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Abstract 
 

This thesis project is based on a business idea where users can design their own t-shirt 
online. The project shows the first step in the development process where a prototype 
for a user interface is created and evaluated. 
 
The purpose of this thesis project is to answer the following question: 
 

How does one develop a user interface for t-shirt design with consideration to 

interaction design theories? 

 

In order to answer this question the design process began with scheduling the work at 
hand. The first step was to build a conceptual model based on specifications made 
prior to this project. This conceptual model became the foundation for the physical 
design. 
 
A high fidelity prototype was created using Macromedia Flash and Actionscript 2.0. 
The prototype was used to evaluate usability and user friendliness of the user 
interface. This was done through user testing and field studies which included user 
observations and a paper based survey. 
 
The evaluation results showed some problems in the user interface that affected 
usability and user friendliness. These problems were broken down to a problem 
ranking list which can be used as a base for future development and evaluation of the 
user interface.
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Sammanfattning 
 

Detta arbete är baserat på en företagsidé som går ut på att användare kan designa sin 
egen t-shirt via webben. I examensarbetet tas första steget i utvecklingsprocessen där 
en prototyp för ett gränssnitt skapas och utvärderas. 
 
Huvudfrågeställningen för arbetet är: 

Hur utvecklar man ett gränssnitt för design av t-shirtar med hänsyn till de 

teorier som finns inom interaktionsdesign?  

 

När huvudfrågeställningen var färdig påbörjades en planering av utvecklingsarbetet 
genom att de praktiska arbetsmomenten dokumenterades. Första arbetsmomentet var 
att skapa den konceptuella designen av den prototyp för gränssnittet som skulle tas 
fram. Denna konceptuella modell visade hur gränssnittet skulle se ut, uppföra sig och 
vad det skulle utföra. Designen baserades på den kravspecifikation som definierats 
utanför examensarbetet. Den konceptuella designen kom att ligga till grund för den 
fysiska designen. 
 
En högnivåprototyp skapades i det fysiska designmomentet. Tekniken som användes 
var Macromedia Flash och dess programmeringsspråk Actionscript 2.0. Det som 
prioriterades i detta moment var att en prototyp för användartester skulle färdigställas, 
så snabbt som möjligt, för utvärdering. 
 
En utvärdering av gränssnittet genomfördes för att undersöka dess användarvänlighet 
och användbarhet. Detta gjordes genom användartester och fältanalyser som 
inkluderade observationer och en enkät där användarna kunde ge sina åsikter om 
gränssnittet.  
 
Resultatet av utvärderingen visade att det fanns brister i gränssnittet som påverkade 
användarvänligheten. Detta ledde till en åtgärdslista som kommer att ligga till grund 
för en framtida utveckling och revidering av gränssnittet. 
 

 
 
Nyckelord
Interaktionsdesign 
Gränssnitt 
Konceptuell design 
Prototyp 
Utvärdering 
Användbarhet 
Användarvänlighet 
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1 Inledning 
 
I denna del redovisas vilka krav och mål studenten respektive företaget har. Eftersom 
företaget i detta fall är studenterna själva kommer företagets bakgrund att utelämnas. 
 

1.1 Projektets bakgrund 
 
Detta projekt är baserat på en företagsidé som författarna funderat över och som 
kändes naturlig att starta som ett examensarbete. Idén bygger på ett affärskoncept där 
användaren via Internet kan designa en t-shirt genom att applicera olika typer av 
färdiga eller egendesignade tryck, mönster och texter.  

 

1.2 Författarnas mål och avgränsningar 
 
För att minska arbetets omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Bland annat har 
automatisering och administration av systemet valts bort eftersom projektet inriktar 
sig på människa-dator interaktion. 
 
