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Sammanfattning 
Många företag har idag intranät som misslyckas med att möta användarnas behov och 
det mest förekommande klagomålet är att användarna inte hittar vad de letar efter. Detta 
leder till att företagen tappar både tid och pengar på att ha personal som inte kan nyttja 
systemet på ett effektivt sätt, vilket ofta leder till dyra utbildningskostnader och 
produktivitetsförluster. Den främsta anledningen till att information inte hittas är att det 
saknas en konsekvent navigation som ger tydliga indikationer på vart användaren ska 
ta sig för att finna det den letar efter. Design och struktur i gränssnitt spelar även en 
stor roll för hur användarna förstår och tolkar gränssnitt och ett klassiskt 
tillvägagångsätt för designers är att utveckla utifrån datorparadigmets grafiska 
gränssnitt, vars bekymmer oftast är att de tenderar att bli visuellt giriga och 
minneskrävande. Idag sker även en stark utveckling av mobila enheter och hur dess 
gränssnitt kan optimeras för att underlätta för användaren till den mobila kontexten och 
de begränsningar det medför. För att göra detta bör designers utveckla naturliga 
interaktioner vilket ska främja den kognitiva belastningen. I denna studie undersöks 
därför hur designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet påverkar 
användbarheten och användarvänligheten för arbete i en stationär datormiljö. Studien 
har genomförts på uppdrag av CLX Networks som skapar lösningar för bland annat 
sms, röst och data. Uppdraget har inneburit att förbättra företagets intranäts meny som 
ansetts bristfällig av CLX. 
 

I denna studie genomfördes först ett användartest på CLXs befintliga intranäts meny 
samt fem stycken intervjuer med de som arbetar med support som använder systemet, 
inom huvudområdena hittbarhet, handlingsbarhet, användbarhet och mobil 
användarvänlighet. Vidare gjordes en struktureringsmetod för att låta informanterna 
själva visualisera en tänkt meny. Resultaten från den empiriska studien användes för 
att skapa en interaktiv prototyp. Designprinciper för hittbarhet, handlingsbarhet, 
användbarhet och naturliga interaktioner har nyttjats i skapandet av den nya menyn. 
 

Utifrån de undersökningar som har genomförts i denna studie har det framkommit att 
designprinciper för naturlig interaktion och mobilitet har en positiv inverkan på 
användarvänligheten gällande menyn i grafiska gränssnitt i en stationär datormiljö. 
Studien visar även att en kombination av de två synsätten, naturliga interaktioner och 
datorparadigmet underlättar användandet och den kognitiva belastning som tidigare var 
ett bekymmer för de anställda. 
 
Nyckelord: Datorparadigm; Grafisk gränssnitt; Naturliga interaktioner; Task-Technology Fit; 
Technology Acceptance Model.  
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Summary 
Today many companies have intranet failing to meet the users need and the most 
frequent complaint is that users do not find what they are looking for. This leads 
companies to lose both time and money on having employees that are unable to utilize 
the system in a sufficient manner, which often leads to expensive educational costs and 
loss of productivity. The primary reason that information is not found is that there is a 
lack of a consistent navigation tool that clearly indicates where the user should go to 
find what he/she is looking for. Design and structure in an interface plays a large role 
when it comes to how users understand and interpret an interface. However, the 
difficulty is that it tends to be visually disruptive and provide a cognitive load. Currently 
are a strong development of mobile devices taking place and questions are raised 
regarding how these interfaces can be optimized to make it easier for the user. 
Especially, when it comes to the mobile context and the limitations it causes. To make 
it easier are designers advised to develop natural interactions which are supposed to 
ease the cognitive load. This study therefore explores how design principles stemming 
from natural interactions, together with the mobility, affect the usability and ease of use 
for work in a desktop environment. The study has been conducted upon request of CLX 
Networks, a company that provide solutions for, among others, sms, voice and data. 
The assignment has entailed suggestions of improvements of the company’s intranet 
menu, which has been considered as inadequate by CLX. 
 

In this study, a user test of CLX’s current intranet menu was performed as well as five 
interviews with employees that work and use the system. The interviews concerned the 
topics of findability, actability, usability and mobile usability. Continuously was a card 
sorting performed to let the informants themselves visualize a proposed menu. The 
results from the empirical investigation were used to create an interactive prototype. 
Design principles from findability, actability, usability and natural interactions have 
been utilized in the creation of the new menu. 
 

Based on the investigations performed in this study is it possible to conclude that design 
principles from natural interactions and the mobility have a positive influence on ease 
of use concerning the menu in the graphical interface in a desktop environment. The 
study also confirms that a combination of the two viewpoints, natural interactions and 
desktop paradigm that facilitate the usage and cognitive load, which previously was 
troublesome for the employees.  
  
  
Keywords: Desktop paradigm; Graphical user interface; Natural user interface; Task-Technology Fit; 
Technology Acceptance Model;  
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Förord 
Detta examensarbete har utförts vid Linneuniversitet i samarbete med CLX Networks. Studien 
har pågått under ca tio veckors tid under vårterminen 2016. 
 
Vi vill varmt tacka vår huvudhandledare Pia S. Gröhn på Linneuniversitetet och även vår 
biträdande handledare Simon Fagerstedt på CLX Networks för den hjälp vi fått. De har bidragit 
till en god handledning och stöttning till oss under arbetets gång. Vi vill även tacka personalen 
på CLX Networks som ställde upp under datainsamlingen och varit allmänt stöttande under 
arbetets gång.  
 
Kalmar, 25-05-16.  
Jens Ax och Jesper Obrelius 
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1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs problemets bakgrund med tidigare forskning som studien 
undersöker. Därefter anges problemformulering, syfte och frågeställning, och 
avslutningsvis begränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Det vanligaste klagomålet som användare uttrycker vid användning av ett intranät, det 
vill säga en intern webbplats för anställda, är att användaren inte hittar informationen 
som de letar efter. Klagomålet framförs oavsett storlek på intranätets innehåll, bransch 
eller dess geografiska placering (Ward & Lood, 2012) 
Många gränssnitt som designats och används idag är fortfarande baserade på 
datorparadigmets framfart från 1984 med tankesättet What You See Is What You Get 
(WYSIWYG), att du ser allt du kan tänkas göra inom ett gränssnitt (Hinman, 2012). 
Inom datorparadigmets synsätt uppstår det ibland förluster på produktivitet och 
effektivitet när information blir överväldigande, vilket i sin tur ger svårlokaliserad 
information (Toub, 2000). Toub visar detta genom ett exempel med en verksamhet där 
det var närmre hälften av de anställda som inte var säkra på vart en viss typ av 
information kunde lokaliseras. Ett annat exempel Toub nämner, även där uppemot 
hälften av ett företags anställda som under en tioårsperiod spenderade större delen av 
sin arbetstid på att behöva leta efter information i deras intranät. Sökandet kan leda till 
minskad arbetsmoral, produktivitetsförluster och utbildningskostnader (Toub, 2000). 
På grund av detta brukar hittbarhet och tydlighet i informationen prioriteras högt när 
intranät ska designas om. Hittbarhet är de olika sökningsmönster användare har för att 
hitta och ta till sig informationen de söker, som bör tas i beaktande under 
utvecklingsprocessen (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015). Användbarheten, hur lätt 
någon upplevs att använda, har en stor roll då den ökar anställdas effektivitet och 
produktivitet (Nielsen, 2012a). Även handlingsbarhet, hur lätt det är att utföra en 
handling med teknologin (Norman, 2013), har effekter på prestanda och produktivitet. 
Tiden som användare spenderar på att leta information eller försöka förstå svåra 
instruktioner i intranät är pengar som företagen förlorar på arbete som inte utförs 
(Nielsen, 2012a). 
Idag används även enheter med pekskärmar som mobiler och surfplattor. Enheterna 
inbjuder till ett mer naturligt tillvägagångsätt för användaren, där fingertopparna styr 
interaktionen igenom gränssnittet (Norman, 2010; Wigdor & Wixon, 2011; 
Wroblewski, 2011; Hinman, 2012). Sanakulov och Karjaluoto (2015) nämner att 
mobilen idag används inom flera olika användningsområden vilket har gjort att mobila 
plattformar kan utföra mer avancerade uppgifter, som att leta information, erbjuda 
underhållning eller att användaren kan handla produkter, vilket bara är några saker som 
är möjliga idag jämfört med som kunde göras inom mobilitetens tidigare skede. Ett nytt 
tankesätt What You Do Is What You Get (WYDIWYG), byggt på att enbart visa vad 
som är nödvändigt har börjats appliceras för att skapa naturliga interaktioner för att ge 
en bättre användarvänlighet för användaren i den mobila kontexten (Hinman, 2012). 
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Denna studie genomförs för att undersöka om datorparadigmet och det standardiserade 
sättet att utveckla gränssnitt på, tillsammans med designriktlinjer för naturliga 
interaktioner och mobilitet, kan förbättra komplexa gränssnitt i en stationär datormiljö. 
Intresset väcktes då CLX efterfrågar en bättre skalbarhet i systemet. För att finna ett 
lämpligt sätt att skapa en skalbarhet av den stora informationsmängd som finns i 
menyn, är mobilitetens sätt att presentera information ett intressant ämne. Detta för att 
undersöka om tankesättet WYDIWYG kan göra en förbättring i den stationära 
datormiljön. 

1.2 CLX 
Denna studie utförs tillsammans med uppdragsgivaren CLX, som är ett företag med 
många års erfarenhet, djup kunskap om telekom och om den globala 
kommunikationsbranschen. Idag erbjuder de lösningar som möjliggör för företag att 
globalt ansluta sig över de tre stora mobila kommunikationskanalerna sms, röst och 
data, och har således ett nära samarbete med de största mobiloperatörna. CLX hjälper 
andra företag att kommunicera effektivt med sina kunder, anställda och enheter för att 
optimera kostnaderna. Företaget erbjuder även en molntjänst baserad på teknologin 
som används för kritiska telekomtjänster tillsammans med mer än 70 mobiloperatörer 
över världen. CLX har en stor förståelse för företag och mobiloperatörernas behov och 
fokuserar på att bygga broar mellan marknadsaktörerna. Deras affärsidé är baserad på 
lång erfarenhet byggd på djup förståelse av industrin och av den avancerade teknologin. 
Företaget har utvecklats från ett traditionellt företag med uppdrag att sammanföra 
meddelanden till att bli marknadsledande genom att möjliggöra mobil kommunikation 
för företag (CLX, 2016). 
Idag använder och tillhandahåller CLX även ett intranät med många olika 
slutanvändare; bland annat support, försäljare, ekonomer och även kunder, vilka 
arbetar i en stationär datormiljö. Gemensamt för dessa är att samtliga når CLXs 
uppgifter via en central meny. Enligt uppdragsgivaren har denna meny utvecklats, med 
fler funktionsval under en längre period, för att uppfylla användarnas behov. CLX 
menar att detta har resulterat i att användarna upplever menyn som en mindre 
användbar efterkonstruktion och CLX söker därför en bättre och mer hållbar lösning. 
CLX önskar således få undersökt om det går att göra menyn mer användbar och 
användarvänlig för att effektivisera det dagliga arbetet för användarna i deras intranät. 
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1.3 Problemformulering 
Ett allmänt problem tycks enligt Agarwal (2001) vara att användare av intranät har 
svårt att finna den information de eftersöker då menyer och sidstruktur ofta upplevs 
komplicerade. Agarwal (2001) nämner dessutom att mycket tid även går åt till att 
enbart leta rätt på den information som behövs istället för att ägna sig åt själva arbetet. 
Ett möjligt skäl till denna problematik kan vara att tankesättet från datorparadigmet har 
applicerats vilket innebär: WYSIWYG som enligt Hinman (2012) ofta leder till 
förvirring och reflektion då gränssnitten ofta är visuellt giriga. Idag sker även en stark 
utveckling av mobila enheter och hur dem används. Enligt Hinman (2012) och Wigdor 
och Wixon (2011) handlar design av mobilitet främst om att utforma ett gränssnitt så 
att det underlättar för användaren på ett naturligt sätt i en kontext där den har en 
begränsad uppmärksamhet. Därför är det behövligt att minska den kognitiva 
belastningen och se till den kontext användaren befinner sig i. Detta förklaras genom 
att applicera ett nytt tankesätt: WYDIWYG (Hinman, 2012). 
Flera forskare betonar att det just nu sker ett skifte mellan dessa två designparadigm 
med två olika sätt att lösa problem och utforma design på. Det har bidragit till att det 
är svårare att bringa klarhet i hur tillvägagångssättet ska se ut i utförandet och dessa 
forskare rekommenderar att kombinera det bästa från två världar, det vill säga att både 
se till mobiliteten och datorparadigmets grafiska användargränssnitt för att angripa 
designproblem (Hinman, 2012; Wroblewski, 2011; Wigdor och Wixon, 2011).  
I tidigare forskning tycks det dock finnas en kunskapslucka för hur naturliga 
interaktioner och mobila gränssnitt kan stödja och underlätta för användaren i mer 
avancerade stationära datormiljöer. Genom att göra denna studie är förhoppningen att 
det ska bli lättare för företag att skapa en mer naturlig navigation som bygger på att 
begränsa antalet valmöjligheter för att förhindra den expansion som menyer i intranät 
ofta utsätts för. Av detta önskas CLXs problem med skalbarheten att underlättas via en 
bättre och mer prioriterad struktur till menyn, vilket presenteras i syfte och 
frågeställningen nedan. 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att via en kvalitativ datainsamling se hur datorparadigmets 
standardiserade synsätt att utforma grafiska gränssnittsmenyer kan förbättras med hjälp 
av designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet i avancerade stationära 
datormiljöer. För att undersöka detta har följande forskningsfråga ställts: 
 

Hur påverkas menyns användbarhet och användarvänlighet när 
designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet appliceras på ett 
standardiserat användargränssnitt i en stationär miljö? 
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1.5 Begränsningar 
Intranätet som CLX använder sig av är omfattande och komplext med många typer av 
slutanvändare. Att angripa samtliga delar av systemet inom tidsramen för studien anses 
därför inte rimligt. Därför har endast menystrukturen valts ut som en del av 
funktionaliteten för få en djupare inblick i användarens tillvägagångssätt och behov. 
Då det är ett flertal slutanvändare och många av dessa är stationerade på olika platser i 
Sverige samt i världen kommer endast personal från CLX i Kalmar att vara delaktiga i 
processen. Denna personal är dock högst relevant då dess främsta uppgift är att ge 
support till kunder och användare i CLXs tjänster och intranätet, vilket bidrar till god 
kunskap och kännedom inom användningen av menystrukturen. 
Studien går ut på att skapa en design som är baserad på en kombination av riktlinjer för 
naturliga interaktioner och mobilitet och datorparadigmet och därför finns möjligheten 
att kunna göra tester på samtliga enheter. I dagsläget används främst intranätet av 
användare i en stationär datormiljö och därav kommer studien begränsas till utveckling 
och testning av denna.  
Kvalitativa metoder har använts för att skapa en djupare förståelse av studiens områden. 
En kvantitativ undersökningsmetod skulle inte ge en lika djup inblick i användandet 
och användarens tankar och tolkningar av menyn. Den kvalitativa undersökningen samt 
tillvägagångsättet att enbart se till en typ av slutanvändare i systemet gör att det blir 
svårt att dra slutsatsen att resultatet kan generaliseras på fler system och deras menyer 
i ett intranät.  
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2 Teori 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis teori vilket innefattar Technology Acceptance 
Model och Task Technology Fit. Därefter presenteras datorparadigmet och naturliga 
interaktioner där tidigare forskning ingår i de begrepp och förklaringar som tagits 
fram. Sist presenteras en teorisyntes för hur teorier och begrepp kommer användas i 
studien.  

