket gör att användarna lätt tappar bort sig och det är svårt att komma ihåg 

uppgifter användarna en gång utfört. Samtidigt beskriver användarna gränssnittet som 

snabbt, enkelt, snyggt och användarvänligt. Under ytan av dessa ord kunde författarna 

dock hitta andra känslor som till exempel förvirrande, begränsande, svårt att lära sig, 

rörigt och ineffektivt. Vid den heuristiska utvärderingen ansåg författarna att knappar och 

verktyg var placerade väldigt utspritt, men många av respondenterna vid intervjuerna 

reagerade inte på detta. Detta kan ha berott på att de fått en genomgång av Meriworks och 

då lärt sig var knapparna varit placerade och därför inte riktigt reflekterat själva över hur 

placeringen kändes. Utifrån de resultat från studien har det framkommit att en bra struktur 

i gränssnittet är väldigt viktigt när man hanterar och strukturerar en större mängd bilder 

eftersom det ger en bättre överblick över vad användarna faktiskt arbetar med vilket 

studiens teoretiska modell också visar på då användarflödet blir kopplingen mellan 

informationsarkitektur och användarupplevelse (se kapitel 2.3). 
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5 Diskussion  
I detta kapitel sker en diskussion mellan författarna om studien, forskningsfrågan, 

resultatet, de faktorer som identifierats och val av metoder. I diskussionen påvisas också 

några brister och problem som uppstått under resans gång och förslag på vad författarna 

skulle kunnat göra annorlunda. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats och fortsatt 

forskning. 

 

I studien har författarna undersökt hur man kan designa ett gränssnitt som hanterar bilder 

på ett sådant sätt att det stödjer det upplevda användarflödet. Här i diskussionskapitlet 

kommer författarna att presentera och diskutera de faktorer som ansågs vara avgörande för 

att kunna strukturera och hantera bilder i ett digitalt bibliotek. Genom att identifiera dessa 

faktorer vill författarna bidra till en bättre förståelse kring att kunna designa gränssnitt för 

bildhantering när det gäller användarnas upplevelse och användarflöde.  

 

Den forskningsfråga som studien ämnat besvara är följande:  

 

 Vilka faktorer är viktiga för att kunna strukturera och hantera bilder i ett digitalt 

bibliotek för att stödja det upplevda användarflödet? 

 

Resultatet från den heuristiska utvärderingen (se kapitel 4.1) och de personas och scenarier 

som skapats (se kapitel 4.3) resulterade i ett antal mockuper (se kapitel 4.4 samt bilaga 3) 

där vi utvecklade gränssnittet utifrån användarnas behov och mål, men också utifrån våra 

egna expertkunskaper. Studiens slutgiltiga resultat är en sammanställning från de metoder 

som genomförts där ett antal faktorer identifierats och analyserats. Eftersom vi har kunnat 

presentera dessa faktorer anser vi att vi har kunnat besvara vår forskningsfråga utifrån 

fallstudiens perspektiv. Vi anser att dessa faktorer kan vara viktiga att ta hänsyn till när det 

gäller användarupplevelse och användarflöde i ett gränssnitt för bildhantering. Detta är 

dock inget vi har kunnat testa på användare i ett senare skede vilket gör vårt resultat 

obekräftat. Det vill säga, vi vet inte garanterat om det slutgiltiga resultatet kan leda till 

några förbättringar gällande det upplevda användarflödet för användare som arbetar med 

att strukturera och hantera bilder i digitala bibliotek. Däremot kan vi utifrån våra 

utvärderingar, kunskaper och erfarenheter anse att faktorerna troligtvis kan leda till att 

användare får en bättre interaktion med gränssnittet. Men då syftet med studien inte var att 

komma fram med några förbättringar anser vi ändå att vi kunnat svara på forskningsfrågan 

utifrån fallstudiens perspektiv eftersom ett antal faktorer har kunnat identifieras.    

 

Nedan följer de identifierade faktorer som författarna ansåg vara viktiga för att kunna 

kategorisera och hantera bilder i ett digitalt bibliotek för att stödja det upplevda 

användarflödet. Faktorerna kommer att diskuteras huruvida vi anser att de besvarat 

studiens forskningsfråga. 

 

Enhetligt utseende bidrar till igenkänning. Användaren ska inte kunna tappa bort sig i 

gränssnittet. När objekt och handlingar i ett gränssnitt har en logisk struktur som kan 



 

  59 (93) 
 

förankras med objekt och handlingar som användaren är bekant med, så förväntas det 

mänskliga minnet att också komma ihåg strukturen (Cooper et al. 2007; Sharp et al. 2007; 

Shneiderman & Plaisant 2005). Med en bra igenkänning i gränssnittet följer ett bra 

användarflöde. I och med att användarna känner igen sig i gränssnittet behöver de inte lära 

sig på nytt varje gång. Ett utseende där användaren varje gång måste fundera över olika 

utseenden i gränssnittet tenderar till fler avbrott i användarflödet. Användaren blir 

förvirrad och användarupplevelsen negativ. 

 

Få steg gör att arbetet blir mer effektivt. Användaren ska inte behöva klicka mer än 

nödvändigt för att nå sitt slutmål. Är användarna nöjda och tillfredsställda kommer de att 

vilja använda gränssnittet igen (Cooper et al. 2007). Med ett bra användarflöde arbetar 

användarna effektivt. Om inte användarna kan uppnå sina slutmål blir det ett plötsligt slut 

på användarflödet vilket leder till att användarupplevelsen försämras. 

 

Information ska vara lättåtkomlig och ha en stark doft av information, det vill säga att 

användaren ska känna sig självsäker i sitt användande och inte behöva gissa sig fram var 

de ska klicka (Spool et al. 2004). När användarna gissar sig fram i gränssnittet tar det ofta 

lång tid innan de når den informationen som de vill åt. Detta bidrar till att de får ett sämre 

användarflöde. Vet användaren vad den ska göra och hur den ska komma åt informationen 

går det fort att slutföra den uppgift som användaren utför vilket gör att användaren känner 

tillfredsställelse.    

 

Gränssnittet ska “säga sig självt”. Användaren ska inte behöva fundera kring vad 

knappar och funktioner betyder. Det ska vara logiskt, konsekvent och tydligt vad man kan 

göra. Användarnas mentala modell ska med hjälp av affordances och feedback i 

gränssnittet vara felfri (Cooper et al. 2007; Cascini och Pucillo 2013; Saffer 2010). När 

gränssnittet är utformat på ett sådant sätt att användarens mentala modell uppfylls kan 

användaren på ett lätt sätt arbeta i gränssnittet utan att behöva fundera på vad olika 

knappar och funktioner betyder samt vad som händer i systemet.  