 Följande punkter skall genomföras: 

• Utformning av ett grafiskt gränssnitt  
• Undersökning av det framtagna gränssnittet med avseende på användbarhet 

och användarvänlighet 
• Framtagning av åtgärdslista för framtida revidering av gränssnittet enligt 

resultaten från undersökningen 
 
Syftet med projektet är alltså att ta fram en prototyp av gränssnittet samt att undersöka 
dess användbarhet och användarvänlighet. Arbetet kommer att genomföras med hjälp 
av etablerade metoder och teorier. 
 
Det slutgiltiga målet för arbetet är att ha ett gränssnitt för fortsatt arbete av systemet. 
Rapporten skildrar arbetet kring utvecklingen samt en första utvärdering av 
gränssnittet. 



Inledning 

 

 
 
 

9 

1.3 Frågeställning 
 
Huvudfrågeställning 
Hur utvecklar man ett gränssnitt för design av t-shirtar med hänsyn till de teorier som 
finns inom interaktionsdesign?  
 

• Hur går man från en konceptuell modell till en fysisk design? 
• Hur utvärderar man användarvänlighet och användbarhet? 

 

1.4 Disposition 
 
Rapporten innehåller en teoretisk bakgrund som ligger till grund för arbetet. Där 
beskrivs först designprocessen som genomförandet kommer baseras på. Sedan följer 
teori om hur utvärderingar av gränssnitt kan genomföras. I genomförandekapitlet 
beskrivs arbetsgången för arbetet och hur gränssnitt samt undersökningen utformats. 
Resultatet för studien redovisas i resultatdelen, efter följer slutsatser som kan dras från 
undersökningen. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Den teoretiska bakgrunden behandlar de teorier som använts i genomförandet av 
projektet. 

 

2.1 Interaktionsdesign 
 
Interaktionsdesign är som namnet antyder designen av produkter med någon form av 
gränssnitt som människor kan interagera med, i denna rapport är gränssnitt sådana 
som åskådliggörs på skärmar. Vissa av de teorier som nämns kan dock även användas 
på andra sorters gränssnitt. Det finns otroligt många produkter som innefattar 
interaktion och alla är inte utvecklade med användarna i åtanke. För att användaren 
skall nyttja produkten måste den som utvecklar produkten blanda in 
användarvänlighet i utvecklingsprocessen. Interaktionsdesign handlar alltså om hur 
interaktiva produkter skall designas för att hjälpa folk i deras vardag. För att göra ett 
bra arbete måste utvecklaren lära känna användaren för produkten. Följande steg ger 
en övergripande bild av hela utvecklingsprocessen. [1]  
 
Interaktionsdesignprocessen 
Interaktionsdesignprocessen beskriver arbetsgången och vilka steg som bör tas för att 
få en användarvänlig produkt. Interaktionsdesignprocessen delas upp i fyra 
aktiviteter. [1]  
 
Identifiera användarnas krav och behov 
Utvecklingen av en produkt måste börja med en förståelse för vad som krävs. Genom 
att fastställa krav och behov för produkten kan arbetet fortsätta. Problemet är hur 
dessa krav och behov identifieras. Behoven kan baseras på redan befintliga produkter 
eller genom användartester. Först och främst måste användarna avgränsas genom att 
välja en målgrupp för produkten. Sedan kartläggs vilka funktioner som produkten 
skall erbjuda för den identifierade målgruppen. När användarnas krav och behov för 
produkten är formulerade påbörjas designen av produkten. [1] 
 
Utveckla en alternativ design 
Huvudaktiviteten för designen består av att göra olika förslag på produktens 
utformning med hänsyn till användarnas krav och behov. Denna aktivitet kan brytas 
ner i två designtyper, konceptuell och fysisk design. Den konceptuella designen 
förklarar vad produkten skall kunna utföra och hur den beter sig. Den fysiska 
designen går in på aspekter såsom vilka färger, bilder, menyer och ikoner som skall 
användas i gränssnittet. [1]  
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Utveckling av en interaktiv version av designen 
Det är denna aktivitet som möjliggör tester av produkten då användaren efter designen 
kan komma i kontakt med produkten. För att kunna testa produkten så måste en 
interaktiv version tas fram. Det är här som den fysiska designen för produkten tar sin 
form. Detta betyder dock inte att den måste vara mjukvarubaserad direkt utan den kan 
vara gjord av t.ex. papper, bara testerna ger ett resultat som har validitet för den 
slutliga produkten. Det är kanske inte alltid lämpligt att använda sig av en 
pappersprototyp vid användartester av ett gränssnitt som skall visas på en skärm. [1]  
 