2.1 Technology Acceptance Model 
Davis (1989) ställer sig frågan vad som får människor att acceptera eller förkasta ny 
informationsteknik. Tidigare forskning gjord av Davis (1989) har visat att många av de 
variabler som skulle kunna påverka användningen i ett system är särskilt två 
bestämningsfaktorer viktiga vilka är användbarhet (eng. perceived usefulness) och 
användarvänlighet (eng. perceived ease of use). Forskaren nämner att människor först 
tenderar att använda eller att inte använda ett program i den mån de tror att det kommer 
att hjälpa dem att kunna utföra ett bättre jobb. Davis kallar denna variabel för 
användbarhet. Även om potentiella användare tror att ett bestämt system är användbart 
kan de på samma gång anse att det är för svårt att använda. Forskaren menar att 
fördelarna med variabeln försummas då det krävs för stor ansträngning att behöva lära 
sig systemet. Det betyder att utöver användbarheten så är användningen även påverkad 
av användarvänligheten. Definitionen av användbarhet enligt Davis (1989) är i vilken 
grad en person tror att användningen av ett system skulle öka användarens arbetsinsats. 
Att vara användbar för en uppgift kan ses som att användaren är kompetent att utföra 
en uppgift fördelaktigt. Forskaren menar därför att det inte är förrän användaren tror 
positivt på att förstärka sitt arbete som tekniken kan uppfylla sin funktion (Davis, 
1989). 
Davis (1989) definierar användarvänlighet i kontrast till användbarhet, i vilken grad en 
person med hjälp av systemet skulle kunna vara fri från ansträngning och kan definieras 
med ordet lätthet. Han nämner att ett system som är mer användarvänligt också skapar 
en högre sannolikhet att accepteras av användaren. Davis (1989) skriver även att en 
ansträngning av för mycket information kan bli en begränsning, något användaren inte 
bör utsättas för och kan bidra till en lägre acceptans till tekniken. Forskaren menar även 
att om användaren redan innan fått en uppfattning att systemet är lättanvänt, blir även 
tekniken mer tillfredsställande och lättare att acceptera. Användaren har oftast 
förmågan och uthålligheten att lära sig svårare system för att kunna använda 
funktionerna brukligt men i ett komplext system kan det även avskräcka acceptansen 
av användbarheten. 
Davis, Bagozzi och Warshaw (1989) skriver även om avsikt för användning och verklig 
användning vilket är hur användaren uppvisar ett visst beteende och hur den verkliga 
användningen av datateknologi faktiskt är. 
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Technology Acceptance Model (TAM) handlar således om att identifiera faktorer om 
varför ett system är oacceptabelt och utifrån det korrigera åtgärderna. Det är tänkt att 
detta ska ge underlag för att spåra effekterna av externa variabler på interna 
föreställningar, attityder och avsikter. Det önskas således att finna de fundamentala 
variabler som behandlar de kognitiva och känslomässiga faktorerna för acceptans i 
användning i system. Modellen används främst i kvantitativa studier som enkäter med 
frågor som återspeglar TAM vilket skulle kunna vara (Davis, 1989): 

• Förbättras kvalitén av det arbete användaren utför? - Användbarhet 
• Är det lätt för användaren att komma ihåg de uppgifter som utförs? - 

Användarvänlighet 
I Venkatesh, Morris, Davis och Davis (2003) undersökning visade det sig att modellen 
kunde ha fler användningsområde utöver det ursprungliga syftet av att studera 
användaracceptans i färdiga system. De fann även modellen användbar för att studera 
användaracceptansen till koncept till produkter. Forskarna visade att TAM även med 
fördel kan användas i samband med teknikutvecklingsprojekt och processer för att 
bedöma användbara lösningar och kom fram till följande modell (se figur 2.1).  

 
Figur 2.1: Venkatesh et al. (2003) modell av TAM. 

 



 

7 (49) 
7 

2.2 Task-Technology Fit 
Goodhue och Thompson (1995) skapade en modell vid namn Task-Technology Fit 
(TTF) för att förstå kopplingen mellan ett informationssystem och den individuella 
prestationen och är avsedd till att fokusera på effekterna av en viss del av ett system 
eller ett system som helhet. Goodhue och Thompsons (1995) Task-Technology Fit-
modell (se figur 2.2) visar på hur stark länken mellan de karaktäristiska dragen hos 
teknologin är anpassad till karaktäristiska drag hos en uppgift och hur väl de 
tillsammans skapar en uppgifts-teknologisk anpassning, till synes hur kraven på 
uppgiften ser ut och kapaciteten hos användaren. Modellen visar även på de senare 
leden med till exempel hur effektivt uppgiften utförs i samspel med teknologin, 
prestanda påverkan. Samt att det leder till ett faktiskt användande om teknologin 
kommer nyttjas eller inte. 

Figur 2.2: Egen översättning på Task-Technology Fit av Goodhue och Thompson 
(1995) 
Goodhue och Thompson (1995) förklarar begreppen:  

• Karaktäristiska dragen hos uppgift: innebär de åtgärder som genomförs av 
individer för att genomföra en uppgift. Uppgiftens egenskap ska innefatta 
sådant som kan låta användare förlita sig på vissa aspekter i 
informationsteknologin som är tyngre belagda. 

• Karaktäristiska dragen hos teknologin: tekniken ses som ett verktyg som 
används av personer när de utför sina uppgifter, vilket kan vara hårdvara, 
mjukvara och data men även användarstöd som hjälplinjer, utbildning, och så 
vidare, som tillhandahålls för att hjälpa användaren att lösa deras uppgift. 

• Uppgifts-teknologisk anpassning: innebär i vilken grad tekniken hjälper 
individen att utföra uppgiften. TTF är närmre bestämt förbindelsen mellan 
uppgiftens krav, individuella förmågor och funktionalitet i tekniken. 

• Prestandapåverkan: är i denna kontext det som relaterar till hur väl användare 
kan utföra sina uppgifter. En högre prestanda ger en blandning av snabbare 
utförande, bättre effektivitet och bättre kvalité. 

• Faktiskt användande: användarens förhållningssätt till att använda teknologin 
för att utföra uppgiften. Mätning till hur ofta teknologin används eller hur 
funktionerna inom teknologin nyttjas. 
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Det faktiska användandet eller nyttjandet av ett system har en stark sammankoppling 
till hur väl teknologin är anpassad till uppgiften (Goodhue, 2006). Via ett faktiskt 
användande kommer användaren att skapa en uppfattning om systemet är bra nog för 
fortsatt användande. Svårigheten är att ett nyttjande inte kan generaliseras då flera olika 
funktioner inom ett system kan upplevas som positiva eller negativa för användarens 
mål. Goodhue (2006) menar då på att forskningen som genomförs på hur väl ett system 
nyttjas, används felaktigt som ett begrepp för dess prestanda. Nyttjande av teknologin 
kan ske utan att ett system är välanpassad till användarens mål, att användaren kan 
behöva nyttja teknologin på grund av till exempel arbetet och sociala preferenser. 
Goodhue (2006) påpekar det med att teknologins anpassning är en av de viktigare 
påverkningarna på prestandan och bör beaktas i utvecklingsfasen.  
Goodhue (2006) skriver även att TTF ser till olika sekvenser inom en teknologi som 
kommer vara underliggande för utförandet av en uppgift, där varje sekvens har en viss 
attraktivitet för användning genom kvalité eller till bördan den ger vid försök att utföra 
en uppgift. 
Då TTF-modellens koncept är beroende av en uppgift till att mäta hur bra eller dålig 
TTF som uppnåtts behövs en konceptualisering av uppgiften. En uppgift kan bestå av 
flera olika steg, men att den giva teknologins funktionalitet inte kan besvara alla stegen 
i uppgiften. Det tyder på att det behövs mer förståelse för vad själva uppgiften faktiskt 
är, och vad de olika stegen är för att utföra uppgiften, och i vilken utsträckning 
teknologin hjälper användaren att genomföra varje steg (Goodhue, 2006). 
Goodhue och Thompson (1995) har med åtta stycken faktorer som ett slags måttsystem 
för TTF i sin undersökning, hur de ser till anpassningen av teknologin till den uppgift 
som ska utföras: 

• Datakvalité: data som behövs för att genomföra uppgiften 
• Hittbarhet av data: det ska vara lätt att hitta 
• Behörighet för data: hur väl användaren har tillgång till data för utförande av 

uppgift 
• Datakompabilitet [mellan system]: hur väl data från olika källor kan jämföras 

och sammanställas 
• Inlärning och användarvänligt: hur lätt de kan utföra sin uppgift 
• Produktaktualitet: uppfyller fördefinierade produktioners vändningsscheman 
• Reliabilitet hos systemet: lita på att systemet finns när de behöver det 
• Relation mellan användare och system: att användaren och tekniken 

tillsammans kan utföra en viss uppgift 
Goodhue (2006) skriver att modeller som bara fokuserar på nyttjande inte ger 
tillräckligt med uppmärksamhet på systemets funktionalitet, att systemet också måste 
nyttjas innan de kan ge prestationsfördelar. Då nyttjande är en komplex utkomst 
baserat på flera olika faktorer som bland annat användarens vanor och sociala normer, 
kan TTF dra nytta av forskning på hur nyttjande ter sig. 
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2.3 Datorparadigmet 

2.3.1 Användbarhet 
Definitionen av användbarhet är enligt Nielsen (2012a) ett kvalitativt attribut som 
bedömer hur lätt och tillfredsställande användargränssnitt är att använda. Begreppet 
användbarhet används också för att hänvisa till metoder för att förbättra enkelheten till 
att använda (eng. ease-of-use) under en designprocess, vilket betyder att målet är att 
förstå hur väl en användare kan utföra vissa uppgifter samt vilka problem de kan stöta 
på (Nielsen, 2012a). Nielsen (2012a) har fem stycken kvalitetskomponenter för att 
beskriva användbarhet: 

• Lärbarhet (eng. learnability): hur lätt det är för användare att utföra 
grundläggande uppgifter vid första interaktionen med användargränssnitt 

• Effektivitet (eng. efficiency): hur snabbt användaren kan utföra uppgifter när 
denne lärt sig användargränssnittet 

• Ihågkommande (eng. memorability): när en användare återkommer till 
designen efter en period av icke användande, hur lätt de kan komma ihåg hur 
något utförs 

• Felhantering (eng. errors): hur många fel möter användare, hur allvarliga är 
dem och hur lätt kan användare frångå problemet 

• Tillfredsställelse (eng. satisfaction): hur tillfredställande designen är att 
använda 

Nielsen (2012a) skriver även om nyttan (eng. utility), vilket innebär designens 
funktionalitet och om den gör vad användaren behöver, och menar därför att nyttan och 
användbarhet går ihop för att skapa något användbart. 

2.3.2 Handlingsbarhet  
Norman (2013) skriver om handlingsbarhet genom att se till hur lätt det är att utföra 
handlingar med teknologin. Via Normans modell klyftor av handling och utvärdering 
(se figur 2.3) illustreras hur användaren väljer sina handlingar och sedan utvärderar 
dem. Det Norman (2013) menar med klyftor av handlingar och utvärderingar är att när 
en handling utförs försöker användare lista ut hur något fungerar för att kunna slutföra 
sin handling. Norman (2013) nämner att en viktig del är att förstå och se till hur våra 
känslor påverkas. När det går som det är tänkt upplevs glädje, eller frustration när det 
inte går som tänkt. En utvärdering av sin utförda handling kommer som ett senare steg 
då användaren reflekterar över vad som gjorts och om det blev som det var tänkt. 
Norman (2013) trycker på att när handlingen inte fungerar som det är tänkt, att en 
handling som utförs kändes logiskt men inte fungerade, finns det enligt vad forskaren 
menar med en klyfta. Det vill säga problem med designen. 
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Norman (2013) definierar handlingsbarhet som de signaler av designen som talar om 
var användaren kan utföra sin handling och menar på att detta bör tas i beaktning till 
hur mycket påfrestning det kommer vara för användaren att lista ut hur 
handlingsförloppet ska utföras. Handlingsbarhet är således en modell för att se hur väl 
designen uppnår användarens förväntningar och avsikter (Norman 2013). 

Figur 2.3: Klyftor av handling och utvärdering, Norman (2013) 

Norman (2013) tar upp sju steg av handlingsbarhet, vilket är de handlingar som utförs 
vid försök att uppnå ett mål och dessa kan vara omedvetet utförda då en handling som 
utförs många gånger blir inlärt med tiden och utförs mer eller mindre undermedvetet.  

• Målet: vad användaren vill ha gjort 
• Planera [handlingen]: möjliga fysiska handlingar för att uppnå målet 
• Specificera [handlingssekvensen]: efter användare tänkt ut vilken handling 

som ska utföras 
• Utför [handlingssekvensen] användarens utförande av en tänkt handling 
• Uppfatta [tillståndet av det rumsliga]: vad var det som hände? 
• Tolka [uppfattningen]: försök tolka vad som hände 
• Utvärdera [utkomsten mot användarens mål]: om det som hände blev som 

det var tänkt 
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För att försöka motverka problematiken när handlingar inte blir som tänkt, har Norman 
(2013) tagit fram sju fundamentala designprinciper, eller frågeställningar, för handling 
vilket är till för att se om designen uppnår en bra handlingsbarhet: 

• Vad vill jag utföra? 
• Vilka är de alternativa handlingssekvenserna? 
• Vilken handling kan jag utföra nu? 
• Hur gör jag det? 
• Vad hände? 
• Vad betyder det? 
• Har jag fullföljt mitt mål? 

Frågorna ska enligt Norman (2013) kunna besvaras av användaren oberoende av 
graden kunskap de besitter, vilket ger designern riktlinjer om produkten tillhandahåller 
den information som behövs för att besvara frågorna i alla handlingslägen. Med 
handlingslägen menar Norman att det kan krävas flera handlingar inom användarens 
handling för att nå sitt mål. 

2.3.3 Hittbarhet 
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) förklarar begreppet hittbarhet med att göra 
information mer hittbar och begriplig, och förknippas främst med designdisciplinen 
informationsarkitektur. De skriver om den stora mängden information som finns 
tillgänglig idag vilket ibland gör det svårt att hitta det som eftersöks i en mängd av 
information. För att skapa effektiv informationsarkitektur ser designern till användaren, 
kontexten och innehållet, vilket forskarna menar är att inte enbart se till informationen 
utan också till användaren, det vill säga de som faktiskt kommer att använda systemet.  
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) tar upp synsätt för att sortera information, 
specifikt navigering och hur namngivning (eng. labeling) av objekt ter sig, så som namn 
på kategorier av menyn. De tar även upp fyra vanliga informationsbehov:  

• Kända objekt: när användare vet vad den eftersöker, det vill säga när 
användaren besitter kunskapen av namn samt var informationen kan hittas 

• Utforskande sökning: går ut på att användare inte behöver vara förutbestämd på 
vad hen vill hitta utan kan nöja sig med några användbara informationsobjekt 

• Uttömmande sökning: är när användaren vill veta allt om ett specifikt område 
• Återfinna: när användare vill hitta något den tidigare hittat men vid det tidigare 

tillfället av någon anledning till exempel inte kunnat läsa 
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2.3.4 Grafiskt användargränssnitt 
Det grafiska användargränssnittet (eng. Graphical User Interface; GUI) har sedan 1984 
dominerat det tekniska landskapet, våra upplevelser med datorer, handdatorer, 
mobiltelefoner och även navigationssystem, och har enligt Hinman (2012) bidragit till 
datorparadigmets stora framgång. Under 1980-talet var det grafiska 
användargränssnittet något nytt för användaren som då interagerade med datorn på ett 
annat sätt än med enbart text i en kommandotolk, vilket skapade en visuell värld av 
information att leva och interagera med. Det var även ett visuellt gränssnitt som 
representerade informationen med objekt baserade på metaforer från verkliga livet. 
Den stora framgången med användargränssnitt gjorde att det skapades standarder för 
hur användargränssnittet skulle utformas, som att filer och dokument skulle vara 
placerade på en viss plats av skrivbordet. Idag är vi fortfarande beroende av det grafiska 
bildspråket med ikoner, knappar och kontroller som ger ledtrådar till interaktion. 
Datorparadigmet har blivit en standard för hur vi tänker oss att datoranvändningen ser 
ut, vilket har gjort att många designers och användare inte längre är medvetna om hur 
mycket påverkan det har i vår vardag (Hinman, 2012). 
Hinman (2012) menar att det grafiska användargränssnittet har etablerat och skapat god 
användbarhet för datorsystem och webbsidor som främjar effektivitet och prestanda. 
Hinman beskriver att utgångspunkten för utformningen av gränssnittet är byggt på 
psykologisk funktion och igenkänning, och nämner What You See Is What You Get 
(WYSIWYG), översatt till svenskan vad du ser är vad du får, vilket innebär att 
användaren tillåts se alla valmöjligheter genom ikoner, flytande verktygspaletter och 
rullgardinsmenyer samtidigt. Det gör att användaren således tvingas att reflektera hur 
saker och ting är konstruerade och hur de fungerar. Hinman (2012) menar därför på att 
objekten är fast positionerade och endast har viss egenskap i användargränssnittet.  