 

Alla ska kunna använda gränssnittet oavsett teknisk kunskap. För att effektivisera 

användarflödet behöver gränssnittet anpassas för så väl nybörjare som avancerade 

användare (Shneiderman & Plaisant 2005). Nybörjare ska kunna erbjudas hjälp och 

vägledning i gränssnittet. Får de inte denna hjälp riskerar de att göra onödiga fel eller 

hamna på fel platser i gränssnittet av misstag. Arbetet blir ineffektivt. Avancerade 

användare som får denna hjälp kan bli irriterade eftersom det stör deras användarflöde då 

de ofta föredrar att arbeta med mer effektiva verktyg och kortkommandon.  

 

Överskådlig struktur hjälper användaren att lättare kunna hitta. Att kategorisera bilder 

gör att man får en övergripande blick över hur bilderna är strukturerade. Funktioner och 

knappar som görs synligare skapar en tydligare förståelse för att användarna ska kunna 

fortsätta med den pågående uppgiften utan att tappa fokus (Resmini & Rosati 2011; Sharp 

et al. 2007). En bra struktur leder till ett bra användarflöde. När användarna inte hittar i 
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gränssnittet skapas frustration och irritation eftersom de inte kan ta sig vidare i uppgiften 

för att nå sina slutmål.  

 

Enkel sökning där man kan söka på flera ord gör att användaren lättare kan hitta en 

specifik bild. Kan man endast söka på ett ord i taget kan användarflödet störas eller 

avbrytas. Ett användarflöde som på vägen orsakas av olika störningar kan leda till 

irritation, men också till att användaren inte vill använda gränssnittet igen eftersom 

användarens mål inte uppfylls (Cooper et al. 2007). När användaren måste hitta en 

specifik bild bland tusentals bilder krävs det en sökfunktion där användaren själv kan 

bestämma vilka och hur många sökord som behövs. Om användarna bara kan söka på ett 

ord i taget kan de tvingas leta bland hundratals bilder efter just den specifika bilden. 

Arbetet blir på detta sätt väldigt ineffektivt och i och med det försämras användarflödet.  

 

Anpassningsbar arbetsyta bidrar till att användaren kan känna sig mer hemma i 

gränssnittet. Användaren ska få en känsla av att kunna styra, anpassa och känna att de har 

kontroll över uppgifter som utförs. Kan man låta användare göra justeringar utifrån vad de 

själva önskar med hjälp av flera olika inställningar och interaktionsmöjligheter skapas en 

möjlighet för tillfredsställelse hos användaren (Cooper et al. 2007; Shneiderman & 

Plaisant 2005). Alla användare har olika sätt att arbeta på och kan användarna själva 

anpassa arbetsytan så att det passar dem ökar chansen till ett bättre användarflöde.  

 

Säkerhet gällande borttagning av bilder är en viktig faktor. Bilderna ska hamna i en 

papperskorg där användaren ska kunna ångra sig och återställa de borttagna bilderna. 

Användaren ska skyddas mot oönskade situationer och hjälpa alla typer av användare att 

undvika oönskade åtgärder (Nielsen 1995). Säkerhet gällande olika behörigheter på valv 

är också en viktig faktor. Som administratör ska man kunna välja vilka bilder som ska 

visas för vilka användare. Gränssnittet ska alltid inge en trygghet hos användaren (Sharp 

et al. 2007). Om gränssnittet inte speglar säkerhet finns en risk att användarna av misstag 

kan utföra oönskade åtgärder. Finns ingen väg att gå tillbaka blir detta ett avbrott i 

användarens flöde och denne får börja om från början. Detta kan också leda till att 

användaren känner frustration och irritation, men också nervositet och osäkerhet i och med 

att de inte vet vad som händer då de till exempel tar bort en bild. 

 

Information om hur många bilder som finns i olika valv och vid sökningar bidrar till att 

användaren har mer kontroll. Användarkontroll syftar till att designa ett gränssnitt som ger 

användaren en känsla av kontroll, vilket medför att användaren får en positiv upplevelse 

(Cooper et al. 2007; Sharp et al. 2007). För att behålla känslan av ett användarflöde 

behöver användaren ha kontroll över vad som finns i systemet. Tappar användarna 

kontrollen kan de tappa fokus på den uppgift de utför vilket bidrar till att det blir en 

störning i användarflödet.  

 

Redigering av bilder direkt i gränssnittet gör att användaren slipper att öppna upp en ny 

programvara som är avsedd för redigering. Varje gång det sker ett avbrott, att användaren 

fastnar någonstans i gränssnittet eller att något kommer i vägen för användarna som gör att 
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de inte kan koncentrera sig på sina uppgifter, leder till att användarflödet blir förstört eller 

förlorat (Bederson 2004). När användarflödet blir förstört eller förlorad leder det ofta till 

irritation eftersom uppgiften de utför avbryts och det tar längre tid innan användarna kan 

nå sitt slutmål. 

 

De faktorer som identifierats är enbart en slutsats av våra egna tankar, erfarenheter och 

kunskaper som endast kan styrkas utifrån de intervjuer som gjorts i fallstudien samt 

studiens teoretiska modell och dess begrepp. Därför anser vi att vi inte har kunnat besvara 

forskningsfrågan utifrån ett generellt perspektiv eftersom studien har riktats mot 

fallstudien och ett specifikt gränssnitt.  

 

5.1    Metodreflektion 

I det tidiga stadiet av vår studie hade vi tänkt använda oss av metoden observationer men 

detta uteslöts relativt snabbt då vi ansåg att vi behövde fler användare som hade möjlighet 

att ta emot oss på deras arbetsplats. Eftersom vi kände ganska tidigt att detta skulle bli 

svårt att få tid till att ordna valde vi att utesluta observationer för att inte ta på oss allt för 

mycket under studiens begränsade period. 

 

Dock så anser vi att det hade varit bra att kunna komplettera med fler metoder för att få 

mer tyngd i vårt resultat. Hade vi kunnat inkludera exempelvis observationer i vår studie 

hade det kunna täcka in fler användarproblem, problem som kanske bara upptäcks då 

användaren navigerar i gränssnittet. Vi hade fått en större förståelse och inblick i hur 

användarna faktiskt arbetar med gränssnittet i verkligheten. Det är en sak att intervjua 

kring hur användare upplever och tänker kring ett gränssnitt men en annan sak när man 

följer användaren en vanlig arbetsdag där man observerar på bekvämt avstånd för att inte 

påverka eller få användaren att känna sig obekväm eller övervakad.  