 
Utvärdering av designen  
Utvärderingen är det steg som ger ett viktigt resultat. Vid sammanställning av data 
som framkommit genom användartester kan ett mått av användarvänlighet och 
användbarhet tas fram. Dessa två faktorer för produkten kan visa sig i antalet fel som 
uppkommit i testerna samt om användarna upplever produkten på ett positivt sätt. När 
utvärderingen är klar så analyseras resultatet och ändringar görs på produkten, 
varefter dessa steg repeteras tills användarvänligheten samt användbarheten är 
tillräcklig. Eftersom interaktionsdesignprocessen är iterativ så är det möjligt att hoppa 
mellan de olika stegen se figur 1. [1] 
 
Figur 1 visar interaktionsdesignprocessen. Viktig att påpeka är att pilarna pekar i båda 
riktningarna vilket visar att processen är iterativ. Modellen går att använda för 
utveckling av både den konceptuella och fysiska designen. [1] 
 
 

 
Figur 1 - Interaktionsdesignprocessen 
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2.2 Konceptuell designprocess 
 
När krav och behov är fastställda för produkten börjar designfasen. Det finns två 
sorters design, konceptuell och fysisk design. Konceptuell design innebär vad 
modellen kan utföra och hur den beter sig. Fysisk design tas upp senare i 
rapporten. [1] 
 
Definition av konceptuell modell enligt David Liddle, 1996 [1]: 
 
”En konceptuell modell är en beskrivning av det tänkta systemet när det gäller vad 

det skall göra, hur det ska uppföra sig, hur systemet ska se ut och som användaren 

förstår till den grad som är planerat.” 

 

Fyra aktiviteter för konceptuell designprocess 
 
Det finns fyra aktiviteter som bör ingå i framtagningen av den konceptuella designen. 
Dessa fyra aktiviteter är ett naturligt steg i interaktionsdesignprocessen. [1] 
 
På vilka sätt interagerar användaren med produkten? 
Beroende på vilka aktiviteter som utförs av användaren hos produkten väljs 
interaktionsmetod. Interaktionsmetoden syftar till hur användaren inleder aktiviteter 
när produkten används. Det finns två olika typer av interaktion, aktivitetsbaserade 
(instruerande, konverserande, manipulerande, navigerande, explorerande, bläddrande) 
och objektbaserade när det gäller gränssnitt på datorer. Vilken interaktionsmetod som 
är bäst lämpad för den konceptuella metoden beror på vad för system som utvecklas, 
de flesta system har oftast en blandning av interaktionstyper. Objektbaserade typer är 
ofta strukturerade kring verkliga objekt t.ex. ett kalendersystem kan ses som en 
elektronisk version av en papperskalender. Objektbaserade metoder använder sig ofta 
av gränssnittsmetaforer där objekten består av verkliga ting som papperskorgar, 
dokument och mappar. Med metaforer menas att systemet baseras på verkliga ting fast 
med vissa undantag som är nödvändiga för funktionaliteten. T.ex. att papperskorgen 
är placerad på skrivbordet i Windows och liknande system är egentligen logiskt fel, då 
det inte är vanligt att papperskorgen placeras på skrivbordet i verkligheten. Detta har 
dock accepterats för funktionaliteten av systemet. [1] 
 