2.3.5 Intranät 
Cooper, Reimann och Cronin (2007) nämner att ett intranät vanligtvis kan beskrivas 
som en kombination av en webbsida och en webbapplikation. Ett intranät är likt en 
privat version av webben som endast anställda på ett företag har tillgång till och ibland 
appliceras även ett extranät för eventuella partners, kunder och leverantörer. Forskarna 
förklarar att det typiska för ett intranät är förmågan att innehålla ett stort antal 
informativa sidor om företaget, dess avdelningar och verksamhet. Det är även vanligt 
att sidor för tidsrapportering, researrangemang, inköp och budgetering finns. Cooper, 
Reimann och Cronin (2007) menar att ett intranät således bör utformas baserat på 
informationsarkitektur för att skapa en bättre organisationsstruktur och 
interaktionsdesign, för att definiera de kritiska beteenden som kan finnas. 

Agarwal (2001) beskriver tacklandet av de vanligaste problemen i ett intranät för att få 
en mer användbar utformning och beskriver att det främsta bekymret är att intranät lätt 
expanderas. Arbetet kan upplevas förvirrande för de anställda då många olika sidor av 
information existerar utan någon direkt koppling till varandra. Agarwal nämner även 
att intranät har en förmåga att framkalla starka åsikter, både negativa och positiva inom 
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verksamheten, vilket beror på att ett intranät blir som en pådrivare till diskussion av de 
förändringar som ofta sker och verksamhetens nya sätt att arbeta. Forskaren menar att 
den vanligaste orsaken till att ett intranät inte utnyttjas är att det inte innehåller en tydlig 
navigation eller att den inbyggda sökmotorn inte hittar den information som 
användaren söker, samt att informationen inte är tillgänglig i den arbetsmapp som den 
anställda ska arbeta i. På webben finns däremot likvärdig information att nå på flertalet 
sidor och det är lätt för användaren att byta webbplats om det är något den inte förstår, 
till skillnad från ett intranät som är enda, enligt verksamheten korrekta, källan till 
information. Intranät kan även ha flera olika navigationsmöjligheter beroende på vilken 
avdelning användaren tillhör. Detta kräver att de anställda måste lära sig var 
informationen finns om och om igen när de rör sig i nätet, framförallt om det finns 
många olika sorters slutanvändare. Agarwal (2001) betonar också att målet med ett 
intranät är att få information till användaren på enklast möjliga sätt. Därför är det viktigt 
att utforma en konsekvent navigering genom hela gränssnittet och att utvecklingen sker 
tillsammans med erfaren användare av intranätet för att utforma nya användbara 
standarder. Agarwal (2001) menar dessutom att användaren lätt ska förstå hur 
navigeringen fungerar för att snabbare identifiera vad som finns tillgängligt men även 
var de kan få visuell hjälp och var de befinner sig för att öka användbarheten. 

2.4  Naturliga interaktioner 
Wigdor och Wixon (2011) menar att naturliga interaktioner (eng. Natural User 
Interface; NUI) inte är ett naturligt användargränssnitt, utan snarare interaktionerna i 
ett gränssnitt som gör användningen mer naturlig. Med naturlig menar forskarna att det 
är viktigt att förstå att begreppet används för att beskriva en egenskap som utgör 
produkten. Det handlar inte så mycket om gränssnittet utan snarare vad vi ser som 
naturligt, vad användaren tycker om applikationen, vad den känner och hur den 
används. Produkten måste således enligt Wigdor och Wixon (2011) spegla sin förmåga, 
att möta användarens behov, dra full nytta av dess kapacitet och passa till uppgiften 
och vad kontexten kräver. 
Wigdor och Wixon (2011) har därför skapat fyra designriktlinjer för att frambringa en 
god mobil användarupplevelse vilket innefattar: 

• Skapa en upplevelse som användaren upplever som en förlängning av sig 
själv 

• Skapa en upplevelse som känns lika naturlig för en nybörjare som en van 
användare 

• Bygg ett användargränssnitt som ser till kontext, inkluderat med rätt 
metaforer, visuella indikationer, feedback, input och output för kontexten 

• Undvik att falla i fällan att helt kopiera befintliga 
användargränssnittsparadigm 

Även om designern följer designriktlinjerna för NUI bör användaren även enligt 
Wigdor och Wixon (2011) kunna skapa ett nytt gränssnitt för inputs, som mus och 
tangentbord, röstkommandon, gester i luften eller en mobiltelefon som en ingång till 
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datortekniken vilket skapar en mer naturlig interaktion. De nämner också att mindre är 
mer (eng. less is more) vilket Wigdor och Wixon (2011) menar med att utgångspunkten 
bör vara att starta enkelt och leta efter varje möjlighet att bygga enkla interaktioner för 
att ge stöd i mer komplexa uppgifter. 
Ett par frågor som enligt Wigdor och Wixon (2011) bör ställas är hur gränssnitt kan 
skapas där användaren snabbt blir experter och när ett gränssnitt lyckats kännas 
naturligt för dem. De nämner den intuitiva känslan av att något upplevs naturligt. Ett 
exempel är där det mest naturliga för en bilförare hade varit att använda sig av 
röststyrda funktioner för att navigera istället för att peka på en skärm samtidigt som de 
kör, vilket gör att de kan hålla händerna på ratten och sikten på vägen. Det gör att det 
inte skapar en lika hög kognitiv belastning och det bör läggas kraft på att göra något 
som upplevs som trevligt, vilket leder till skicklighet och är lämpligt till 
sammanhanget. Wigdor och Wixon (2011) nämner att interaktionerna bör fungera 
sömlöst, att interaktionen måste ge respons vid varje kontakt. Feedback visar att 
systemet ger respons och användaren kommer då inte fråga om objektet är trasigt eller 
har en störning. Övergångarna måste upplevas flytande för att se att det sker en visuell 
förändring och det är viktigt att ingenting plötsligt försvinner.  
Wigdor och Wixon (2011) nämner även att det för många kan vara frestande att skapa 
hjälpsystem eller en video för att skaffa en handledning för att visa på vilken 
funktionalitet som finns, vilket är något som bör motarbetas. Genom att istället 
fokusera på lära genom att göra (eng. learn-by-doing) med hjälp av en steg-för-steg-
del kan användaren således uppnå bättre prestationer och uppleva känslan av 
tillfredsställelse och prestation redan under inlärningsprocessen. Viktiga funktioner ska 
därför vara synliga så att användaren kan börja använda systemet utan någon vidare 
läroprocess. Om det inte finns synliga möjligheter bör tips finnas om dessa, utan att ta 
fokus från funktionen, vilket kan innebära en bild på objektet (Wigdor och Wixon 
2011). 

2.4.1 Naturliga interaktioner och mobilitet 
Hinman inleder boken The Mobile Frontier (2012) med att beskriva människans 
naturliga beteende med dess ständiga vilja av att vara i rörelse. Mobilen med dess 
egenskaper som direktmanipulation, gester och ett grafiskt användargränssnitt erbjuder 
en möjlighet att bryta loss datorparadigmet och dess begränsningar av att uppleva 
information. Enligt Hinman (2012) ger mobiliteten ett mer naturligt tillvägagångsätt att 
interagera med information än datorn, då enheten styrs med fingrarna istället för 
tangentbord och mus. Det möjliggör och tillgodoser människans önskan att få vara i 
rörelse och samtidigt kunna nå information. Författaren pekar även på begreppet What 
You Do Is What You Get (WYDIWYG), översatt till vad du gör är vad du får, vilket 
skildrar informationen i utrymmet och är baserat på våra upplevelser från den fysiska 
världen och litar således på vår medfödda känsla. Det innebär att NUI i hög grad är 
kontextberoende och responsiv till miljön den är tänkt att verka i. Hinman (2012) 
nämner åtta kännetecknande designriktlinjer som bör följas för att komma närmre en 
mobil användarvänlighet: 
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• Principen för kraftfull estetik: fokuserar på glädjen att göra något och att 
upplevelsen skapas från interaktion och inte från prestation, till skillnad mot 
grafiska användargränssnitt 

• Principen av direktmanipulation: ska tillåta användaren att interagera direkt 
med informationen och dess objekt och inte via mus eller tangentbord. 
Användare ska känna att de psykiskt rör och manipulerar informationen med 
fingertopparna 

• Principen av uppbyggnad: att NUI ska kännas intuitivt och glädjande att 
använda och interaktionen ska uppträda på ett sätt som användaren förväntar 
sig. NUI ska även innehålla färre alternativ i informationsstrukturen och ska ge 
indikationer på hur samspelet kommer att utvecklas. Det är även viktigt att låta 
användaren vara engagerad i systemet och att den får känna kontroll över 
gränssnittet 

• Principen av kontextuella miljöer: innebär att miljön ska vara dynamiskt och att 
användaren ska känna igen sig själv i tid och rum. NUI ska vara responsiv till 
miljöerna och frågar vad nästa interaktion ska vara 

• Principen av superverkligt: förklarar objekt i en värld av magi genom att kunna 
förflytta objekt eller ge möjligheten till att zooma. Det bidrar till att objekten 
upplevs som superverkliga då användaren ges möjligheten av frihet 

• Principen av social interaktion: bygger på att NUI ska vara lättare och kräva 
mindre kognitiva belastningar. I stället för labyrintmenyer och val erhåller NUI 
en platt struktur, vilket bjuder in till att interagera med andra användare hellre 
än med systemet 

• Principen av spatiala relationer: innebär i detta fall att informationen nås via 
föremål. I en perfekt värld ska objekten stå för sig själv och dessa ska uppträda 
på ett intelligent vis 

• Principen av sömlöshet: fokuserar på touchskärmar, sensorer, inbyggd hårdvara 
och gester. Det ska således vara mindre barriärer mellan användaren och 
informationen samt att användarens förbindelse till objektet inte får brytas 

Av dessa åtta principer är det enligt Hinman (2012) speciellt viktigt att utveckla för rätt 
kontext, vilket är viktigare för mobila enheter än för andra enheter då mobila 
upplevelser främst är situerade i hög dynamik och oförutsägbara miljöer. Utan att förstå 
kontexten kommer våra handlingar och beteenden misslyckas att göra nytta. Att 
utveckla en förståelse och empati för dess djup, bredd och designimplementationer för 
mobilens kontext är den mest väsentliga färdigheten för att skapa en god 
mobilupplevelse. Hinman (2012) menar därför att designern bör inrikta sig på att skapa 
upplevelser som är unika för mobiliteten. Det innebär att bland annat designa för delvis 
uppmärksamhet och avbrott samt minska den kognitiva belastningen och alternativa 
kostnader. 
En annan viktig del är enligt Hinman (2012) att reducera den kognitiva belastningen. 
Forskaren menar att kognition handlar om förståelsen och inverkan på kontexten av 
användarens förmåga att fokusera (deras fungerande minne). Därför bör faktorer som 
motiverar användaren att göra något finnas. Två av dessa faktorer som berör den mobila 
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användarupplevelsen är distraktionsbarhet och avbrott. Hinman (2012) skriver att ju 
mer en användare blir distraherad eller avbruten, ju svårare är det att slutföra uppgiften 
då mobilen är dynamisk. Att skapa den mobila upplevelsen med en lämplig nivå av 
kognitiv belastning är en känsla som designers måste utveckla för mobiliteten. Det 
kräver att arbetet utvärderas igenom hela processen i en mängd olika sammanhang. Att 
således se till behovet, motivationen, miljön och alternativen. För att skapa en mindre 
kognitiv belastning har därför Hinman (2012) tagit fram följande fyra punkter: 

• Skala ner storleken: användare vill förvänta sig vad som är relevant i en 
mobilkontext och designern måste tänka på en liten informationsdensitet där 
irrelevant information är bortplockat 

• Design för överblick: designern ska undvika att skapa visuellt giriga gränssnitt 
som kräver hög grad av fokus för att använda. Informationstätheten kan växa 
på ett motsvarande sätt som i Windowsmobiler där användaren kan känna sig 
anslutna utan att behöva dyka i menyerna 

• Reducera grävning: istället för att gå djupt i menystrukturen vill användaren 
finna vad den söker snabbt och enkelt. Designen bör således ge användaren 
informationen snarast 

• Tillgängliggör att påbörja där du slutade: användare vill kunna pausa, därför 
ska det underlätta att kunna starta där de slutade 

Hinman (2012) nämner att begränsningar har störst inverkan på den mobila 
upplevelsen. Med detta menar forskaren att det därför finns en utmaning att skapa 
design för mobilitet på grund av den begränsade ytan, den dynamiska miljön men även 
bristen på uppmärksamhet. Då en stationär dator är känt för sitt uppslukande av 
webbsidor, något enligt Hinman (2012) inte alltid är det bästa, skiljer sig detta från 
beteendet i mobila enheter. Författaren menar att mobilanvändare är som snorklare och 
stationära datoranvändare som dykare. En dykare går ofta ner på djupet och har tid på 
sig att bli uppslukad av innehållet samt att det är lätt att skifta verktyg vilket i detta fall 
innebär skifte mellan mus och tangentbord. Snorklaren måste dock hålla sig till ytan 
för att få luft och kan periodvis ta sig längre ner under kortare sekvenser. Mobila 
användare måste även komma åt innehåll i en icke kontrollerad och förutsägbar miljö. 
En mobilanvändare hoppar in och ut för att ta del av innehåll och information (Hinman, 
2012). Forskaren skriver att det även finns tre signifikanta beteenden för mobil 
användarupplevelse. 

• Multitasking: innebär att byta uppgifter och ha en kontinuerlig del av 
uppmärksamheten 

• Innehåll och funktion: istället för att designa en djup struktur, måste innehåll 
och funktionalitet utformas för att vara intuitiv och snabb. Användare bör 
komma åt informationen direkt 

• Options in: istället för att visa alla möjliga alternativ, tillåts användare att hoppa 
in snabbt, samtidigt som möjligheter kan ges för att dyka in djupare i strukturen. 
I detta fall underlättar det för användaren att stanna upp och hitta upplevelsen 
där den lämnade 
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Wigdor och Wixon (2011) trycker på vikten av att involvera användaren och hänvisar 
till det klassiska uttalandet inom människa-dator-interaktion (eng. Human-Computer-
Interaction) vilket innebär att veta vem användaren är och förstå att denne inte lever i 
isolering utan arbetar och lever i en kontext. Hinman (2012) skriver dessutom att det 
även handlar om att minska avståndet mellan människan och maskinen för att göra 
gränssnittet mer transparent. 
NUIs grundpelare kan således sammanfattas med kontext, begränsningar, kognitiv 
reducering och att utveckla för människan i centrum för att skapa en god 
användarvänlighet för mobilitet (se figur 2.5). 

Figur 2.5: Illustration som sammanfattar mobil användarvänlighet enligt NUI gjord av 
författarna. 