 

Vi kan även konstatera att vi har haft tillgång till användare som arbetar i gränssnittet 

idag, vilket är bra, men det är också viktigt att få tag i potentiella användare. Kanske hade 

de kunnat ge oss en annan typ av information ur ett annat perspektiv. Hur skulle deras 

bildhantering kunna vara, utan att vara “påverkad” av ett redan befintligt gränssnitt? De 

kanske skulle ha möjlighet att förmedla önsketankar hur de skulle vilja ha det i en perfekt 

värld. Det är viktigt att involvera olika typer av användare, att få användare från hela ledet. 

Detta ger olika perspektiv, troligen olika mål men även en större bredd i förståelsen kring 

hur olika användare arbetar i ett gränssnitt.  

 

Överlag så anser vi att vi har förstått vikten i att använda sig av flera olika typer av 

metoder för att täcka in så många användarproblem som möjligt. Eftersom en produkt kan 

upplevas väldigt olika för olika typer av människor behöver man undersöka den i olika 

perspektiv, men också i olika kontexter och situationer. Detta görs för att produkten ska 

kunna användas av så många typer av användare som möjligt, oavsett kompetensnivå. 

Alla är vi olika därför behöver vi göra utvärderingar både innan och under 

designprocessen. Men även kontinuerligt efter att produkten är lanserad eftersom vi lever i 
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en föränderlig tid tillsammans med människor och andra produkter som ständigt 

utvecklas. Här känner vi att vi har en brist i vår studie. Vi skulle gärna vilja ha gjort fler 

utvärderingar och tester med användare under resans gång för att stärka reliabiliteten och 

validiteten ytterligare. 

Vi hade även en önskan om att hinna med att göra våra mockuper till interaktiva 

prototyper och att även göra användartester på dessa, allt för att kunna knyta ihop påsen 

ordentligt. Dock så insåg vi ganska snabbt att detta inte kunde genomföras på grund av 

den begränsade tid vi hade men även erfarenheten kring hur lång tid det faktiskt tar att få 

tag i användare. Många gånger är det beställare eller en högre chef man får tag i och inte 

den faktiska användaren. Hade vi hunnit med att skapa interaktiva prototyper som också 

hann testas hade det kunnat ge oss ett tydligare svar på huruvida det resultat vi fått fram 

faktiskt lett till förbättringar eller inte för användarna. Och även i vilken grad 

förbättringarna skulle uppfyllas.  

 

5.2    Övriga reflektioner 

Vi kände oss frustrerade över att vi inte kunde komma igång med fallstudien förrän några 

veckor in i kursen, detta på grund av att vi inte kunde få till ett tidigt möte med 

uppdragsgivaren. Detta gjorde oss till en början väldigt oroliga över huruvida vi skulle 

hinna med allt vi ville göra och om det skulle bli så bra som vi tänkt oss. Men efter att ha 

haft total fokus på teorindelen under de första veckorna, vilket är den tyngsta delen kände 

vi att det var ett bra sätt att lägga upp arbetet på. Det var inget annat som distraherade oss 

och fokus låg hela tiden på att hitta all fakta vi behövde från vetenskapliga artiklar och 

böcker. Vi kunde känna att det “jobbigaste” i teoridelen blev gjort de första veckorna och 

att vi sedan kunde lägga mer fokus på våra utvärderingar, intervjuer och analyser i det 

senare stadiet av studien. Detta i sin tur ledde till att vi under arbetets gång hela tiden känt 

oss väldigt lugna men samtidigt väldigt fokuserade. 

 

I och med att vi tvingades börja senare med fallstudien har vi haft en del problem med att 

få tag i användare för intervjuer då vi fick kontaktuppgifterna ganska sent från 

uppdragsgivaren. Vi hade räknat med att få tag i fler användare än vad vi fick. Vi känner 

oss ändå nöjda med det resultat vi fick ut från de 18 intervjuer som vi genomförde under 

tre veckors tid. Vi fick sätta en deadline där vi skulle vara klara med alla intervjuer 

eftersom vi var tvungna att komma vidare i arbetet.  

 

5.3    Slutsats 

För att strukturera och hantera bilder i ett digitalt bibliotek för att stödja det upplevda 

användarflödet måste man ta hänsyn till användarens behov och mål, men även den 

informationsarkitektur som finns. En dålig informationsarkitektur leder till att 

användarflödet blir ineffektivt vilket i sin tur bidrar till att användarens upplevelse 

påverkas negativt. Samtidigt gäller det tvärtom, om det är en bra struktur på innehållet 

leder det till att de blir ett bra användarflöde och användaren får en positiv upplevelse.  
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För att kunna besvara studiens forskningsfråga och identifiera viktiga faktorer vid design 

av digitala bildbibliotek har en heuristisk utvärdering och intervjuer med användare 

genomförts. Dessa faktorer kan inte garanterat leda till förbättringar, men utifrån 

författarnas utvärderingar, kunskaper och erfarenheter så anses de troligtvis leda till att 

användare får en bättre interaktion med gränssnittet. Författarna anser dock att de har 

besvarat forskningsfrågan som ställts, eftersom studiens syfte inte var att leda till 

förbättringar utan endast förslag på förbättringar. Författarna anser att dessa faktorer som 

har identifierats är viktiga att ta hänsyn till när det gäller kategorisering och hantering av 

bilder i ett digitalt bibliotek för att stödja det upplevda användarflödet. Författarna anser 

dock att det enbart är en slutsats av deras egna tankar, erfarenheter och kunskaper och kan 

endast styrkas utifrån de intervjuer som gjorts i fallstudien samt den teori som ligger till 

grund för studien. Eftersom studien riktats mot fallstudien och ett specifikt gränssnitt anser 

författarna att de inte har kunnat besvara forskningsfrågan utifrån ett generellt perspektiv.  

 

5.4    Förslag till fortsatt forskning 

Då författarna i denna studie inte genomfört några användartester på de mockuper som 

gjorts skulle det vara intressant att utföra dessa användartester. Detta för att se om det 

finns någon tillförlitlighet i de faktorer som identifierats och för att styrka dessa 

ytterligare. Men även för att undersöka om faktorerna verkligen påverkar det upplevda 

användarflödet åt det positiva hållet eller om de eventuellt visar ett oförändrat resultat. 

Författarna anser även att en större studie som inkluderar fler användarintervjuer med de 

resterande användare som använder ImageVault men även användare av andra liknande 

gränssnitt som behandlar bilder. Det skulle även vara intressant att inkludera andra 

metoder, exempelvis observationer för att eventuellt täcka in fler användbarhetsproblem. 