Finns det en lämplig metafor för gränssnittet? 
Genom att använda sig av en metafor för gränssnittet skapas en bättre förståelse av 
vad systemet kan utföra. I ”Interaktion Design – beyond human-computer interaction 
av Preece, Rogers och Sharp”[1] nämns ett bra exempel där matematikprogram för 
barn utvecklas. Ett klassrum kan användas som en metafor för ett sådant system, men 
det är mer troligt att barnet blir engagerat i en miljö som han/hon tycker är roligare, 
t.ex. ett tivoli eller en cirkus. Det är mycket viktigt att noga tänka efter innan en 
metafor väljs. Det är nödvändigt att analysera de metaforer som används hos liknande 
system för att vara säker på att de fungerar som de ska. Förstår verkligen användaren 
metaforen? Ger metaforen struktur till systemet? Detta är frågor som bör besvaras. [1]  
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Vilka funktioner har produkten? 
För att kunna ta fram en konceptuell modell behöver funktionerna för systemet 
kartläggas. Vad skall systemet utföra och vad skall människan göra med systemet? 
Genom att använda sig av scenario och ”use cases” kan funktionerna identifieras. 
Vilka funktioner produkten har, besvaras ofta i kravspecifikationerna som formuleras 
innan arbetet med systemet påbörjas. [1] 
 
Vilken information skall vara tillgänglig? 
Vilken information som behövs för att systemet skall fungera är viktigt att ta reda på 
innan man sätter igång med den fysiska designen. Genom att veta vilken information 
som skall vara tillgänglig kan funktionerna för systemet bli mer specifikt 
utvecklade. [1]  
 

2.3 Konceptuell modell till fysisk design 
 
Att utveckla en konceptuell modell kräver att utvecklaren har en vision av den färdiga 
produkten samt vet användarnas krav och behov. För att försäkra sig om att produkten 
är användbar krävs det att flera iterativa tester genomförs. Det finns många olika 
sorter av konceptuella modeller men de kan delas upp i två huvudkategorier. De som 
är baserade på aktiviteter samt de som är baserade på objekt. [1] 

2.3.1 Aktivitetsbaserade konceptuella modeller 

De vanligaste typerna av aktiviteter som användare kan vara involverade i vid 
interaktion med system är följande [1]: 
 

• Instruerande. 
• Konverserande. 
• Manipulerande och navigerande. 
• Utforskande och bläddrande. 

 
Dessa metoder utesluter inte varandra, vilket innebär att alla metoder kan förekomma 
samtidigt. Det är alltså möjligt för en användare att samtidigt instruera programmet att 
utföra någonting och navigera runt i t.ex. en katalogstruktur. Instruerande innebär att 
användaren ger kommandon till systemet när uppgifter skall utföras. Detta kan göras i 
många olika former t.ex. inmatning av kommando, musklick eller val i menyer. 
Konverserande är när användaren genom dialog styr systemet och systemet svarar 
med text eller tal. Manipulerande och navigerande syftar till att användaren 
manipulerar och navigerar sig genom virtuella objekt i systemet. Denna metod 
använder ofta sig av fysiska världar samt metaforer som möjliggör att användaren 
redan vet hur objekten kommer att uppföra sig. Den sista metoden baseras på att 
information är strukturerad så att användaren kan hitta genom att bläddra runt bland 
informationen utan att behöva ställa specifika frågor. [1] 
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2.3.2 Objektbaserade konceptuella metoder 

Den objektbaserade modellen innebär att systemet baseras på fysiska objekt t.ex. ett 
verktyg, bok eller skrivbord. Ett välkänt system som är objektbaserat är bland andra 
Microsoft Windows XP som baserar sig på metaforen med skrivbord och fönster. Det 
blir ganska snabbt klart för användaren hur systemet fungerar. [1] 
 
Många kommandobaserade system med komplex syntax har blivit ersatta av system 
där olika typer av objekt kan manipuleras. Dessa objekt består ofta av visuella 
representationer av verkliga ting som t.ex. förstoringsglas och skrivare. Tyngdpunkten 
ligger nu på att visualisera system för att korta ner inlärningskurvan. [2] 
 