2.4.2 Mobilen först - smått till stort 
Wroblewski (2011) skriver i boken Mobile First att skapa design för mobilen 
förbereder företagen för en explosiv tillväxt och nya möjligheter för mobilt internet 
vilket tvingar designern att fokusera och vara innovativ på ett sätt de inte kunde göra 
innan. Hinman (2012) och Wigdor och Wixon (2011) har tidigare förutspått i flertalet 
år är att mobilen kommer att vara den nästa stora händelsen vilket innebär att det är fler 
människor som vill komma åt webben med mobilen än med stationära och bärbara 
dator. Enligt Wroblewski (2011) ger det mobiliteten skäl till ett långsiktigt engagemang 
för många företag. Att starta ifrån mobilen först skapar inte bara nytta av tillväxten utan 
öppnar även upp för kunder att engagera sig och skapa en bättre helhetsupplevelse för 
dem. Den begränsade ytan har enligt Wroblewski (2011) tvingat fram enkla lösningar 
som en bra navigering och relevant innehåll, vilket i en webbversion ofta anses som 
mindre utarbetad. Den mobila upplevelsen har således ett huvudfokus på vad kunderna 
behöver då det inte finns utrymme för innehåll med tvivelaktigt värde. Wroblewski 
(2011) nämner likt Hinman (2012), Wigdor och Wixon (2011) att kontexten är 
avgörande och därför bör design skapas för att kunna användas överallt och när som. 
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De små skärmstorlekarna gör att designern enligt Wroblewski (2011) tvingas prioritera 
vad som verkligen är viktigt för kunderna och verksamheten då det saknas utrymme 
för något annat. Därför måste designern fundera över vad mobila enheter är bra på och 
vad kunderna har för behov. 
Något som är centralt för designen i mobilen är navigeringen. Wroblewski (2011) 
nämner att den inte bör ta upp någon större plats och bör dessutom vara smart. I ett av 
exemplen i boken nämns Facebooks meny som ett bra alternativ där främst relevant 
innehåll är synligt i menyn och andra mindre relevanta funktioner är under en annan 
flik. Några webbsidor hade gjort två menyer, en i toppen och en i botten av gränssnittet 
för att användaren inte skulle behöva skrolla mer än nödvändigt. Wroblewski (2011) 
nämner slutligen att designen måste vara tydlig och utformad för bristande 
uppmärksamhet. En navigation med flertalet val får således inte vara i vägen för 
användaren.  
Statista (2016) demonstrerar i sin undersökning att det kan vara lönsamt att utveckla 
för mobila enheter då det visade sig att 60% av världspopulationen 2014 ägde en 
mobiltelefon. Det har sedan uppnått 4.61 miljarder användare fram till 2016 vilket 
motsvarar 62,9% av jordens nuvarande befolkning. Enligt Svenskarna och Internet 
(2015) har dessutom 97% av Sveriges befolkning idag en mobiltelefon. Av dessa äger 
77% en smarttelefon och 50% surfplatta. Det har visat att svenskarna spenderar 
genomsnitt 21 timmar i veckan på att använda internet varav drygt 8 timmar spenderas 
med hjälp av mobilen beroende på livssituation som arbete, studier eller arbetslös. 
Wroblewski (2011) visade även på de vanligaste användningsområdena vilket var: i 
hemmet (84%), i köer (74%) och när de handlar (69%). Det har även visat sig att 64% 
av mobilanvändningen sker på arbetsplatsen och att ständigt ökar. 
Den mobila utvecklingen ser inte ut att avta då Statistas (2016) hypotes för antalet 
mobilanvändare år 2019 kommer att uppgå till närmre 67% av befolkningen.  
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2.5 Teorisyntes 
En teoretisk modell har tagits fram med hjälp av Technology Acceptance Model och 
Task-Technology Fit (se figur 2.6) som kommer att användas för att hjälpa att besvara 
forskningsfrågan. 

Figur 2.6: Illustration över den sammansatta modellen skapad av författarna. 
Utifrån Goodhue och Thompsons (1995) Task-Technology Fit kommer modellen att 
bistå till att undersöka hur bra eller dåligt teknologin är anpassad till användarens 
uppgift, vilket Norman (2013) nämner som handlingsbarhet. Ett exempel på ett 
karaktäristiskt drag hos en uppgift kan vara att användaren vill navigera sig i ett intranät 
med hjälp av en meny, det vill säga teknologin. Uppgiftens krav på teknologin visar 
således hur väl TTF som uppnås, det vill säga hur anpassad menyn är som 
navigeringsverktyg. 
För att ta reda på vad slutanvändaren i systemet tycker är mindre bra appliceras TAM 
med frågor om användbarhet och användarvänlighet av den befintliga menyn för att 
identifiera vad Davis (1989) menar med fundamentala variabler på interna 
föreställningar, attityder och avsikter för varför teknologin är oacceptabel. Det ger 
studien en bas av variabler vilket kommer att vara bidragande punkter till korrigeringar 
av systemet. 
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För att användaren ska uppleva att ett system är användbart, ska det enligt Nielsen 
(2012a) och Davis (1989) underlätta användarens arbetsinsats i systemet på ett 
tillfredsställande sätt. Grafiska användargränssnitt har länge skapat god användbarhet 
för datormiljöer och webbsidor byggd på psykologisk funktion och igenkänning för att 
skapa effektivitet och prestanda.  
Enligt Davis (1989) skapar användarvänlighet en högre acceptans hos användaren som 
gör att tekniken blir mer tillfredsställande och lättare att acceptera medan för mycket 
information kan bli hämmande och minska acceptansen. I försök om att förbättra 
användarvänligheten i menyn kommer därför vad Wigdor och Wixon (2011) menar 
med faktorer för naturliga interaktioner och Hinmans (2012) naturliga interaktioner och 
mobilitet att appliceras för att skapa en mobil användarvänlighet (se figur 2.5). 
Wroblewski (2011) nämner även att en inriktning mot mobila enheter tvingar fram 
enkla lösningar då det inte finns utrymme för innehåll med tvivelaktigt värde vilket 
bidrar till nytta och innovation för utvecklare och kunder. Detta för att eventuellt se om 
det skapar en högre acceptans för tekniken. 
TAM och TTF ser båda till det faktiska användandet för att ta reda på hur väl 
användaren utför sina uppgifter samt hur användaren nyttjar teknologin. Därav görs en 
koppling för att få fram variabler till hur systemets verkliga användning ter sig, som 
ska undersöka forskningsfrågan. Prestanda används för att se till hur väl användbarhet 
som uppfylls i det faktiska användandet av CLXs system när riktlinjer för mobil 
användarvänlighet. Således blir faktisk användning och prestanda en förgrening som 
studien kommer undersökas genom.   
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att komma fram till vad CLXs 
användare efterfrågade gällande meny och navigering. Valet har baserats på en 
bedömning av hur lämpliga de ansetts vara för att utvärdera den befintliga menyn för 
att få fram variabler som attityder, avsikter och föreställningar. Dessa har sedan tolkas 
med GUIs och NUIs olika designprinciper för förbättringar och appliceras i en 
interaktiv prototyp.  
För att visualisera arbetsgången har en modell utformas som visar på genomförandet 
av studien (se figur 3.1). Genomförandet genomgick fyra faser, datainsamling med 
tillhörande metoder, användartest, intervjuer och kortsortering. En analysfas av 
variabler som sedan togs vidare till en prototyp för att avslutningsvis valideras i en 
utvärdering.  

Figur 3.1: Förenklad illustration över metod genomförandet 

3.1 Vetenskaplig ansats   
Den kvalitativa ansats valdes för att enligt Bell (2006) kunna underlätta processen och 
ge informanten mer utrymme till att följa upp idéer och ge mer utvecklande svar på de 
frågor som ställts i intervjun, men även till följdfrågor i de andra metoderna. Enligt 
Jacobsen (2002) frambringar även en kvalitativ metod högre flexibilitet till den 
verklighet som forskaren befinner sig i genom att låta informanterna få tala fritt med 
egna ord. Några viktiga faktorer som Bell (2006) berättar om är även tonfall och andra 
utryck som informanterna utfärdar vilket är något som går djupare i en kvalitativ studie. 
Syftet med det kvalitativa genomförandet var således att skaffa en bättre förståelse för 
hur menyn fungerar och hur slutanvändaren förhåller sig till den. 
Då avsikten var att få en djupare förståelse för hur menyn fungerade ansågs därför ett 
kvalitativt tillvägagångsätt mer lämpligt än ett kvantitativt. Då Tam enligt Davis (1948) 
och TTF enligt Goodhue och Thompson (1995) främst används inom kvantitativa 
studier och sällan ger svar på frågan varför något är oacceptabelt eller inte passar, 
önskades således att frambringa ett djupare resonemang hos informanterna om deras 
användning, tolkningar och uppfattningar i studien. En kvantitativ ansats inom TAM 
och TTF hade dock givit ja och nej svar på vad som fungerat mindre bra eller bättre. 
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Goodhue (2006) nämner även att kvalitativ data blir svårare att generaliseras då olika 
funktioner kan upplevas som positiva eller negativa för användarens mål, vilket i så fall 
visar bristen av att använda TAM och TTF i en kvalitativ studie.  

3.2 Urval  
Då CLX är ett globalt företag kommer denna studie vara avgränsad till deras kontor i 
Kalmar. Detta för att underlätta processen och ta vara på tillgängligheten då författarna 
befinner sig i närområdet. Insamlingen förekom således löpande under ett par dagar 
vilket resulterade i mer tid till varje informant. 
Urvalet av informanter till datainsamlingen bestod av personer tillhörande 
yrkeskategorin support på CLX. Gruppen använder systemet dagligen och anses ha 
professionell datorkunskap. Då informanternas huvuduppgift är att hjälpa kunder och 
användare kan dessa tillhandahålla information om eventuella bekymmer i menyn för 
dessa. Metoderna har även avgränsats från demografiska frågor som ålder och kön från 
underökningen då det inte upplevs relevant i sammanhanget då samtliga informanter 
befinner sig i systemet. 
Nielsen (2000) skriver att människan tror att användbarhet är mycket kostsamt och 
komplicerat med en bekostad tidsplan och en stor budget. Nielsen menar att det inte 
stämmer och förespråkar att bäst resultat tillhandahålls av endast fem deltagare i en 
undersökning. Med det menas att en studie på fem personer täcker upp 85% av 
användarproblemen. Antalet informanter i denna studie kommer således att vara fem 
till antalet. 

3.3 Datainsamling  
Datainsamlingen bestod av tre olika delar. Ett användartest, en intervju och en 
kortsortering samt tillkommande öppna frågor för varje del. Syftet var att identifiera 
de fundamentala variabler som ansågs nödvändiga att korrigera för att skapa en god 
användbar och användarvänlig meny. 

3.3.1 Användartest  
Ett användartest är enligt Cooper, Reimann och Cronin (2007) till för att finna de 
karaktäristiska dragen hos en användares interaktion med teknologin. Utifrån ett 
användartest fås det även ut huruvida bra de förklarande orden (eng. labeling) på objekt 
ter sig till informationen den tillger samt hur effektiva informationsgrupperingar och 
hur användbarheten av teknologin ter sig (Cooper, Reimann & Cronin, 2007). Nielsen 
(2012b) nämner att en värdefull metod att genomföra ett användartest på är att låta 
användaren tänka-högt (eng. think-aloud) vilket innebär att användaren kontinuerligt 
berättar vad den tänker samtidigt som den tar sig igenom användargränssnittet. 
Användartestet utformades utifrån den teoretiska modell som tidigare skapats för att 
finna om menyn likt Goodhue och Thompson (1995) hade en god eller sämre teknisk 
anpassning till dess uppgift, vilket kom att utvärderas mot principerna för TTF (se 2.2). 



 

23 (49) 
23 

Användarens genomförande och dess tankar från testet kom sedan att komplettera med 
frågor till den intervju som genomfördes. 

3.3.2 Intervju 
Goodwin (2009) beskriver att intervjuer är en lämplig kvalitativ metod för att få en 
djupare förståelse för användarens beteende. Cooper, Reimann och Cronin (2007) 
nämner även vikten av att intervjua de faktiska användarna vilket är de som kommer 
använda teknologi för att utföra sina mål men även för att utformningen ska passa dem.  
En semistrukturerad intervju ansågs vara mest användbart då syftet var att komma 
djupare i sökandet efter svar. En semistrukturerad intervju enligt Lazar, Feng och 
Hochheiser (2010)  är en blandning av en strukturerad och ostrukturerad intervjumetod 
och frågorna ställs därför som öppna och stängda vilket innebär att informanten i vissa 
frågor enbart kan svara ja eller nej eller att de tillåts till ett djupare resonemang. 
Metoden valdes även då den kan vara särskilt användbar när intervjuarna inte är helt 
bekanta med vilka problem domänen eller användarna har eller vet exakt vilka frågor 
som ska ställas. Det gör att intervjuaren ges tillfälle att lära dig av deras erfarenheter, 
vilket kan hjälpa att förstå informanternas behov (Lazar, Feng & Hochheiser, 2010). 
Intervjuer kan genomföras på tre olika sätt, Sharp, Rodgers och Preece (2015) skriver 
om strukturerade, ostrukturerade och gruppintervjuer. En strukturerad intervju 
kännetecknas genom att intervjuaren har en huvudsaklig kontroll över situationen och 
informanten ombeds svara på slutna frågor vilket innebär att det krävs svar från ett 
givet svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju har däremot intervjuaren väldigt lite 
kontroll. Till skillnad från den strukturerade intervjun genomförs öppna frågor där det 
inte krävs något specifikt svar frågor kring det ämne som ska undersökas. 

3.3.3 Kortsortering  
Kortsortering är en teknik för att organisera och strukturera innehållet på webbplatser. 
Tekniken är användbar för webbsidor och andra program med mycket innehåll som 
lämpar sig till användare som är vana vid det befintliga innehållet. Tekniken är 
huvudsakligen till för att få en inblick i hur användaren ställer sig till hur menyn är 
organiserad och inte för att få ett faktiskt svar på hur det borde vara (Goodwin, 2009).  
Kortsorteringen användes i denna studie för att enligt Goodwin (2009) skaffa insikter i 
hur användarna strukturera om menyn till vad som är bäst i deras kontext. Tekniken 
genomfördes inledningsvis genom att låta varje enskild informant få utvärdera och 
organisera menystrukturens uppbyggnad. Det gjordes med hjälp av ett antal kort med 
befintliga rubriker för att ta reda på vad informanten ansåg vara mest logiskt för att 
komma närmre en bättre handlingsbarhet och hittbarhet i menyn. Det fanns även 
tillgång till blanka kort för att låta informanten skriva egna tankar till menyval. 
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3.4 Prototyp 
Norman (2013) beskriver, för att veta om en idé fungerar måste man testa den, vilket 
kan göras via att visualisera tänkta lösningar genom snabba skisser eller mockups, det 
vill säga prototyper. Forskaren menar att med hjälp av prototyper kan man härma ett 
större system innan det ens blivit byggt. Goodwin (2009) beskriver två olika typer av 
prototyper: detaljerade och enkla prototyper. Med detaljerade prototyper så liknar det 
mera en färdig produkt, de kan vara interaktiva och animerade för visa på hur det 
slutliga resultatet skulle kunna se ut. Enklare prototyper, menar Goodwin är skisser och 
är mycket enklare i sitt utseende och visar inte på samma tydlighet till hur den slutliga 
produkten kommer att bete sig. 
Både enkla och detaljerade prototyper har använts för att enklare kommunicera den nya 
designen. Då Arvola (2014) menar att prototypen är ett bra kommunikationsverktyg för 
att ta fram alternativa lösningar än ett specifikt koncept. De enklare skisserna kommer 
att kommunicera hur den mer detaljerade prototypen skulle se ut. Där det webbaserade 
programmet Uxpin.com hjälpte till att bygga den interaktiva prototypen. 