Men även för att få en större förståelse över andra metoder och hur de kan täcka eventuella 

luckor i denna studie. Användare arbetar ofta väldigt olika med gränssnittet och därför är 

det viktigt att använda flera och olika typer av metoder för att få en bättre inblick och 

förståelse.  

 

Det skulle även vara intressant att applicera dessa faktorer i andra gränssnitt som hanterar 

bilder i digitala bibliotek för att se om man kan generalisera dessa i en större utsträckning. 

Vidare forskning skulle också kunna vara att utföra djupare och mer ingående intervjuer, 

observationer och analyser för att identifiera ytterligare faktorer som skulle kunna påverka 

det upplevda användarflödet. Resultatet av denna rapport kommer att överlämnas till 

Meriworks som inspiration, hjälp och stöd i deras fortsatta arbete med att förbättra 

ImageVault åt deras användare.  
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bilaga 2: Intervjusammanställning 

Bilaga 3: Samtliga mockuper 

 

 

 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

Följande text presenterade författarna till respondenterna innan intervjun startade: 

 

“Välkommen och tack för att du deltar i intervjun. 

 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetet som gör vårt examensarbete i samarbete med 

Meriworks.  

 

Vår uppgift är att utvärdera och analysera ImageVault och ta reda på vad som fungerar 

bra respektive mindre bra. Målet är att kunna ta fram förbättringsförslag åt Meriworks 

som naturligtvis kommer leda till en bättre användarupplevelse och ett bättre 

användarflöde. 

 

Ditt namn och dina personliga uppgifter kommer inte att presenteras eller sparas 

någonstans, utan detta är en anonym intervju där inga uppgifter kommer att presenteras i 

examensarbetet eller för någon på Meriworks.” 

 

(Påminnelse till författarna - Förklara att de personliga frågorna endast är till för att vi ska 

kunna skapa personas, eventuellt förklara vad personas är om någon känner sig osäker 

eller bara vill veta mer.)  

 

Frågor: 

Personliga frågor 
 Kön? 

 Ålder? 

 Vilka är dina intressen? 

o Beskriv vad du gör på fritiden? 

 Är du gift/ sambo? 

 Har du barn? 

o Om ja, hur många? 

 Bor du i en stad eller utanför? 

 Vad jobbar du på för typ av företag? (Webbyrå? Tidning? kommun? etc.) 

 Ungefär hur många arbetar på företaget? 



 

 

 Var finns företaget? (i vilken stad) 

 Vad är din titel/position i företaget? 

 Beskriv en typisk arbetsdag. 

 Vilka tekniska kunskaper anser du att du besitter?  

o Nybörjarnivå? Medelmåttig? Expertanvändare? 

 

Användandet av ImageVault 
 Hur använder du ImageVault?  

o Stand-alone eller tillsammans med EPiServer? 

 När och vid vilka tillfällen använder du ImageVault?  

 Hur ofta använder du ImageVault? 

 Hur länge har du använt ImageVault? 

 Hur länge har företaget använt ImageVault? 

 Vilka och hur många har behörighet till ImageVault på företaget? 

 

Användarupplevelsen 
 Hur upplever du ImageVault idag?  

 Hur vill du att ImageVault ska kännas? 

 Vad vill ni som företag kunna uppnå med ImageVault? 

o Mål och förväntningar? 

 Vad vill du som anställd kunna uppnå med ImageVault? 

o Mål och förväntningar? 

 Är det något som fungerar mindre bra med ImageVault?  

o Varför/På vilket sätt? 

 Vad fungerar bra med ImageVault?  

o Varför/På vilket sätt? 

 Finns det någon situation som är frustrerande när du använder ImageVault?  

o Varför och på vilket sätt känns det frustrerande? 

 Hur skulle du beskriva användarflödet i ImageVault? 

 Hur skulle du vilja att ImageVault fungerar?  

o Drömscenariot, önskningar 

 Beskriv ImageVault med 5 ord. 

 

Användarmanualen 
 Blir du ofta osäkra på hur verktyg och funktioner fungerar i ImageVault?  

o Varför/På vilket sätt? 

 Har du läst manualen? 

o Om ja, hur många gånger? 

o Om nej, varför? 

 Hur känns manualen och dess innehåll? 

 Används manualen kontinuerligt i arbetet?  

o I vilka situationer/sammanhang? 

 

 



 

 

Kategorisering och placering av verktyg 
 Vad anser du är viktigt när man ska kategorisera och hantera bilder digitalt?  

 Hur kategoriserar ni ert innehåll i ImageVault? 

 Hur känns strukturen av arbetsytan i ImageVault? 

 Hur känns placeringen av verktyg och funktioner?  

o Varför/På vilket sätt? 

 

Övrigt 
 Något annat du skulle vilja dela med dig om gällande ImageVault? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Intervjusammanställning 

 

Sammanställningen av intervjuerna kommer att presenteras i följande ordning: 
 

 Positivt 

 Negativt          

 Användarnas känslor 

 Användarmål 

 Användarkontroll 

 Användarmanual 

 Kategorisering 

 Utseende 

 Funktionalitet som saknas 

 Ord som beskriver ImageVault 

 

Positivt 
Det är ett bra upplägg med bra grundfunktioner och snygg design. Det fungerar bra ihop 

med EPiServer. Det är lätthanterligt och enkelt. Man förstår fort hur man söker och hur 

man hittar bilder via kategorier. Kategoriseringen är bra eftersom att man lätt kan söka 

fram bilder på detta sätt.  

 

Det är en fördel att man kan dela bilder i olika format, det vill säga man laddar upp en 

högupplöst bild som sedan kan användas flera gånger. Man behöver inte ladda upp olika 

utformningar av en och samma bild.  

 

Det är väldigt bra att ImageVault läser av bildernas förutbestämda metadata när man 

laddar upp dem. På så sätt blir det effektivare för användarna när de ska ladda upp en 

större mängd bilder eftersom de slipper skriva in metadata för varje bild.  

 

Det är enkelt att sätta upp nya valv och kategorier. Att kunna behörighetsstyra valven 

anses väldigt bra. Det är ett flexibelt sätt att bygga upp en bildbank. Det är även bra att 

kunna ladda upp hur många bilder som helst i bildbanken, det finns inget maxantal. Bra 

att man kan flytta bilder mellan valven. 