De flesta system består av en blandning mellan aktivitetsbaserad och objektbaserad 
konceptuell modell eftersom detta i de flesta fall är mest lämpligt. Det blir en slags 
hybridversion där man blandar en metafor med diverse aktiviteter. T.ex. ett 
ordbehandlingsprogram innefattar både att användare kan skriva på en sida som liknar 
ett papper på skärmen men även utföra kommandon i menyerna. Nackdelen med att 
kombinera de två olika konceptuella modellerna är att systemen kan bli väldigt 
invecklade och till följd av detta blir det svårt för användaren att lära sig. 
Inlärningskurvan blir brantare, men i det långa loppet kan systemet bli mer 
effektivt. [1] 
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2.4 Fysisk design  
 
I den fysiska designen studeras mer konkreta aspekter av systemet som t.ex. 
menystrukturer och vilka ikoner som skall användas. Många av de beslut som togs i 
den konceptuella designen kommer att ändra sig i den fysiska då designprocessen är 
iterativ. Det viktiga är att den konceptuella modellen designas utanför den fysiska 
modellen då konceptuella designfasen inte tar hänsyn till fysiska designkriterier. Det 
som är svårt i den fysiska designen är att balansera mellan användarvänligheten och 
funktionaliteten i systemet. [2] 
 
Det finns väldigt mycket information om just den fysiska designen. Denna rapport tar 
endast upp de teorier som är relevanta för att kunna genomföra arbetet. Vissa delar 
som behandlar den fysiska designen har alltså medvetet valts bort.  

2.4.1 Allmänna riktlinjer för fysisk design 

Det finns åtta hjälpregler för den fysiska designen [2]. 
 

• Sträva efter konsekvens 
Förhindra omotiverade förändringar av layouten. Finns menyn i 
vänsterkanten så skall den inte byta plats om det inte är den önskade 
funktionen. 

• Erbjud användare med vana att kunna använda genvägar 
Många program har så kallade genvägar t.ex. Ctrl + S vilket effektiviserar 
arbetet för användaren. 

• Informativ feedback 
Ha tydliga felmeddelande. Istället för t.ex. ”Error 404” så bör ett mer 
förklarande felmeddelande som t.ex. ”Adressen du försöker nå finns inte” 
visas. 

• Designa dialoger för avslut 
Meddela när aktiviteter är utförda och om de har genomförts på ett korrekt 
sätt. 

• Erbjud felhantering 
Det bästa är att användaren inte tillåts göra något fel men detta är nästan 
omöjligt. En god felhantering bör dock finnas där användaren blir 
informerad om vad som gick snett för att sedan komma på rätt spår igen. 

• Tillåt användaren att ångra sitt val 
Användaren skall alltid ha chansen att ångra det som senast genomfördes. 

• Låt användaren ha kontroll 
Användarna känner sig mer bekväma i applikationen om de styr och inte 
vice versa. 

• Reducera belastning på korttidsminnet 
Användaren skall aldrig själv behöva komma ihåg någon information från 
en funktion till nästa. 

 
När den fysiska designen genomförs bör andra gränssnitt undersökas. Det skall dock 
inte tas som självklart att andra gränssnitt har en god och användarvänlig design bara 
för att applikationen är framgångsrik. Många designers gör misstaget att använda 
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annan dåligt designad mjukvara som mall för att utveckla sin egen. Utvecklare bör 
alltid ha ett kritiskt synsätt mot sin egen och andras lösningar. [3]  
 

2.4.2 Fysiska designaspekter 

Layout 
För många framgångsrika gränssnitt har designen av vad som visas på skärmen varit 
mycket viktig. Denna design kallas ”Display design”, på svenska, skärmdesign. Om 
text är för tätt grupperad eller ickekonsekvent fördelad på skärmen kan hinder för 
användaren uppstå. Detta kan i sin tur leda till en sämre användbarhet. Det är alltid en 
balansgång mellan en snygg design och en funktionell design när det gäller layout. [2] 
 