3.5 Slutlig utvärdering med intervju 
Preece, Rogers och Sharp (2002) beskriver att det behövs en utvärdering från de 
faktiska användarna för att ta reda på om tjänsten eller produkten når användarens mål 
och krav. Då designers ofta tror att det som skapats ligger i linje med vad användarna 
vill ha, ser forskarna att feedback från användaren är viktig. Utan användarens 
synpunkt kan man inte vara säker på att produkten eller tjänsten når deras behov eller 
om de anser den som användbar. Enligt forskarna finns det flera sätt att utvärdera 
produkten eller tjänsten, via direkt involvering med användare eller via indirekt 
involvering där designern själv utvärderar med förståelse till användarnas behov och 
psykologi.  
Tillvägagångsättet som valdes var en direkt involvering tillsammans med användarna 
med anledning till att snabbt få en bekräftelse på att den prototyp som skapats 
överensstämmer med vad deras mål och krav är. Därefter rättades de fel eller 
missförstånd till i prototypen som uppstått vilket enligt Preece, Rogers och Sharp 
(2002) är viktig ingrediens för en framgångsrik design. 
Preece, Rogers och Sharp (2002) skriver att de insamlade uppgifterna vanligtvis är 
beskrivande, informella och matas där efter tillbaka i designprocessen som skriftliga 
anteckningar, skisser och anekdoter. Forskarna nämner även att konsulter oftast 
använder sin kunskap till att berätta vad som är lämpligt att applicera användarmässigt, 
tekniskt eller vilken programvara kan utgöra en förbättring. (Preece, Rogers och Sharp, 
2002). För att få mer struktur och ett djupare resonemang gjordes därför en mindre 
semistrukturerad intervju i samband med genomförandet. 
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3.6 Genomförande  
I genomförandet beskrivs hur datainsamlingen gick tillväga. Samtliga metoder för 
datainsamlingen genomfördes under samma dag och informanterna genomförde 
användartest, intervju och kortsortering efter varandra. Det skedde individuellt för att 
låta varje informant få tid och utrymme utan att bli påverkad av de andra deltagarna. 
Varje informant hade ca en timme till sitt förfogande. 

3.6.1 Användartest 
Användartestet genomfördes på fem informanter med anställning på CLX med 
yrkeskategorin support. Testet genomfördes en åt gången där de togs avsides till ett 
mindre arbetsrum med en dator att utföra testet på. Scenarion hade skapats på 
informanternas befintliga intranät (se bilaga 1), för att ta fram variabler till 
förbättringspunkter. Under tiden som användaren genomförde testet ombads 
informanten att tänka-högt som Nielsen (2012b) förespråkar. Testet dokumenterades 
med hjälp av ljudupptagning samt att en av författarna anteckna tydliga mönster och 
beteenden, medan den andra författaren höll i användartestet. Användartest gick ut på 
att författaren ställde ett scenario och sedan utan att hjälpa informanteten se hur väl 
eller på vilket sätt hen löste uppgiften. Om frågetecken från både författarnas samt 
informanternas sida uppstod tilläts dem att ställas och försöktes besvaras så gott det 
gick. 

3.6.2 Intervju 
Informanterna blev direkt efter användartestet intervjuade i samma miljö med tillgång 
till dator med det befintliga intranätet som hjälp. Intervjun innehöll slutna och öppna 
frågor. Likt Sharp, Rodgers och Preece (2015) skapades en enkel mall (se bilaga 2) för 
att få en guide över intervjun så att samma ämne togs upp i de olika intervjuerna. När 
ett intressant resonemang uppkom och det ansågs finnas mer information att inhämta 
ställdes frågan varför, för att ta få ett så uttömmande svar som möjligt (Sharp, Rodgers 
och Preece, 2015). Om informanten inte förstod frågan som ställdes försökte författarna 
ge exempel för att inte låta informanten låta frågan vara. Intervjufrågorna ställdes 
utifrån teori som tagits fram för studien, användarvänlighet, användbarhet och 
mobilitet. För att få fram fundamentala variabler som användare anser kritiska i CLXs 
system. Intervjuerna dokumenterades likt användartestet med ljudupptagning samtidigt 
som svaren noterades för att lättare transkribera intervjuerna och finna värdefulla 
variabler. 
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3.6.3 Kortsortering 
Metoden gick ut på att låta informanterna enskilt sortera kort med redan angivna 
variabler för att ta fram en menystruktur utifrån deras individuella preferenser. Korten 
hade innan placerats ut till hur deras befintliga menystruktur såg ut där informanten 
sedan kunna ta bort, flytta eller lägga till kort med olika menyval. Under genomförandet 
fick informanten föra dialog mellan författarna och tydligt peka på de förändringar 
denne gjort. Detta dokumenterades genom anteckningar samt att se till hur informanten 
slutligen placerat ut korten. 

3.6.4 Prototyp 
Utifrån datasammanställningen ställdes variablerna upp emot varandra för att se 
mönstren som behövde förbättras. Därefter togs riktlinjerna utifrån teorin och ställdes 
upp för att se till att utforma både med användare samt teori i åtanke. 
Därefter fördes diskussioner samt skissande på olika designförslag för att få ner 
tankarna på papper. Skisserna ställdes mot varandra där frågor kopplade till tidigare 
datainsamlingen och teorin ställdes på dessa. Vi valde ut en skiss som stämde in på 
flertalet punkter utifrån data och teori. Skissen togs sedan vidare för att skapa en 
datorprototyp med syftet att göra bilderna mer pixelperfekta, skalenliga och mer 
tilltalande. Prototypen gjordes sedan interaktiv via det webbaserade programmet 
uxpin.com för att visualisera flödet för testpersoner och CLXs anställda. Arbetet 
fortlöpte med att applicera menyvals förändringar och deras prioriteringar för att skapa 
det som informanterna efterfrågade. 

3.6.5 Slutlig utvärdering med intervju 
Sist gjordes en utvärderingsmetod på den framtagna prototypen som en återkoppling, 
som utfördes på CLXs kontor i Kalmar i ett enskilt rum. Utvärderingen gick till på 
följande vis att den interaktiva prototypen presenterades på en dator där informanten 
enskilt fick klicka sig runt och skapa sig en uppfattning av menyn. En kortare intervju 
fördes samtidigt om vilka funktioner som finns att utforska. Där efter ställdes ett par 
frågor (se bilaga 3) för att se om hur den nya designen upplevdes och om det låg i linje 
med vad de tidigare hade sagt. 

3.7 Analys av metod 
Data från användartestet samlades in och analyserades med hjälp av de anteckningar 
och ljudupptagningar som spelades in. Inledningsvis lästes materialet igenom för att se 
vad varje individ hade sagt. Enligt Goodwin (2009) tillåter det designers att diskutera 
vad som sågs och vad som hördes samt varför man tror personen tänkte och eller 
uppträdde på ett speciellt vis. Vidare gjordes en korsanalys av insamlad data där 
designern, enligt Goodwin (2009), jämför och grupperar individens data mot varandra 
för att sedan finna mönster och relationer mellan olika variabler. De mönster och 
relationer som uppstod analyserades och kategoriserades utefter relevans och de 
enskilda och mindre betydelsefulla variablerna sorterades bort.. 
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Intervjuerna analyserades inledningsvis på ett likvärdigt sätt som vid användartestet 
med hjälp av anteckningar och ljudupptagning. För att få en trovärdig analys skrevs 
därför intervjun ned ord för ord samt dess uttryck för att få mer nyans till insamlad 
rådata. Rådata systematiserades sedan för att enligt Jacobsen (2002) sålla och förenkla 
informationen för att få en bättre överblick av de djupa beskrivningarna. 
Systematiseringen underlättade för att finna de mönster och variabler som uppstått. 
Kortsorteringen analyserades genom att anteckna kortens nya placering, nya egna kort 
med förslag, samt informantens egna beskrivningar på ett nytt genomförande av 
menyn. En rangordning noterades där mer betydelsefulla kategorier och 
underkategorier hamnade. Data jämfördes och strukturerades efter relevans, mönster 
och sådant som inte bör vara med. 

3.8 Tillförlitlighet 
Enligt Holme och Solvang (1997) har reliabiliteten inte lika stor plats inom kvalitativa 
studier som hos kvantitativa. I kvalitativa studier är syftet att skapa sig en djupare 
förståelse för vissa faktorer, samt att sociala tillställningar är svåra att återskapa, vilket 
forskarna menar på att den statistiska representativiteten inte kommer vara i fokus. 
Giltigheten eller validiteten inom kvalitativa studier skriver Holme och Solvang (1997) 
är bättre då undersökningen sker i stor närhet till den eller det som studeras. Dock finns 
det problem med kvalitativa studier som bör tas i beaktning, så som studerarens 
upplevelse kan vara felaktig. Forskaren eller den som undersöks kan skapa sig 
förbestämda förväntningar, att den som testas kan bete sig på ett onaturligt sätt för att 
dess tro är att det är så undersökaren vill ha det. 
 

Urvalets tillförlitlighet anses till stor del god då urvalet bestod av en yrkeskategori som 
rör sig inom hela CLXs intranät. Dock finns det problematik då urvalet endast bestod 
av en yrkeskategori och kan då inte representera alla slutanvändare inom CLXs 
intranät, och resultatet ger ett riktat resultat mot valda yrkeskategorin.  
 

Användartestets ställda frågor kan vara svåra att återskapa till ett verkligt 
arbetsscenario, vilket kan ge resultat som inte riktar sig till urvalets vardagliga problem. 
Författarna måste då skapa sig en förståelse till hur systemet fungerar för att öka 
tillförlitligheten.  
 

Valet av semistrukturerade intervjufrågor kan ge informanten tillfälle att föra 
diskussioner utanför ämnet. Där av har en mall tagits fram för att hålla en struktur och 
att frågorna som ställs till informanterna är densamma, för att öka tillförlitligheten i 
studien.   
 

Kortsortering för denna studie kräver att informanterna förstår och är insatta i menyn 
och dess val. Skulle informanten inte vara insatt skulle resultatet kunna anses vara 
ofullständigt och inte trovärdigt. Därav har som nämnts urvalet bestått av anställda som 
nyttjar CLXs system.   
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Informationens pålitlighet inom kvalitativa studier som samlas in är mer knutna till 
subjektet som undersöks. Då är det subjekten själva som kan kontrollera pålitligheten 
i den insamlade informationen (Holme & Solvang, 1997). Där av ses en vikt av att 
återkoppla till de som deltagit i den kvalitativa studien för att se om resultatet ligger i 
linje med vad subjekten eller informanterna sagt. 

3.9 Etiska överväganden 
Samtliga i urvalet har samtyckt att medverka i studien muntligt och blivit informerade 
om att deltagandet har varit frivilligt. Författarna har nämnt syftet med studien och 
frågat om samtycke i inledande metodundersökning (se bilaga 2). Författarna frågade 
inledningsvis om ett godkännande för dokumentation och inspelning av deras 
tyckanden och genomföranden. Informanterna i undersökningen hålls anonyma för att 
skydda dess identitet för att skapa en god trygghet vid eventuella känsliga klagomål 
mot företagets intranät. 

Då CLX tillhandahåller känslig information och företagshemligheter inom bland annat 
teknikutveckling, ekonomisk information och kunder, har ett etiskt övervägande gjorts 
genom att anonymisera viss data. Till studien fick författarna skriva på kontrakt som 
innehöll tystnadsplikt om CLXs känsliga information. Vilket utgör att vissa delar av 
resultatet inte går att redovisas i studien. Resultatet av det nya gränssnittet kommer inte 
att påverkas av anonymiseringen utan endast data som visas på intranätet. 
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4 Resultat 
 I detta kapitel presenteras resultat från användartester, intervjuer och kortsortering i 
den ordningsföljd som beskrevs i metodkapitlet. Därefter redogörs hur den slutliga 
designen togs fram genom att illustrera den prototyp som skapades. Kapitlet avslutas 
med den slutliga utvärderingen som genomfördes för att validera resultatet. 

4.1 Användartest 
Användartestet gav en övergripande kunskap över hur användaren tar sig igenom 
gränssnittet, funktionernas betydelse och design. Även användarens tankar och felsteg 
uppmärksammades under tiden. Nedan presenteras sammanställningen av 
användartestet under respektive scenario i tabell 4.1 samt övriga kommentarer som 
uppkommit under utförande på den befintliga menyn enligt figur 4.1 nedan. 

Figur 4.1: Bilden illustrerar den befintliga meny CLX arbetar med vilket användes vid 
det första test som genomfördes.  
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Tabell 4.1: En tabell som sammanfattar resultatet från tänka-högt testet. 

Scenarios Tillvägagångsätt 

Hur skulle du gå tillväga för att se vem 
som är era mer viktigaste kunder? 

Fyra av fem informanter uttryckte en förvirring vid 
utförandet av scenariot medan bara en testperson 
genomförde scenariot utan större problem. Tre av 
informanterna visade på flera tillvägagångsätt att 
lösa scenariot. Och tre skulle utfört samma 
handling för att lösa scenariot. 

Kunden har ett problem att få ut sina 
sms, hur skulle du börja felsöka 
problemet? 
 

Fyra av informanterna var direkt säkra på hur de 
skulle gå tillväga för att lösa scenariot, samtliga 
kunde lösa scenariot utan större problem. Tre av 
fem löste problemet på liknande sätt, medan två av 
informanterna visade på flera förslag att lösa 
scenariot. 

Hur skulle du gå tillväga för att se om 
du har löst problemet? 

Fyra utav informanterna löser scenariot, två av 
dessa stöter på förhinder innan de slutför uppgiften. 
Tre av fem gick tillväga på samma sätt för att lösa 
scenariot. En av informanterna lyckas inte lösa 
uppgiften alls. 

En annan kund har problem att få 
access till sitt extra intranät. Du önskar 
nu se om kunden verkligen är behörig. 

Samtliga av informanterna visar upp svårigheter till 
att lösa scenariot där tre lyckas lösa uppgiften 
tillslut, och utav dessa väljer två olika 
tillvägagångssätt för att lösa scenariot. Därmed 
lyckades inte två utav informanterna lösa 
uppgiften. 

Hur skulle du gå tillväga för att se om 
kortkoderna hos en kund fungerar? 

En utav informanterna skulle inte använda sig utav 
intranätet för att lösa scenariot. Samt att två 
informanter känner sig osäkra på utförandet. Tre av 
fem löser uppgiften på samma sätt medan fyra av 
informanterna visar på olika tillvägagångssätt för 
att lösa scenariot i intranätet. 
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Övriga kommentarer från tänka-högt testet. 
Samtliga informanter använder sig av sparade flikar i webbläsaren, vilket tillfrågade 
menar på att de då kringgår menyn och upplever att sökningsprocessen blev svår i 
utförandet av scenarierna, då man inte tidigare är van att arbeta sig genom menyn. Alla 
informanter visar även någon gång under utförandet av användartestet på olika mönster 
för att lösa de olika scenarierna. 
Återkommande av samtliga var att lösningarna på scenariona även hade kunnat lösas 
via externa program utanför intranätet, varav en även berättade att man arbetar på att 
föra in dessa i intranätet för att slippa arbeta utanför intranätet då det inte loggas på 
samma sätt. 

4.2 Intervjuer  
Som tidigare beskrivits i metodavsnittet har variabler från kritiska kommentarer, 
designkrav och andra insikter plockats ut från intervjuerna för att finna eventuella 
mönster hos användarna, för att ta reda på vad användarna tycker är mindre bra, för att 
enligt Davis (1989) ta reda på vad som är mindre bra. Frågorna ställdes utifrån den 
intervjuguide som skapats (se bilaga 2), baserad på fem teman utifrån framtagen teori 
för studien. I denna del presenteras endast tre, användarvänlighet, användbarhet och 
mobilitet då övriga går in i varandra.  
Initialt ställdes ett par allmänna frågor som resulterade i att samtliga fem informanter 
har förståelse för varför menyn behöver förbättras då intranätet har blivit mer komplext 
än tidigare. Dagligen stöter de på problem med navigeringen och upplever den som 
invecklad, otydlig och ful, vilket gör att den blir svårförstådd och skapar irritation. 
Informanterna har vant sig vid problemen och använder menyn som den är men 
upplever att den inte är anpassad till deras krav. 