 

Faktum att användarna inte behövt ha någon omfattande utbildning för att kunna använda 

ImageVault säger en del om användarvänligheten. Programvaran ger bra möjligheter att 

strukturera materialet och att göra det lättillgängligt via metadata/sökord och 

kategorisering.  

 

Knapparna längst ner för att hantera flera bilder är bra och tydliga, “för mig känns de inte 

förvirrande men jag kan förstå om andra tycker det”. Placeringen av knappar känns bra 

överlag. De känns lätta att förstå.   

 



 

 

“Bra med genomgång av gränssnittet med Meriworks. Annars hade det tagit extremt lång 

tid att lära sig, då hade man gjort fel från början. Vi betalar hellre för att få en personlig 

genomgång än att vi ska sitta och bläddra i en manual. Det känns mer värt!”.  

“Väldigt bra support, snabba svar vilket väger upp när man blir irriterad och inte förstår”. 

 

Negativt 
Flera användare påpekade följande: 

Inställningar & Funktioner 

 Väldigt spretigt med inställningar och funktioner överallt, man får ingen överblick 

över det man kan göra vilket gör att man missar viktig funktionalitet.  

o Till exempel var det flera användare som missat att man kunde lägga in 

metataggar för alla bilder på en och samma gång. 

 Samma sorts funktioner finns på flera ställen, vilket upplevdes förvirrande.  

 

Knappar & Verktyg 

Översikten av ImageVault 

 Knapparna importera, ladda ner och lägg till är inte logiska - det är svårt att förstå 

skillnaden mellan dem, de har även tolkats på olika sätt. 

o Lägg till skulle kunna tolkas som att importera.  

o Ladda ner skulle kunna tolkas som att ladda ner till webbsidan.  

o Ordningen på knapparna: Lägg till, ladda ner, organisera, flytta och dela, 

upptill (för att hantera enskild bild) och nedtill (för att hantera flera bilder) 

skiljer sig. 

 Verktyg och knappar ligger inte synligt och logiskt placerade, de är placerade 

långt bort och ofta på fel ställe för blickfånget vilket gör det svårt att hitta. 

o Till exempel så är muttern för inställningar placerad längst ner på en plats 

man spontant inte tittar på. 

o Ta bort-knappen är svår att hitta längst upp till höger. 

 Knapparna uppe (för att hantera enskild bild) och nere (för att hantera flera bilder) 

har olika funktioner men heter samma sak. 

 Töm fillistan hittades inte och var otydlig gällande vad det är man tömmer/tar 

bort. 

Importera-dialogen  

 Det var otydligt vid knappen “Starta uppladdningen”. Vid ett tillfälle blev det en 

blå ram runt knappen när man laddat upp bilderna, det såg ut som den var aktiv 

trots att den inte var det.  

 Knapparna “Ladda upp filer” och “Starta uppladdningen” är små och otydliga.  

 Knappen “Organisera uppladdade filer” är blå, användaren letade efter en grön 

knapp. Ska den vara blå behövs en tydligare text. Här var det blandat svenska och 

engelska.  

 

 

 

 



 

 

Sökfunktionen 

 Man kan inte söka på flera ord samtidigt utan endast ett i taget, det finns ett stort 

behov av att kunna söka på flera ord samtidigt. Att en sådan basfunktion inte 

fungerar ansåg många var dåligt.  

o De ord man söker på lägger sig som en blå tagg i resultatet, vilket känns 

meningslöst i dagens läge, eftersom man bara kan söka på ett ord. Men 

användare förstår syftet med taggen om man hade kunnat söka på fler ord 

vid samma sökning. 

 Som användare har man svårt att söka fram bilder och tydligt se vad man fått 

fram. Exempelvis vilket valv de tillhör, idag ser man endast de ord man sökt på. 

 

Avancerade inställningar 

 Att behöva skriva egna metadatadefinitioner till varje valv är tidskrävande, 

användare trycker på att verkligen kunna utnyttja metadata-systemet fullt ut, men 

då måste det finnas smidigare och effektivare sätt att göra det på (basutbud, 

mallar, igenkänningsfunktion eller liknande). 

 Ordet metadatadefinition är inte glasklart för användaren att förstå, en 

förklaring/beskrivning vore bra att ha.  

o Svårt att skilja på metadata och kategorier, inget som var självklart att 

förstå till en början. 

 Media format-fliken känns som att den är till för expertanvändare - den är svår att 

förstå, det är inte riktigt självförklarande vad som kan göras här (särskrivning, 

blandning av svenska och engelska, betydelse). 

 

Ladda upp, Organisera bilder & Dela bilder 

 Det är för många steg och klick hit och dit på många ställen när man hanterar 

bilder, vilket gör att det tar för lång tid (exempelvis ladda upp bilder).  

o Svårt att lära sig och komma ihåg alla steg. 

 Det är för många klick när man ska redigera/organisera en bild, flera användare 

trodde att man kunde dubbelklicka på bilden för att få upp redigeringsläget. 

 Det blir ofta en begränsning eller problem vid uppladdning och redigering av flera 

bilder: 

o Vid ett första tillfälle: “Fotografer har ofta flera hundra bilder att ladda upp 

i ImageVault. I dagsläget kastas man ut efter ca 5 minuter när man sitter 

och redigerar/organiserar bilder vid uppladdning vilket gör att användaren 

inte vågar ladda upp mer än 10 bilder åt gången. Detta för att slippa kastas 

ut och börja om från början varje gång. Har man flera hundra bilder tar det 

extremt lång tid att ladda upp 10 åt gången.”  

o Vid ett annat tillfälle blev det problem med uppladdning av vissa bilder 

och uppladdningen avbröts och fick startas om. Användaren fick inget svar 

om varför det inte fungerade (om filen var för stor, trasig, för många och så 

vidare).  

o Vid det tredje tillfället laddade en användare upp 15 bilder samtidigt och 

skrev in metadata för alla bilder, men plötsligt buggade det och allt avbröts 



 

 

vilket gjorde att användaren fick börja om från början med allt 

(uppladdning och taggning med mera). 

 Det är inte så tydligt när man arbetar med flera bilder samtidigt, man missar 

knapparna nedtill (för att hantera fler bilder).  

 Användare har svårt att se skillnaden på redigering av en eller flera bilder 

(knapparna uppe och nere - olika funktioner) - otydligt. 

 Svårt att förstå hur man tar bort flera bilder samtidigt, spontant tänker användare 

att man ska klicka i flera checkboxar och sedan klicka på ta bort-knappen, men då 

tas endast den bilden som är markerad senast bort - väldigt frustrerande och 

förvirrande. 