4.2.1 Användarvänlighet  
Fyra av informanterna säger att de oftast arbetar enligt ett invant mönster för de 
funktioner de använder. Trots detta upplevs det att de ofta får tänka efter var 
funktionerna finns och detta framförallt när de letar i kategorier efter funktioner de inte 
har lika god koll på, vilket enligt informanterna skapar otydlighet. Tre av informanterna 
önskar således att skala ner kategorierna som menyn idag erhåller då den känns 
överväldigande för det arbetet de utför. 
  

“Att det man arbetar med är det man ser och det som man inte gör behöver 
inte ens finnas eller kan ligga undangömda” (Informant 2, 2016) 

  

Tre av informanterna tyckte att menyn underlättar arbetet i intranätet, i ett 
navigeringssyfte, då den går snabbare att arbeta med än med befintliga databaser. Dock 
upplever fyra av informanterna att den är alldeles för minneskrävande, svår, rörig och 
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saknar en konsekvent struktur. De säger även att en längre tids frånvaro från intranätet 
gör de åter igen måste fundera på var funktionerna finns. 

4.2.2 Användbarhet 
Endast två informanter tycker att menyn är användbar för deras arbete och den främsta 
anledningen till detta är att den upplevs snabb och smidig att använda då det de behöver 
finns att tillgå där. Fyra av de fem informanterna säger att de önskar att göra den mer 
skalbar och  undvika att behöva hoppa mellan kategorierna vilket gör att det är svårt att 
hitta saker. Detta har gjort att det skapats en långsam process för arbetet. De tre av 
informanterna vill därför se att menyn blir snabbare och tydligare genom att få en bättre 
översikt och med mindre menyval. 
  

“Skillnaden mellan product, supplier och support är inte alltid jättetydligt 
och vissa saker går in i varandra” (Informant 4, 2016) 

  

Samtliga informanter har stött på en uppgift de inte kunnat lösa genom menyn vilket 
gör att de blir irriterade med anledningen till att det tar extra tid. De får leta igenom 
andra tillgångar via andra program som företaget erbjuder. Fyra av informanterna 
tycker dessutom att det inte saknas någon information i menyn men att det snarare är 
svår att hitta den på grund av otydlighet. Det visade sig att fyra av informanterna inte 
visste att där fanns ett sökfält att tillgå och har därför gått till de befintliga databaserna 
vilket inte upplevs som lika effektivt. När informanterna testade sökfältet upplevdes 
den som dålig. 
  

”Det är ett trevligt försök kanske. Att dra musen dit och skriva in en 
funktion jämfört med att göra det i menyn. Det vet jag inte” (Informant 1, 
2016) 

 

Tre av de tillfrågade hamnar ofta fel i de menyval de gör och får därför tänka efter var 
informationen finns. Enligt de tillfrågade känns menyn som nyanställd på CLX väldigt 
svår och ogripbar och de får ofta stanna upp och fråga sig själva vart de är på väg. 
 

” Jag tror i mitt fall att det är jag som är klantig. Det är mest jag som 
virrar bort mig” (Informant 5, 2016) 

  

En alternativ lösning istället för att använda menyn är att samtliga informanter utnyttjar 
webbläsarens permanenta fliksystem för att undgå den långsamma hanteringen. Detta 
görs enligt samtliga för att få ett mer logiskt flöde för arbetsprocessen. Detta gör att det 
går snabbare och att informationen kan hållas på ett annat sätt. De tillfrågade önskar att 
menyn var uppbyggd mer rollbaserat, med egna valmöjligheter i den befintliga menyn. 
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4.2.3 Mobilitet 
Frågor om mobilitet togs med för att se informanternas vanor och om de besitter god 
tekniskförståelse för tekniken. Samtliga av informanterna använder sig idag av en 
mobiltelefon och utnyttjar denna dagligen privat. Tre av dessa använder sig även av en 
surfplatta och enheterna används främst för underhållning men samtliga vill även ha 
valbarheten att kunna använda mobiliteten i arbetet. Samtliga tycker att den främsta 
fördelen med mobiliteten är tillgängligheten vilket har medfört att två av fem i ibland 
testar att logga in på intranätet får att nå informationen de vill komma åt när de är på 
språng eller har jour. De nackdelar som idag upplevs är hanteringen av större 
information och att sidorna är dåligt mobilanpassade. Några av de tillfrågade hade nöjt 
sig med att kunna utföra enklare uppgifter via mobiliteten för att på ett enkelt och 
snabbt sätt lösa problemet. 
  

”I vissa lägen hade det varit bra då kanske största styrkan åker iväg på 
julfest i Stockholm eller något. Så kanske man behöver kolla något när 
man sitter i bussen upp. Då måste man idag dra upp laptopen istället. Då 
hade varit smidigt med mobilen. Att jag kan vara på fri fot” (Informant 2, 
2016) 

4.3 Kortsortering 
Kortsorteringen resulterade i insikter i hur användaren tänker sig strukturera om en 
framtida meny situerad för deras kontext. Främst gav metoden designförslag till den 
interaktiva prototypen. 
Det framkom tydligt att samtliga informanter vill ta bort menyval som inte var relevanta 
för deras arbete. De vill också flytta eller slå ihop menyns kategorier och dess 
underkategorier för att få en mer logisk följd utifrån testpersonarenas tyckande. Två av 
informanterna tyckte även att det skulle gå att komprimera menyvalens underkategorier 
till endast en kategori. 
Fyra av informanterna vill även prioritera om kategoriseringen under respektive rolls 
menyval. Där även Fyra av de fem tänker sig göra om hela toppstrukturen av menyval, 
tre av dessa vill att man strukturerar utifrån verktyg som de använder istället för roller. 
En utav informanterna nämner även de angiva namnen på menyrubrikerna som 
otydliga och icke förklarande till vad de gör. En annan informant även skulle vilja se 
en inforuta vid samtliga menyval som berättar vad dem gör. 

4.4 Prototyp 
Prototypen är baserad på de mål och krav som uppkom från användarna under 
genomförandet av den empiriska undersökningen i metoderna se kapitel 4.1, 4.2 och 
4.3. Prototypen ska fungera som ett hjälpmedel vid det slutliga användartestet samt som 
ett visuellt koncept för presentation av resultat för ledningen på CLX.  
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I figur 4.2 ses den interaktiva prototypen i sitt neutrala läge. Prototypen utformades 
med en lodrät meny som är vänsterjusterad för att utnyttja hela arbetsytan. Högst upp 
finns det en search (sv. sökruta) för att kunna söka sig i hela intranätet. Därefter en 
home (sv. hem) där användare ska kunna ta sig till en personlig startsida, escape hatch 
(sv. flykt väg) som enlig Tidwell (2011) fungerar som en hjälp att för att komma 
tillbaka till en igenkänd sida. Menyvalen support, provisioning (sv. provision), data och 
report (sv. rapport) är olika val för att ta sig runt i intranätet, och utföra arbeten inom. 
Längst ner är settings (sv. inställningar) där användaren ska kunna komma åt konto 
uppgifter samt personliga inställningar för intranätet.  
Prototypen skapades med mobilen först tankesättet med att utforma utifrån begränsade 
ytor, surfplattor och mobiler, där generösa tryckytorna tagits till genomgående i 
designen. Till det teoretiska har hittbarheten applicerats med att användaren besitter 
vetskapen om vad hen eftersöker, där även en navigation med flertalet val inte får vara 
i vägen för användarensarbete. Samt NUIs spatiala relationer att man ska kunna 
uttrycka interaktion i till exempel ikoner. Även att man via ett ihågkommande utifrån 
användbarheten skapar sig ett minne till ikonernas utformning.  

Figur 4.2: Den interaktiva prototypen i neutralt läge. 
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I figur 4.3 kan man se prototypen inne i menyvalet Support, kategorierna visas via en 
flik, där interaktion visas med hover för att välja under kategorier inom menyn.  
Prototypen är designad för överblick sätt till frequently used (sv. ofta använda) 
länkarna, där användaren lättare ska kunna hitta det den ofta besöker i sitt arbete. 
Frequently used ska skapa en reducerad grävning i menystrukturen för att underlätta 
hittbarheten för användaren. Prototypen har lik Wigdor och Wixon (2011) designats 
för enkla interaktioner för komplexa uppgifter. Feedback har varit en genomgående 
design riktlinje med att användaren ska få respons på det den gör.  

 
Figur 4.3: Interaktiva prototypen i expanderat läge med menyval 

 
 



 

36 (49) 
36 

I figurerna 4.4 och 4.5 visas på användarens sätt att reducera menyval och kategorier. 
Med en rullgardinsmeny med underval som Edit (sv. redigera), kan användaren 
redigera sina val vilket visas i figur 4.5. I figur 4.5 visas redigeringen med en ikon av 
ett öga upp som man kan trycka eller klicka på för att välja att dölja eller visa olika 
menyval. I figur 4.4 Show Yours (sv. visa dina) menyval visas endast de menyval som 
användaren själv valt att ha med. Show All ( sv. visa alla) menyvalet visar alla menyval 
och kategorier för att lättare kunna hitta nått som man gömt undan om det skulle 
behövas. För prototyperna har NUIs principer av superverklighet tagits till med att 
användaren ska kunna manipulera innehållet till användarens fördel, med att kunna 
dölja innehåll som inte känns nödvändigt för att slippa dyka djupt i menystrukturen. 
Samt att prototypen bygger på en plattstruktur som ska minska den kognitiva 
belastningen. Menyn följer även med vid scrollning på sidan för att minska förvirring. 
 

Figur 4.4: Interaktiva prototypen visar på den personifierade menyn. 
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Figur 4.5: Interaktiva prototypen när man valt att redigera sina menyval. 
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4.5 Slutlig utvärdering med intervju 
Utvärderingen resulterade i om den framtagna prototypen levde upp till de mål och 
krav som användaren hade samt förbättringslag till en ny iteration av prototypen.  
Samtliga informanter svarade att de upplevde att den nya designen hade uppnått deras 
önskningar. Informanterna upptäckte direkt ofta använt (eng. Frequently used)  och 
reagerade på ett positivt sätt.  De tillfrågade påstod att de inte upplevde någon förvirring 
eller något som är otydligt. Samtliga tillfrågade påpekade dock att det kändes nytt och 
att det därför kunde upplevas att man är lite förvirrad till en början, men att strukturen 
och den logiska ordningen underlättar. informanterna säger även att de hade behövt 
någon mer dag på sig för att lära sig menyn. 
Två informanter påpekar även att systemet hade underlättat för nya användare att sätta 
sig in i menyn och att det skulle gå snabbare för dessa att komma in i arbetet och hitta 
det som söks på ett intuitivt och lätt sätt. En informant poängterade att den upplevde 
navigeringen som densamma som innan. Informanterna tyck de att menyn uppträdde 
på ett sätt som de förväntade sig och påpekade utan intervjuarens fråga att frequently 
used är något nytt och användbart och lika så att kunna editera vilka menyval som ska 
finnas med. En sa även att mobilanpassningen är en bra egenskap. 
Samtliga informanter upplevde att den nya menyn är mer rollbaserad än den tidigare 
och gillar den skalbarhet som finns. Detta upplevdes enligt två av informanterna att den 
kändes mer anpassad till det arbetet som utförs. En av informanterna sa att menyn 
lättare skulle klara av en expandering av intranätet jämfört med den befintliga och 
menar på att man till sist kan lyfta ur materialet och göra ett nytt mer rollbaserat intranät 
utöver menyn. Samma informant sa att statistikprogram som finns idag och används 
eventuellt redan kan applicera detta tänk. 
Samtliga informanter upplevde att deras arbete skulle bli effektivare med hjälp av den 
nya menyn. De är eniga om att det inte handlar om några större effektiva vinster utan 
mer om små marginaler. En sa att det främst är relevansen för arbetet och en annan för 
att den upplevs mer konsekvent utan att man behöver förvirra bort sig. En av 
informanterna ser även långsiktigt på menyn att intranätet får plats att växa i den och 
ser till skalbarheten. 
Två av informanterna hade föredragit den nya menyn framför den gamla. En av 
informanterna sa att menyn upplevs mer logisk och naturlig genom att gå genom menyn 
uppifrån och ner och gillar de grafiska ikonerna. En informant ville använda sig av den 
gamla menyn då den kan känna igen sig mer i den men säger även att upplevelsen för 
en nyanställd hade varit mer intuitiv. 
Samtliga informanter är enade om att menyn eventuellt kan komma att gömma 
informationen bakom som man önskar att se. De är därför tveksamma på hur det skulle 
fungera och lämnar detta som en utvecklingspunkt.  
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet utifrån studiens metod och teori med 
hjälp av den teoretiska sammansättning som tidigare skapats (se kap. 2.5) för att visa 
de mönster som hittades gällande deltagarnas hittbarhet, handlingsbarhet, 
användbarhet och användarvänlighet. 
Studien har undersökts genom två sammanslagna vetenskapliga modeller; Technology 
Acceptans Model och Task-Technology Fit som haft grund i teorier från två olika 
designparadigm; datorparadigmet och naturliga interaktioner. Huvudområdena har 
varit hittbarhet, handlingsbarhet, användbarhet och mobil användarvänlighet. Studien 
är baserad på en kvalitativ fallstudie där användarna av CLXs intranät har besvarat våra 
funderingar till de teoretiska områdena. Datainsamlingen har utförts via metoderna 
användartest,  intervjuer och en struktureringsmetod för att hitta förbättringspunkter för 
utformning av ett nytt användargränssnitt riktat mot menyn för komplexa 
informationsrika användargränssnitt. För att undersöka detta har följande 
forskningsfråga använts: 
 

Hur påverkas menyns användbarhet och användarvänlighet när 
designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet appliceras på ett 
standardiserat användargränssnitt i en stationär miljö? 

  

De resultat som framkom i studien, tillsammans med våra egna slutsatser och åsikter 
baserat på den framtagna teorin i studien presenteras nedan enligt rubriker i 
teorisyntesens figur (se figur 2.6). Slutligen presenteras svaret på forskningsfrågan i 
kap. 5.6 kunskapsbidrag. 

5.1 Faktisk användning och prestanda 
Den modell som sattes ihop till denna studie har visat sig ge en helhet av användarens 
handlingsförlopp och reflektion för deras användande av menyn. Vi tolkar att TAM 
och TTF därför tillsammans ger en bättre analys och validitet av resultatet än om de 
stått för sig själva. Davis (1989) berättar att TAM kritiserats för att inte täcka upp det 
totala användandet och enligt Goodhue (2006) att TTF inte ser till användarens 
upplevda nyttjande av systemet vilket vi anser är en av anledningarna till att de 
kompletterar varandra för ett mer trovärdigt resultat. Modellen visar därför att den kan 
vara användbar för att få fram variabler för hur god teknologin är anpassad till 
uppgiften samt ge variabler för hur användaren upplever acceptansen av teknologin, 
vilket givit oss en bättre förståelse för användarens process och för att besvara den 
nämnda forskningsfrågan. 
Övergripande visar således resultaten från studien att användarnas hittbarhet och 
handlingsbarhet i den befintliga menyn har en stark koppling till att teknologin inte 
uppfyller de krav som finns och användarnas tillvägagångsätt att lösa de uppgifter som 
ska genomföras. Det kan innebära att den befintliga menyn inte är teknologiskt 



 

40 (49) 
40 

uppgiftsanpassad för de uppgifter som dagligen genomförs i arbetet då användarna 
upplever att deras arbetssätt inte blir naturligt. En mindre god acceptans av menyn har 
därför visats och kan tolkas till vad Davis (1989) menar med användarens befintliga 
uppfattning av ett system, vilket innebär att om systemet upplevs lättanvänt med en hög 
prestanda blir det även mer tillfredställande och där av lättare att acceptera. Då 
användarens uppfattning av den befintliga menyn är att den är svåranvänd, får systemet 
också en lägre acceptans. Det har således visat sig att det finns en väldigt liten avsikt 
för faktisk användning av menyn då användarna kringgår den med hjälp av annan 
funktionalitet, som webbläsarens fliksystem eller med hjälp av databaserna. 
Användarna menar att alternativen utanför menyn bidrar till att det blir ett mer logiskt 
flöde för att lösa arbetet samt att de kan hålla informationen på ett mer lämpligt sätt. 
 

5.2 Uppgifts-teknologisk anpassning 
Resultatet från användartestet med tänka-högt visade på att användarna generellt väljer 
att gå olika vägar för att lösa uppgifter och nå den information de söker, det vill säga 
karaktäristiska drag hos en uppgift. Det visar på att användarnas tillvägagångsätt för 
att hitta information inte är tydligt eller upplevs som omständligt vilket talar för vad 
Rosenfeld, Morville och Arango (2015) menar med att stora mängder information 
försvårar sökandet för användaren, det vill säga karaktäristiska drag hos teknologin. 
Användarna får därför väldigt ofta tänka efter var de kan hitta funktionerna och 
upplever att de i många fall känner sig frustrerade över detta vilket tyder på det som 
Goodhue (2006) menar med att tekniken i väldigt låg grad hjälper användaren. I 
kortsorteringsmetoden framkom det dessutom att de vill byta namn på de 
huvudrubriker som används för att göra funktionerna mer hittbara. De önskar således 
att byta ut de rollnamn som finns till vilka uppgifter användarna ska utföra. Det visar 
att det enligt Rosenfeld, Morville och Arango (2015) främst saknas kända objekt där 
användaren finner stöd för att hitta det som söks och att de letar efter namn (eng. labels) 
de kan känna igen sig i. En möjlig förklaring till detta är att intranätet som undersökts 
har expanderats under en längre tid vilket troligtvis har medfört att ursprungsstrukturen 
i menyn har levt kvar och byggts på utan att ta hänsyn till hittbarheten. Istället har det 
lagts till nya funktioner som till stor del kan utföra liknande uppgifter som de befintliga 
vilket förklarar de olika tillvägagångsätten för att lösa uppgifterna angiva i tänka-högt 
testet. För vår del försvårades en möjlig komprimering av menyn utifrån användarens 
krav. 
Ett genomgående mönster som uppkom av denna studie var att användarna kände sig 
osäkra på sina utföranden. En möjlig orsak kan bero på att arbetet sker motoriskt och 
linjärt, det vill säga enligt Norman (2013) att handlingen sker omedvetet utan en vidare 
reflektion. De frågor som ställdes krävde således en eftertanke för att kunna lösas. Det 
kan även bero på att de troligtvis kringgår den befintliga menyn och istället arbetar med 
webbläsarens flikar då dessa kan tillhandahålla information på ett annat och mer 
lämpligt sätt. Resultatet överensstämmer med Normans (2013) beskrivning av klyftor 
av handlingsbarhet och utvärdering, då användaren inte kunnat utföra de handlingar 
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som var tänkt på ett logiskt sätt. Forskaren menar att det skapas en reflektion hos 
användaren som sedan utvärderar hur det gick. I detta fall visar resultatet att menyn 
inte uppfyller de krav som ställs för att lösa uppgiften vilket innebär att det finns ett 
problem med designen. Menyn borde därför vara mer förklarande för att underlätta 
genomförandet för användarna. Det borde innebära en bättre användning, även för 
nyanställda. 
En anledning till varför användarna jobbar i flikar tyder på att de gärna vill se en 
nerskalad version av en meny och ett mer rollbaserat innehåll anpassat efter deras 
uppgifter. Det kan innebära att den mängd av valbarhet som finns istället försvårar för 
användarna att hitta informationen men även för att det saknas ett logiskt flöde för att 
kunna genomföra sina handlingar. Användarna får därför mer information att söka 
igenom innan de når dit de vill. Detta överensstämmer med vad Rosenfeld, Morville 
och Arango (2015) beskriver att en större mängd information gör det svårare att begripa 
och hitta det som eftersöks. Det borde innebära att användaren själv eftersträvar att 
personalisera ett bättre och logiskt arbetssätt som skapar motivation för just deras 
användning i det dagliga arbetet vilket i så fall stödjer vad Hinman (2012) menar med 
WYDIWYG där kontext och responsivitet för användaren skapar ett mer naturligt 
tillvägagångsätt. 

5.3 Avsikt för användning  
Resultaten från intervjuerna visar på att informanterna tycker att meny och navigering 
är behövligt för att arbetet ska bli lättare då sökningar i befintliga databaser tar för lång 
tid. Vi kan se att de tycker att menyn innehåller för många val och att den således blir 
minneskrävande och förvirrande för användaren. Det påminner om vad Davis (1989) 
menar med att för mycket information kan hämma användaren vilket kan leda till att 
acceptansen för tekniken faller. Det kan även relateras till Agarwals (2001) studie där 
den vanligaste orsaken till förvirring för användaren beror på expansionen som intranät 
oftast utsätts för, vilket gör att strukturen sällan hänger med i utvecklingen. Vilket kan 
innebära att användaren därför behöver lära sig hur systemet fungerar jämt och ständigt, 
vilket i längden kan bli en jobbig process. I studien har det därför visat sig att mobila 
användarvänligheten är en betydelse för att skapa en god acceptans för menyn tillika 
hur användaren får sin information presenterad. 
Resultatet från intervjuerna visar att informanterna tycker att skalbarhet är en 
nödvändighet för att göra menyn snabbare och för att slippa behöva hoppa mellan 
kategorierna. De vill därför ha en bättre översikt och bara se vad de gör i arbetet. Det 
skiljer sig från den tidigare forskningen av datorgränssnitt (se kap. 2.3.3) och vad 
WYSIWYG står för. Skalbarheten påvisas även i kortsorteringen där det förekom att 
användarna plockade bort information de inte önskade att se eller som aldrig användes. 
Det tyder på att användarna skapade en meny som är rätt för deras enskilda kontext likt 
ett utförande från naturliga interaktioner (se kap. 2.4.1) för att skapa en motivation för 
dess användning. 
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Termen användbarhet benämns enligt Nielsen (2012a) som ett attribut som bedömer 
hur tillfredställande det är att använda ett gränssnitt och hur det enligt Davis (1989) kan 
öka användarens arbetsinsats. Det anses vara en viktig del vid systemutveckling och är 
ett populärt uttryck vid design av grafiska gränssnitt men också för att enligt Hinman 
(2012) skapa effektivitet och prestanda. I vår studie visar det sig att användarna har 
anmärkningar på hur kategorierna i menyn presenteras vilket i nuläget görs efter de 
olika rollnamn som finns i företaget. Användarna vill således istället ha en rollbaserad 
meny som visar de uppgifter som ska genomföras. Vi tolkar vårt resultat som att detta 
skulle öka prestandan och göra arbetet mer logiskt, effektivt men även mer naturligt för 
dem. Vi kan se att användaren tycker det är viktigare att ha en meny som är baserad till 
den kontext som användaren arbetar i än att se allt som finns tillgängligt i systemet. 
Det kan alltså innebära att användaren upplever en alldeles för hög kognitiv belastning 
och förvirring av allt som visas att det istället blir ett hinder i interaktionen. Det går i 
överensstämmelse med vad Rosenfeld, Morville och Arango (2015) skriver om att ta 
till den faktiska användaren i utvecklingen då det är den som kommer nyttja intranätet 
vilket även visar på att systemet enligt vad Hinman (2012) Wigdor och Wixon (2011) 
har kommit fram till bör utformas för användaren i centrum vilket med hög sannolikhet 
saknades när intranätet byggdes samt när det expanderades. 

5.4 Mobilitet 
I denna studie har det visat sig att informanterna även vill nyttja mobiltelefon eller en 
surfplatta för att lösa enklare arbetsuppgifter. Användarna vill således att mobiliteten 
som mobila enheter ger ska underlätta vid de tillfällen de har jour eller är på språng. 
Resultatet från studien visar att användarna är bekanta med fördelarna som mobila 
enheter kan ge. Vi kan därför se att användarna är villiga att arbeta med plattformar 
utanför den stationära datormiljön, och en anledning till det kan vara att deras vanor 
för hur tekniken används ändras med tiden. Vilket bekräftar den starka tillväxt som sker 
enligt Statista (2016) och Svenskarna och Internet (2015). Det visar att vi håller på att 
byta våra vanor för hur vi förhåller oss till och nyttjar tekniken, vilket är likt det Hinman 
(2012) menar med att vi är på väg att bryta oss loss från det standardiserade 
datorparadigmet. 
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5.5 Problemlösning  
För att se om designprinciper för naturliga interaktioner och  mobilitet förbättrar 
användbarheten och användarvänligheten i menyn applicerades därför tankesättet om 
NUI, WYDIWYG, dess naturliga interaktioner och mobilen först i den prototyp som 
skapades. Nedan följs en kort diskussion om resultatet som blev. 

5.5.1 Naturliga interaktioner - mobil användarvänlighet 
För att skapa naturliga interaktioner har vi främst sätt till vad enligt Hinman (2012) och 
Wigdor Wixon (2011) menar med användaren i centrum, dess kontext och att reducera 
den kognitiva kostnaden för att skapa en god mobil användarvänlighet i systemet. I 
studien visar det sig att den befintliga menyn är byggd på tänkesättet WYSIWYG vilket 
har gjort det svårare för användarna att finna prestanda och tillfredsställelse. Vi vill tro 
att detta främst beror på den kognitiva belastning som finns då användarnas främsta 
anledning till att använda en ny meny är om den konstrueras i en mer nerskalad version. 
Detta stärks även då resultaten visade att användarnas tillvägagångsätt enbart sker med 
hjälp av vad de kommer ihåg istället för en förståelse för hur menyn fungerar.   
Resultatet i studien visar att design för naturliga interaktioner kan bidra till en mer 
användarvänlig meny. Användarna upplever att menyn uppträder på ett mer logiskt och 
naturligt sätt än den befintliga menyn. Vi vill tro att detta främst beror på att vi skapat 
ett gränssnitt som ser till användaren och dess krav. Ytterligare en anledning kan vara 
att vi sett till användarens kontext och den rollbaserade meny som eftersöks men även 
att utforma ett gränssnitt efter mobilens begränsningar vilket bekräftar Wroblewskis 
(2011) teori om att det tvingar fram enkla lösningar som en bra navigering och relevant 
innehåll. Att utforma en meny baserat på designprinciper för naturliga interaktioner 
och mobilitet visar sig alltså främja en bättre översikt och en smartare meny som 
uppträder mer enligt användarens förväntningar. Då vi tagit hänsyn till att kombinera 
faktorerna från båda synsätten för att även underlätta en bättre hittbarhet och 
handlingsbarhet har detta försvårat arbetet för oss att avgöra vad som påverkar vad eller 
om de helt enkelt naturligt kompletterar varandra. Vi vill påstå att kombinationen ger 
effekt åt båda riktningar, det vill säga att de olika synsätten främjar varandra till att 
uppnå en bra balans i enkelheten av användandet. I studien visar det sig dock att 
användarna tycker den nya menyn döljer bakomliggande information i expanderat läge 
på ett annat sätt än i den befintliga vilket gör att användaren upplever att tillgången att 
se innehållet på sidan har försämrats. Det kan alltså innebära att den översikt som 
efterfrågas samt de designprinciper som rekommenderas för naturlig interaktion och 
mobilitet är i behov av en mer tilltagen yta i ett stationärt gränssnitt. Det kan även bero 
på oss som designers, att vi har missat att ta hänsyn till att användarna vill se den 
bakomliggande information under tiden de rör sig i menyn. Detta visar på vikten av att 
utvärdera och iterera processen i flera steg för att åtgärda de problem som uppstått. 
Enligt Nielsen (2000) behövs det minst tre användartest för att säkerhetsställa att man 
åtgärdat problemen vilket inte har tagits hänsyn till i denna studie. 
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5.5.2 Mobilen först  
Den skalbarhet som efterfrågas av användarna i studien gör att design för mobilen först 
blir en betydande faktor för att se om det kan hjälpa till att lösa dess problem. 
Wroblewski (2011) menar att design för de små skärmstorlekarna gör att det endast 
finns plats för det som måste prioriteras. Detta gjorde att kortsorteringsmetoden gav ett 
ömsesidigt utbyte där användaren fick reflektera över vilka kategorier som är viktigast 
för dem i arbetet samt att det gav oss som designers möjlighet till designförslag. Att 
skala ner och prioritera om kategorierna visade sig vara mer komplext än vi trott från 
början då de olika tillvägagångsätt som finns för att nå samma information gjorde att 
det inte var en självklarhet för en ny given struktur för menyn. Att det saknas ett givet 
tillvägagångsätt för användarna beror sannolikt på den expansion som nämns i 5.1. Det 
dilemma vi stod inför gjorde att vi således blev tvungna till att göra en kompromiss då 
vi ansåg att det skulle vara dumt att ta bort det naturliga tillvägagångsättet för den 
enskilde användaren. För att komma närmre en lösning på dilemmat fick därför en 
högre grad av personliga inställningar tillämpas. Detta medförde att menyn blev mer 
komplex än innan men mer formbar och situerad för användandet i den kontext den är 
tänkt att användas i. Detta kan dock komma att påverka en eventuell implementering 
då många av funktionerna är svåra att applicera. 
Resultatet av den utvärdering som gjordes visar att det kan vara lönsamt att tänka 
utifrån mobilen först, främst på grund av de begränsningar det medför. Användarna 
upplevde en god skalbarhet och en hög personifiering av den nya menyn på grund av 
den rollanpassning som togs upp i kapitel uppgifts-teknologisk anpassning (se kap. 
5.2). Den komplexibilitet som skapats på grund av detta var inget som anmärktes utan 
tas snarare tacksamt emot. Trots att en av informanterna säger att det är bra att vi gjort 
design för mobilen först vill vi poängtera att detta nödvändigtvis inte behöver bero på 
detta. Med det menar vi att användaren troligtvis upplever det finns en ny funktion som 
underlättar arbetet snarare än om funktionaliteten var lämpad för ett mobilen först tänk. 

5.5.3 Skalbarhet 
Resultatet från utvärderingen visar att användarna upplever att menyn uppfyller deras 
mål och krav. De tycker att flödet är mer logiskt och uppträder på ett naturligt sätt som 
de hade förväntat sig. Detta kan kopplas till vad Norman (2013) menar med tydligare 
signaler, vilket talar om för användaren hur den ska genomföra sina uppgifter för att 
slippa anstränga sig och lista ut hur det ska slutföras. Samtliga användare visar också 
att de tycker frequently used delen av menyn är nödvändig. De säger att detta 
underlättar deras arbete för att slippa leta i de olika menyflikarna vilket kan relateras 
till vad Nielsen (2012a) och Rosenfeld, Morville och Arango (2015) menar med att 
design för rätt användare, kontext och innehåll ska skapa ett mer effektivt gränssnitt. 
Användarna är dock överens om att inte handlar om några större effektiva vinster. Den 
rollbasering som den nya menyn främjar innebär att användarna slipper distraheras av 
andra arbetsrollers menyval. Resultatet visar även att användaren föredrar att kunna 
editera och personalisera menyn vilket de upplever som en skalbarhet vilket de tycker 
utgör en bättre relevans för arbetet de utför. 
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5.6 Kunskapsbidrag  
Resultatet för denna studie har visats till stor del stämma överens med tidigare 
forskning framtagen för denna studie. Den kunskapslucka som finns för hur mobila 
gränssnitt och dess naturliga interaktion kan stödja och underlätta för användaren i mer 
avancerade och stationära system har visat ge en positiv effekt i denna studie. Studien 
visar att designprinciper för naturliga interaktioner och mobilitet kan skapa ett mer 
logiskt, lättanvänt och överskådligt flöde som ger en bättre användarvänlighet för 
användaren. I detta fall av den befintliga menyn i en stationär datormiljö. Studien visar 
även att naturliga interaktioner har en väldigt liten effekt på användbarheten samt 
prestandan och därför skulle de typiska faktorerna för datorparadigmet som hittbarhet 
och handlingsbarhet med fördel kunna stödja principerna för de naturliga 
interaktionerna.  Det har även visat sig att skillnaden mellan de två synsätten är mindre 
än vad som först förutsågs. Med detta menar vi att mycket av tankesätten överlappar 
varandra vilket gör det svårare att ta ett beslut om vad som påverkas av vad. Alltså är 
en kombination av de olika synsätten, datorparadigmet och NUI att föredra vid design 
av menyer placerade i stationära datormiljöer.  
Vi vill tro att studien går att generaliseras i den mån att det går att applicera teori och 
riktlinjer som tagits fram för att genomföra andra liknande studier men inte resultatet 
som helhet, då resultatet stämmer mer in på den organisation vi undersökt. Det man 
även kan se till är hur vi löst våra användares övergripande problem och diverse 
designförslag då liknande problem troligen kan uppstå i andra intranät. 