 

Feedback 

 Vettigare och mer informativa felmeddelande behövs, idag är de felmeddelanden 

som dyker upp väldigt dåliga och säger egentligen ingenting till användarna. 

 På många ställen är tooltips på engelska och dåligt formulerade vilket gör att 

användarna inte förstår dem. Det är bättre att skippa dessa om man inte kan 

förklara eller göra dem tydligare. 

 

Övriga kommentarer från användare: 

Översikt ImageVault 

 Svårt att veta vilken flik man befinner sig på (metadata och info) - dålig kontrast 

mellan flikarna. 

 

Sökfunktionen 

 Känsligt när man ska söka på bilder, grupp eller användare, nu måste användare 

söka på exakta ord eller namn.  

 I sökrutan bör inte ordet metadata finnas med, nya användare förstår inte vad 

metadata är. Nu känns det som det riktar sig mot mer mot tekniska personer trots 

att användarna inte alltid är det. 

 

Avancerade inställningar 

 Informationen och funktionaliteten i “Avancerade inställningar” är svår att förstå, 

vad händer med det man lägger in, vart visas det? 

 Kategori-fliken - användaren förstår hur man kan skapa nya kategorier, men det är 

inte självförklarande - rubriker som förklarar mer? 

 

Användarflöde & Kontroll 

 Dåligt med tydliga förklaringar för att effektivisera användarflödet - plötsligt 

fungerade allt utan avbrott och problem. 

o Kommentar från användare: “Det var skönt att det fungerade men någon 

form av förklaring till hur och varför skulle uppskattas på flera ställen i 

ImageVault”. 

 

 



 

 

Ladda upp, Organisera bilder & Dela bilder 

 “Mappstrukturen blir för rörig när det ligger kvar gamla bilder, dessa bilder får jag 

inte radera på grund av att de används någon annanstans. Kan inte rensa bort dessa 

bilder.” 

 Att kunna flytta en större mängd bilder mellan valv på en och samma gång på ett 

effektivt sätt fungerar inte idag.  

 Det är krångligare att dela bilder nu än i tidigare versioner. Förut kunde man 

högerklicka och dela. 

 Svårt att se, spåra och hantera de delade bilderna. Har ingen uppfattning om vilka 

bilder som har delats och i vilka format.  

 Om jag tar bort ett format så förstörs de i EPiServer, sidan utåt för användarna. 

 Importera-dialogen: Svårt att förstå syftet med “Källa: Min Dator”. Varför finns 

den? 

 

Feedback 

 Det finns vissa användare som har begränsade tekniska kunskaper och ImageVault 

ger dåliga instruktioner och beskrivningar över vad olika funktioner och knappar 

gör. 

 

Övrigt 

 I den senaste versionen ser gränssnittet ut att ha blivit mer komplext för 

användarna, trots att det inte är det. Det krävs mer kunskaper/förståelse Det ser 

inte lika enkelt ut nu. Känns inte så logiskt. 

 “När uppdatering gjordes till EPiServer 8.5 kraschade ImageVault.” 

 Det var inte så bra koppling mellan EPiServer och ImageVault:  

o Skulle vilja hämta information åt båda hållen. Till exempel restriktioner 

eller var bilden har används. Idag finns inte denna koppling. 

 

 

Användarnas känslor 

Hur användarna känner när de använder ImageVault (se figur 27).  



 

 

 

 
 

Figur 27. Så här känns ImageVault idag. 

 

Hur användarna vill att det ska kännas när de använder ImageVault (se figur 28). 

 

 
 

Figur 28. Så här vill användarna att ImageVault ska kännas i framtiden. 



 

 

Användarmål 
Användarna har som mål att ImageVault ska vara en plats där alla bilder ska kunna 

förvaras och där de enkelt och snabbt ska kunna hitta det dem söker. Det ska vara en 

effektiv bildbank där alla bilder ska lagras och där allt ska finnas tillgängligt, 

lättillgänglighet ökar användning. ImageVault ska vara den enda bildbanken där 

användarna förvarar sina bilder, idag används ofta en dubbel lagring eftersom ImageVault 

ofta känns alltför osäkert. Det ska vara ett förenklat verktyg vid publicering av bilder i 

EPiServer. En del användare har som mål att journalister på ett enkelt sätt ska kunna 

hämta hem bilder så att de slipper skicka bilder via mail.  

 

Användarkontroll 
De flesta användare känner att de har kontroll i ImageVault. Med kontroll syftar man till 

att man vet vad man gör och känner att man behärskar funktionaliteten. 

 

Kommentarer kring användarkontroll: 

 Nej, jag upplever inte att jag har någon kontroll. Det är jobbigt att söka på bilder, 

man får ingen uppfattning om hur många bilder som finns, hur många bilder en 

specifik fotograf har tagit eller hur många bilder som finns totalt eller hur många 

bilder som finns i en viss kategori.  

 Det är så pass nytt att jag inte vet om vi utnyttjar allt, eftersom vi inte vet hur vi 

ska göra.  

 På sätt och vis känns det som jag har kontroll, men när jag gör saker jag inte kan 

förklara hur jag gjorde så inser jag att jag kanske inte har så bra kontroll ändå. Det 

är i och för sig inget som känns obekvämt eller jobbigt, det är en sak jag lärt mig 

leva med.  

 

Användarmanualen 
De flesta användare har läst manualen 1-2 gånger vid uppstarten av ImageVault, men 

läser inte manualen längre. 

 

Kommentarer kring användarmanualen: 

 Det är ingen som har efterfrågat en manual. Vi fick en utbildning av Meriworks i 

början och sen har vi haft interna genomgångar med nya användare.  

 Det är jobbigt och tråkigt att behöva läsa en manual. Jag provar mig hellre fram. 

 Det är bra innehåll och det är bra att ha en manual ifall man skulle köra fast. 

 Jag visste inte ens att det fanns en manual. Vi har gjort en egen manual för våra 

användare och den fungerar bra.  

 Den känns svår att följa och väldigt generell. Vi kan inte tillämpa allt som står i 

manualen av olika anledningar. Vi har fått göra egna anpassningar. Format, 

metadata och behörighet är otydligt förklarat. Vi förstod inte riktigt vad vi kunde 

göra, om vi kunde ta bort och/eller ändra. Vi fick fråga supporten flera gånger 

innan vi förstod.  

 



 

 

Kategorisering 
De flesta användare kategoriserar mycket och använder både andra och tredje nivån av 

underkategorier. 

 

Kommentarer kring kategorisering: 

 Vi försöker att hålla en låg nivå på underkategorier på grund av att trädstrukturen 

blir alldeles för lång. Vi har kanske tio huvudkategorier med max en nivå av 

underkategori. Det är bra med kategorisering, om man söker i sökrutan kan det 

vara lätt att missa någon bild. 