5.7 Metodreflektion 
Metoderna i denna studie valdes med anledning att få ett djupare och mer förklarande 
svar från informanterna, som Holme och Solvang (1997) antyder inom kvalitativa 
studier, och hur informanterna ser på deras befintliga meny i intranätet. Valet av en 
kvalitativ ansats kändes därför självklart, då vi ville skapa en djupare förståelse till 
användarna likt det som nämnts i kapitel 3.8.  
Enligt Jacobsen (2002) är uppgifternas giltighet starkt beroende av den källa som data 
kommer ifrån vilket kan vara en uppgiftslämnare, situation eller ett dokument. 
Forskaren skriver även att ett vanligt problem är att få tag i de enheter som kan ge rätt 
information. Eftersom informanterna i denna studie är anställda på CLX med kunskap 
och erfarenhet av att jobba i intranätet finns det god tro att dessa är representativa till 
att återge korrekt information. Det finns dock flertalet arbetsroller som inte har 
intervjuats med anledningen att dessa inte arbetar och nyttjar systemet på det vis som 
support gör vilket innebär att de inte kan besvara de frågor och tillvägagångsätt som 
ställs i metoderna lika trovärdigt. 
För att skapa en god validitet har även flera metoder valts för att enligt Jacobsen (2002) 
få fler perspektiv på samma fenomen och en mer övertäckande helhetsbild vilket i detta 
fall innebär av menyn. Enligt forskaren kan metoderna komplettera, kontrollera och 
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konstatera mot varandra vilket i sin tur leder en mer detaljerad, levande och sann bild 
av användarnas verklighet. 
Jacobsen (2002) skriver att validiteten ska visa hur god överförbarhet en studie har. 
Den här studien är främst baserad på teori och empirisk data insamlad via kvalitativa 
metoder där fem personer deltog. Då metoderna är kvalitativa blir det svårt att 
generalisera ett resultat men eftersom metoderna resulterat i rikligt med data, inte bara 
om intranätets meny utan även allmänt om menyer finns det goda skäl att tro att 
resultatet kan generaliseras, men dock inte bevisas (Jacobsen, 2002). 
Då metoderna endast genomfördes av fem informanter skulle ett högre antal kunna 
utgöra att resultatet skiljer sig från det vi fått  i dagsläget. Informanterna svarade dock 
på ett likvärdigt sätt i de följdfrågor som ställdes vilket gör att det finns ett klart mönster 
för den roll som undersöktes. Vi anser att antalet genomförande har en tillräcklig 
tillförlitlighet då det enligt Nielsen (2000) identifierar 85% av 
användbarhetsproblemen.  I den slutliga utvärdering som genomfördes kunde endast 
tre av fem informanter delta vilket gör att metoden blir aningen bristfällig och därför 
bör data tolkas med viss försiktighet. Det låga antalet informanter gör att resultatet 
således inte kan generaliseras men att de faktorer som tagits fram för studien kan 
generaliseras för användning i liknande studier. 
Användartestet genomfördes enskilt och avskilt från störningsmoment i informantens 
kontorsmiljö. Informanten hade rekvisita som hen är van att jobba med för att testet 
inte skulle fokusera på lära sig ny eller annorlunda teknik. Användartestet gav en bra 
bild av hur informanternas interaktion ter sig till intranätet. De scenarion som ställdes 
baserades på vår uppfattning av typiska arbetsuppgifter som våra informanter kunde 
tänkas stöta på. Detta kan ses som problematiskt ifall vi inte fick med representativa 
scenarions för de uppgifter dem utför ofta. Det kan också ses som positivt att ta med 
scenarion som de bara stött på någon gång, vilket gör att informanterna inte kan gå 
direkt på minne utan måste tolka och försöka ta sig igenom gränssnittet. Med tänka-
högt fick vi förståelse för när informanterna kände sig osäkra, genom att tyda deras 
tonlägen och till vad de sa. 
Informanterna intervjuades direkt efter att de genomfört användartesterna, i samma 
miljö. Detta medförde att deltagarna således hade satt sig in i användandet av menyn 
och hade redan innan metodens utförande börjat få tankar och idéer till förändringar. 
Jacobsen (2002) skriver att validiteten påverkas av intervjuarens närvaro som kan 
skapa en effekt och kan således påverka resultatet och det som ansågs problematiskt 
var om informanterna möjligen uppfattat de ställda frågorna fel och därav ett felaktigt 
resultat. Därför försökte vi att undvika ledande och slutna frågor för att ge utrymme för 
informanten till att skapa en bättre diskussion och korrigera eventuella fel i våra frågor 
under tiden. Det som kan ses problematiskt i denna del är att följdfrågorna som ställdes 
av oss kan varit omedvetet ledande för att komma närmre ett resultat som önskades då 
vi redan varit insatta i problemet och metoden då även mindre objektiv. 
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Kortsorteringsmetoden utfördes med samma informanter men i en ny miljö som en 
sista del under datainsamlingen. I denna metod fick de själva berätta hur de egentligen 
använder menyn genom att visa oss hur de skulle kategoriserat menyn i intranätet. 
Metoden i detta fall kan framstå som omständlig då menyn är uppbyggd med flertalet 
menyval och informanten kunde blivit överväldigad över allt innehåll och kunde ha 
svårt att veta vart de skulle börja. Vi gav då möjliga förslag till hur menyn kunde se ut. 
I den nya miljön som informanten befanns sig var ljudnivån högre samt mer folk i 
rörelse, vilket enligt Jacobsen (2002) kan påverka resultatet då informanten ofta kan 
störas.  
Prototyparbetet är ett resultat från data vi tagit fram från metoderna och teori (se kap. 
2.3 och 2.4). Från datainsamlingen valdes förbättringspunkter som ansågs vara mest 
relevanta för användaren, därav täcks inte alla behov upp. Designförslagen som togs 
fram för att täcka förbättringspunkterna är också en tolkning från designern och 
behöver inte alltid stämma överens med användarens tyckande till hur väl det löst 
förbättringspunkterna, där av behövs designen itereras. Prototypen gjordes bara tillviss 
del interaktiv vilket kan resultera i att informanterna inte upplever den nya designen 
som en fungerande produkt vilket kan ge en negativ bild till designen. Informanterna 
fick ge feedback på designen enskilt vilket skapade ett utrymme för ärlig information. 
För att se om designförslagen stämmer överens till hur användarna tycker de löst deras 
problem, så används en slutlig utvärdering med intervju. Utvärderingen användes för 
att se till hur väl användarna egentligen tycker designen fungerade, för att se om 
designen hitintills stämmer överens med användares tyckande överlag. Då vår prototyp 
inte var helt interaktiv kunde inte informanterna interagera fritt för att testa den nya 
designen, vilket kan hämma informantens tyckande till vad som var negativt eller 
positivt med den nya designen. Vi utarbetade utvärderingen med kortare intervjufrågor 
för att få svar på om informanterna kunde uttrycka att designen ansågs vara bättre eller 
visa på djupare resonemang, detta för att öka tillförlitligheten. 
Det etiska övervägande som gjorts är att vi tillgivit information att de deltagande under 
studien kommer att dokumenteras men inte nämnas vid namn. Detta presenterades dock 
muntligt som ses i intervjumall ( se bilaga 2 ). Vi anser dock att man kunde tagit till 
mer medel för ett samtycke som en skriftlig påskrift för godkännande. En bättre hänsyn 
till lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, understryker 
även att deltagaren måste visa på ett samtycke innan utförd studie samt att det kan när 
som helst tas tillbaka av den som deltar. Vilket vi anser hade varit av vikt att medgivit 
information om till deltagarna.  
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6 Avslutning 

6.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka hur datorparadigmets standardiserade synsätt 
att utforma grafiska gränssnittsmenyer kan förbättras med hjälp av designriktlinjer för 
naturliga interaktioner och mobilitet i avancerade stationära datormiljöer. För att 
undersöka detta har följande forskningsfråga ställts: 
 

Hur påverkas menyns användbarhet och användarvänlighet när 
designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet appliceras på ett 
standardiserat användargränssnitt i en stationär miljö? 

 
Studien visar att designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet med fördel 
kan appliceras i mer avancerade stationära datormiljöer för att förbättra användbarheten 
och användarvänligheten. Mobila designriktlinjer avser främst att underlätta 
användarvänligheten vilket gör att det skapas ett mer naturligt och logiskt 
tillvägagångsätt för användarna i det stationära systemet. Tankesättet WYDIWYG 
hjälper även systemet att vara skalbart och i rätt kontext till användaren vilket skapar 
ett mer naturligt tillvägagångsätt för användaren i menyn. Studien visar även att 
designriktlinjer för naturliga interaktioner och mobilitet har en väldigt liten effekt på 
användbarheten och därför anses en kombination av de båda tankesätten som mest 
lämpligt. För att förbättra den användbarhet som den naturliga interaktionen och 
mobiliteten frångår har det därför visats att faktorer från datorparadigmet ändå behövs. 
De faktorer som denna studie tar upp är hittbarhet och handlingsbarhet vilka 
kompletterar den naturliga interaktionen och de mobila designriktlinjerna. 
Modellen som skapats (se figur 2.6) för denna studie har visat sig vara användbar för 
att få en helhet på det handlingsförlopp och reflektion en användare går igenom för att 
lösa en uppgift, vilket ger användbara variabler för användarens acceptans i tekniken.  
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6.2 Förslag till vidare forskning    
Av de slutsatser som tagits från studien kan följande förslag till fortsatt forskning ses 
som intressanta: 
För att få en bättre förståelse för hur menyval kan komprimeras ytterligare och vad som 
kan slås ihop bör mer information om vad den enskilda informationssidan gör 
tillhandahållas, vilket i denna studie blev begränsat. 
Forskning på hur de andra rollerna i samma system ser på en rollbaserad meny för att  
ta designförslaget vidare till nästa steg. 
För att se om designen fungerar behövs en verklig implementation i systemet göras. 
Detta för att ge förslaget en längre testperiod samt mer dokumentation av menyn på om 
den uppfyller de krav som användarna ställer på sitt arbete. 
För att se om förslaget på menyn kan generaliseras på andra intranät och menyer skulle 
annan kompletterande forskning behövas för att få en djupare förståelse kring de 
övergripande designförslagen som kan appliceras som riktlinjer på flertalet intranät. 
Studien visar att naturliga interaktioner och mobilitet har en liten effekt på 
användbarhet. Det skulle vara intressant att se om en kvantitativ forskning som bättre 
mäter hur väl användbarhet kan uppnås. Naturliga interaktioner ska även ge den nya 
användaren en bättre chans att komma igång i systemet. Det hade därför varit intressant 
att se hur en ny användare hade tagit sig an menyn. 
Då en stor del av naturliga interaktioner och mobilitet handlar om gester hade det även 
varit intressant och gjort undersökningar för hur gränssnittet uppfattas när interaktion 
med fingrarna appliceras.
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Mall för Scenario till tänka-högt 
Vi önskar att få se hela händelseförloppet som om testet är mot en realistisk kund. Vi 
önskar att få ut se ert vardagliga beteende för att lösa uppgiften. Tänk gärna på att 
uttrycka dig genom positiva och negativa 
 

1. Hur skulle du gå tillväga för att se vem som är era mer viktigare kunder? 
2. Kunden har ett problem att få ut sina sms, hur skulle du börja felsöka problemet? 
3. Hur skulle du gå tillväga för att se om du har löst problemet? 
4. En annan kund har problem att få access till det extra intranätet. Du önskar nu se 

om kunden verkligen är behörig. 
 

1. Hur skulle du skapa dig en uppfattning om hur stort ett problem är? 
2. Hur skulle du ändra valutan hos en kund? 
3. Hur skulle du tillgodo ge en kund med kredit för att testa er tjänst? 
4. Hur skulle du gå tillväga för att se om kortkoderna hos en kund fungerar? 
5. Trafiken som en kund generar vart kan du se den? 
6. Hur tar du reda på hos vem problemet ligger? Kunden, suppliern eller hos er. 



 

   
 

Bilaga 2 - Intervjumall 
Hej! Vi är två studenter från interaktionsdesignsprogrammet på Linneuniversitetet i 
Kalmar och är nu inne på vår sista termin och skriver vårt examensarbete inom 
informatik. Syftet med denna studie är att undersöka hur det grafiska 
användargränssnittet i en korsning med det mobila användargränssnittet kan underlätta 
användningen av menyn inom ert intranät. Med att underlätta menas hur ni på ett mer 
användbart och användarvänligt sätt ska lösa er uppgift. Där med önskar vi att intervjua 
dig, som har kunskap och erfarenhet som är värdefullt för oss i vårt arbete. Intervjun 
uppskattas att ta ca 20-30 minuter. Innan intervjun börjar önskar vi att du lämnar ditt 
godkännande till att resultatet används som en del av vårt forskningsändamål. Vi vill 
även att du godkänner att intervjun kommer att spelas in.  
 
Inledande frågor 

1. Har du en förståelse för varför menyn behöver förbättras? 
2. Tycker du att menyn behöver förbättras? 
3. Nämn tre ord eller egenskaper som beskriver menyn? 

 
Användarvänlighet 

1. Får du ofta tänka efter var i menyn funktionerna finns. ev. vilken betydelse de 
har? 

2. Hur upplever du att menyn underlättar att genomföra dina uppgifter ? 
3. Hur upplever du att menyn förbättrar ditt arbete? 
4. Om du kommer tillbaka efter en semester, hur upplevs menyn då, som enkel eller 

svår? 
 
Användbarhet 
 

1. Finner du menyn användbar för ditt arbete? 
2. På vilket sätt upplever du att menyn försämrar ditt arbete? 
3. På vilket sätt skulle du önska att menyn kunde göra så att du blev mer produktiv? 
4. Hur skulle du beskriva att menyn gör dig mer effektiv för att lösa din uppgift? 
5. Har du någon gång stött på en uppgift som du inte kan lösa genom att gå via 

menyn ? 
6. Finns det någon information du tycker saknas eller som är svår att hitta ? 
7. Finns det något alternativt sätt som du tänkt dig att hitta den information du söker 

efter ? 
8. Upplever du att du ofta hamnar fel när du väljer menyval ? 

 
Mobilitet 

1. Använder du dig idag av en mobil eller surfplatta och i så fall hur ofta? 
2. Vilka för och nackdelar tycker du att det finns med mobiliteten ? 
3. Kan du tänka dig att använda mobiliteten i arbetet? 
4. Hur lättlärd anser du dig vara på tekniken i mobila plattformar? 

Är det något annat som vi inte frågat om som du skulle vilja nämna angående menyn? 



 

   
 

Bilaga 3 - Mall till ”utvärdering med intervju”  
 

1. Tycker du att den nya designen nått dina önskningar ? 
2. Upplever du en förvirring vid användandet? 
3. Känns denna design mera lätt navigerad? 
4. Upplever du att menyn uppträder på det sätt du förvänta dig? 
5. Upplever du att menyn känns rollbaserad? 
6. Tror du att du skulle utföra ditt arbete effektivare med hjälp av denna meny? 
7. Om du skulle jämföra den här menyn mot den gamla, vilken skulle du föredra? 
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