 Det är viktigt att kunna kategorisera en bild i flera olika kategorier. 

 Nu får man bara ha tre nivåer, vilket kan kännas lite. Det är många som kommer 

ha tillgång till att hämta hem bilder, alla tänker olika och alla har olika sätt att hitta 

bilder, därför kan det vara bra att kunna ha ännu fler nivåer. 

Utseende 
Användarna tycker om det mörka gränssnittet. Det blir en bra kontrast mot EPiServer så 

att man enkelt kan skilja dessa åt när man jobbar med båda samtidigt. Det är bra att 

bakgrunden bråkar så lite som möjligt med det faktiska innehållet som i detta fall är 

bilderna. Bilderna syns tydligt mot det mörka. Det är lättare att läsa ljus text mot mörk 

bakgrund. Däremot skulle vissa texter behöva ljusas upp, det är inte så bra att den är grå 

mot en mörkgrå bakgrund. Alternativt att bakgrunden blir ännu mörkare. Drömmen vore 

att kunna anpassa utseendet utifrån företagets färger och där man kunde ha med 

logotypen. Allt för att få en känsla av att man är “hemma”. 

 

Funktionalitet som saknas 
Funktionalitet som saknas har prioriterats utifrån hur många respodenter som nämnde det 

i intervjuerna (se tabell 1). Prio 1 har fyra eller fler respondenter nämnt i intervjuerna, prio 

2 har tre respondenter nämnt, prio 3 har två användare nämnt och prio 4 har endast en 

respondent påpekat i intervjuerna. 

 

Prio 1  Kunna lägga in fler sökord (som man kan skriva efter varandra i 

sökfältet). 

 Att kunna redigera/beskära/zooma in bilder direkt i ImageVault. 

Prio 2  Kunna styra informationen som visas, få välja hur mycket feedback 

som visas. En expert vill inte få all feedback som en nybörjare 

kanske behöver. 



 

 

Prio 3  Kunna markera flera bilder genom att dra med musen.  

 Kunna bläddra bland bilderna med piltangenterna. 

 Möjlighet att kunna streama filmer (utan YouTube). 

 Att kunna anpassa layouten för metadatan i dialogrutan ”Organisera 

din/dina fil/filer”. Exempelvis lägga till en avgränsning och egna 

texter samt att bestämma bredd på fält.  

 Att tydligare kunna se vilka bilder som används var och på vilka 

ställen de är publicerade. 

 Kunna sortera bilder efter datum/tidsintervaller när fotot togs (idag 

sorteras det på när bilden lades in i ImageVault). 

 Kunna få information om hur många bilder som finns totalt, hur 

många bilder som visas vid en sökning, hur många bilder det finns i 

ett valv och så vidare.  

 Koppling till InDesign och Photoshop. 

Prio 4  Papperskorg, att kunna ångra sig och dra tillbaka bilden till valvet 

utan att behöva ladda upp den på nytt.  

 Guider/tooltips för olika funktioner/uppgifter för att användaren ska 

kunna vägledas genom gränssnittet.  

 Att kunna ersätt en befintlig bild, exempelvis om man kommer på att 

man behöver retuschera bort den lilla svarta pricken på den vita 

katten utan att behöva ta bort bilden, redigera i Photoshop, ladda upp 

bilden på nytt och skriva in metadata och så vidare. Ersätter man en 

bild i ImageVault ska den också automatisk uppdateras på 

webbplatsen (EPiServer) utan att någon information går förlorad. 

 Kunna förhandsgranska hela dokument och bläddra mellan sidor, 

exempelvis pdf- och word-dokument. 

 Kunna ladda upp mer än 50 bilder per uppladdning.  

 Få fram sökalternativ i sökrutan ifall inga bilder hittas, och att 

ImageVault hjälper till med rättstavning vid sökning.  

 Kunna hantera dokument, filmer, poddar och ljudklipp.  

 En koppling till Itunes, poddar som laddas upp i ImageVault läggs 

direkt in i Itunes.  

 Kunna skapa bildspel för att exempelvis lägga ut på intranät för att 

kunna visa fler bilder samtidigt. 

 Ha möjlighet att kunna gömma viss information som inte är relevant 

i Exif och Iptc, att kunna anpassa det efter egna behov. 

 Topplistor, vilka bilder som är aktuella just nu, vilka som är mest 

visade och mest nedladdade.  

 Bibliotek bör visas före kategorier när man startar ImageVault 

(lokala användare glömmer/förstår inte att man måste klicka så att 

det hamnar i sitt valv, nu hamnar bilderna publikt när de laddas upp). 

 Vill kunna spara en originalbild i olika format som hamnar som 



 

 

“underkategorier” till bilden. Nu måste man istället behöva ladda 

upp bilden på nytt i ett annat format.  

 Kunna dela ett helt valv. 

 Varje användare ska kunna anpassa arbetsytan utefter sitt eget 

behov.  

 Kunna anpassa utseendet på gränssnittet utifrån varumärket med 

tillhörande logga, färger och så vidare.  

 Färdiga mallar för metadatadefinitioner. 

 Alla okategoriserade nya bilder ska hamna i en särskild 

okategoriserad mapp för att lättare hitta dem när de ska redigeras. 

 Förtydliga sökresultaten - Bättre översikt, i vilket valv bilderna 

ligger i och så vidare. 

 Att zip-filen får valvnamnet när man laddar ner till datorn. Nu blir 

det ett obegripligt namn med siffror och bokstäver. 

 Nyhetsmail från Meriworks där man tar upp vad som händer, 

uppdateringar och framtidsplaner för ImageVault. När och hur 

uppdateringarna sker. Vad som händer och hur lång tid det är kvar.  

 En bra funktion hade varit att direkt i ImageVault kunna utföra 

enklare formgivning av trycksaker med hjälp av färdiga och egna 

mallar.  

 Att koppla på en betalfunktion och samtidigt öppna upp verktyget 

för externa fotografer, så att man direkt i ImageVault kan köpa 

bilder.  

 På ett bättre sätt kunna kontrollera att allt material som laddas upp är 

OK att använda enligt PUL (personuppgiftslagen). 

 

Tabell 1. Funktionalitet som saknas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ord som beskriver ImageVault (se figur 29) 

 

 
 

Figur 29. Användarna fick beskriva ImageVault med ett antal ord. De grönmarkerade orden upplevs som 

positiva medan de som inte har någon bakgrundsfärg kan tolkas på olika sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3: Samtliga mockuper 

 
Översikt 

Att använda flikar istället för dialogrutor ger en bättre översikt över strukturen och 

gränssnittet. Användarna får också ett bättre flöde i och med att dialogrutor tenderar till 

att man tappar fokus. Importera-knappen har gjorts blå för att vara ännu tydligare och de 

andra knapparna har tagits bort. (se figur 30) 

 

 
Figur 30. Översikt 

 

Mouse over på en bild 

När man för musen över en bild, dyker fyra ikoner upp. Dessa fyra ikoner motsvarar 

ikonerna organisera, dela, lägg till på hemsidan och ladda ner. Sortera-funktionen har 

även utökats till att man kan sortera på datumet då fotot togs. Man ska även kunna 

anpassa bildytan om man vill se mindre tumnaglar eller större bilder. (se figur 31) 

 



 

 

 
Figur 31. Mouse over på en bild 

 

Tooltip över ikoner 
Många användare var osäkra på vad vissa knappar betydde och för att vägleda användarna 

ytterligare kan man ställa in så att tooltip visas när man för över muspekaren över dem. 

Denna hjälp ska även avancerade användaren kunna stänga av. (se figur 32) 

 

 
Figur 32. Tooltip över ikoner 

 

 



 

 

Markera en bild 

När en bild har markerats blir det en blå ram runt den bilden. Den visas också i högra 

kolumnen. Användarna ska kunna dra ut och förstora den högra kolumnen genom att dra i 

den lilla pilen. Allt för att kunna anpassa arbetsytan utifrån deras egna behov. (se figur 33)  

 

 
Figur 33. Markera en bild 

 

Ikon för att redigera bild 

För att redigera en bild klickar man på ikonen högst upp. Redigera-funktionen är 

densamma som organisera som finns idag. (se figur 34) 

 



 

 

 
Figur 34. Ikon för att redigera bild 

 

Redigera en bild 

Många användare efterfrågade en funktion där man skulle kunna redigera bilder direkt i 

ImageVault. De blå pilarna längst upp till vänster på bilden betyder ångra/gör om 

ändringar. För att undvika att användaren gör fel så har den avgörande knappen ”ta bort 

bild” placerats långt ifrån spara-knappen. (se figur 35) 

 

 
Figur 35. Redigera en bild 

 



 

 

Markera flera bilder 
Precis som i datorsystemets filhantering ska man kunna markera bilder med hjälp av 

muspekaren och tangenterna shift och ctrl. Bilderna som är markerade hamnar i 

högerkolumnen där man enkelt ser i vilka valv bilderna finns sig i. Ikonerna för att hantera 

flera bilder hamnar längst ner i högerkolumnen. I fliken syns det även hur många bilder 

som är markerade. (se figur 36) 

 

 
Figur 36. Markera flera bilder 

 

Redigera flera bilder 
För att förtydliga att man kan lägga till metadata och kategorier för flera bilder samtidigt 

har dessa knappar gjorts blåa. Knappar som inte kan användas har gjorts inaktiva och gråa 

för att begränsa användaren i sina val. (se figur 37) 

 



 

 

 
Figur 37. Redigera flera bilder 

 

Redigera flera bilder - Välj ut vilka bilder som ska ha samma metadata/kategorier 

Man kan även välja ut vilka bilder som ska ha samma metadata/kategorier. Idag kan man 

bara välja alla bilder eller endast en enskild bild. Detta kan effektivisera arbetet enormt 

mycket om man valt att markera flera hundra bilder att redigera. (se figur 38) 

 

 
Figur 38. Välj ut vilka bilder som ska ha samma metadata/kategorier 

 

 



 

 

Redigera flera bilder - Lägg till nyckelord automatiskt 

En ny funktion är också att man kan lägga till nyckelord automatiskt. Denna funktion 

skannar igenom bilderna för att hitta till exempel människor, natur, hav med mera som 

den sedan lägger till som nyckelord. (se figur 39) 

 

 
Figur 39. Lägg till nyckelord automatiskt 

 

Importera bilder 

Importera-fliken har gjorts blå för att användaren enkelt ska kunna känna igen att det är 

den blå importera-knappen man tryckt på. Användarna kan antingen klicka på knappen 

”lägg till filer” eller dra in filer direkt från datorns filhanterare. Det är lätt att välja vilket 

valv bilderna kommer att hamna i vid uppladdningen. (se figur 40) 

 



 

 

 
Figur 40. Importera bilder 

 

 

Importera bilder – Starta uppladdningen 

När användaren valt de bilder som ska laddas upp blir knappen ”starta uppladdningen” 

grön och aktiv. Det finns också information om den totala storleken och hur många bilder 

som valts. (se figur 41) 

 

 
Figur 41. Importera bilder – Starta uppladdningen 

 



 

 

Importera bilder – Uppladdningen 

Vid varje bild visas en indikator över hur mycket av varje bild som har laddats upp. Här 

finns också information kring hur många bilder som laddats upp hittills. När 

uppladdningen påbörjats kan man välja att avbryta uppladdningen genom att klicka på 

den röda knappen. (se figur 42) 

 

 
Figur 42. Importera bilder - Uppladdningen 

 

Importera bilder – Uppladdningen klar 

När uppladdningen är klar visas en dialogruta där användaren har två val. Antingen kan 

man välja att ladda upp fler bilder eller att gå vidare. Klickar man på ”gå vidare” hamnar 

man på en ny flik där man kan lägga till metadata och kategorier för de bilder som har 

laddats upp. (se figur 43) 

 



 

 

 
Figur 43. Importera bilder – Uppladdningen klar 

 

Hjälp vid sökning 

Om användaren av misstag skrivit in fel i sökrutan ska ImageVault hjälpa till med att 

komma med förslag på sökord. (se figur 44) 

 

 
Figur 44. Hjälp vid sökning 

 

 

 



 

 

Söka på flera ord 
När man söker på flera ord läggs orden som taggar i sökfältet. Taggarna kan enkelt tas 

bort, antingen genom att användaren klickar på krysset som finns vid varje tagg eller att 

man raderar med tangenterna. Vid sökning får användaren även information om i vilket 

valv bilden kan hittas i. (se figur 45) 

 

 
Figur 45. Söka på flera ord 

 

Papperskorgen 

Många användaren känner sig osäkra i det nuvarande gränssnittet, speciellt vid 

borttagning av bilder. Papperskorgen är en ny funktionalitet där användaren ska kunna 

återställa borttagna bilder. (se figur 46) 

 



 

 

 
Figur 46. Papperskorgen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