Meningsfulla grupperingar av objekt som har ett sammanhang gör gränssnittet mer 
lättöverskådligt och underlättar för användaren att hitta den information som söks. 
Dessa grupperingar kan markeras grafiskt med färger eller geometriska former som 
rektanglar eller andra passande former. När det gäller objekt i form av knappar som 
utför vissa funktioner bör dessa grupperas efter vilken typ av funktion som avses. 
Textredigeringsknappar bör t.ex. inte grupperas tillsammans med knappar för 
bildredigering. [2] 
 
En typ av layout som kanske inte uppmärksammas så ofta är hur tabeller struktureras. 
Genom att åskådliggöra information i tabeller blir det mer överskådligt och tester har 
visat att tiden för att utföra uppgifter reduceras med hela 31% (NASA Shuttle study, 
Burns 1986). [2] 
 
Exempel på användandet av tabeller: 
 
Dålig strukturering av information: 
Nilsson, Bengt, Tel: 0709-334456 Olsson, Linda, Tel:  073-774855 
 
Bättre strukturering av information: 
Efternamn Förnamn Telefonnummer 
Nilsson Bengt 0709-334456 
Olsson Linda 073-774855 

Tabell 1 - Exempel på strukturerad information 
 
Exemplet ovan (se tabell 1) kan ses som väldigt grundläggande men skillnaden i 
struktur märks ändå tydligt. Om uppdelningen skall bli ännu tydligare kan 
färgkodning användas i fälten [2]. 
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Feedback & hjälp 
Feedback och hjälp är något som har med de funktionella aspekterna av designen att 
göra. Feedback är information som bekräftar för användaren att en speciell händelse 
eller uppgift är utförd. Feedback associeras ofta med felmeddelanden som redogör för 
användaren att ett fel har uppstått och vilka åtgärder som bör tas. Hjälp är text, färg 
eller symboler som förklarar hur användaren skall gå tillväga för att utföra uppgiften. 
Utformningen av felmeddelanden och bekräftelser är kritiska för applikationen då de 
påverkar användarnas beteende och uppfattning. Feedback med en nedlåtande eller 
påpekande ton bör undvikas då det får användaren att känna sig ängslig och påverkar 
chansen att fler fel inträffar. Även för allmänna formuleringar vid felmeddelande skall 
undvikas då användaren i många fall inte kan avgöra vad som blivit fel. Dessa 
aspekter är mycket viktiga när stor del av användarna inte har kommit i kontakt med 
gränssnittet innan. [2] 
 
Den välkände användbarhetsgurun, Jakob Nielsen har satt upp några riktlinjer för 
felmeddelande och feedback [4]: 
 

• Tydlig 
Ett felmeddelande skall visa att något har gått fel. De värsta felmeddelanden är 
de som inte finns och där användaren inte får någon som helst feedback. 
 

• Läsbar 
Felmeddelande skall använda sig av vanligt språk, det vill säga inga otydliga 
felkoder. 
 

• Artiga 
Felmeddelande skall vara formulerade på ett sådant sätt att de inte lägger 
ansvaret på användaren eller att de antyder på att användaren är okunnig. 
 

• Preciserade 
Felmeddelande skall inte vara för allmänna utan skall beskriva vad som exakt 
blivit fel. 
 

• Konstruktiv hjälp 
Vid fel skall användaren ges förslag på möjliga sätt att lösa problemet eller 
undvika framtida liknande fel. 
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Utvecklare bör alltså formulera tydliga felmeddelande. Nedan (se tabell 2) följer ett 
par exempel på dåliga formuleringar samt mer tydliga tolkningar av dem: 
 
Dåligt  Bättre 
FELKOD 33 Var god välj typsnitt innan du går vidare. 
INMATNINGSFEL E-post adressen saknar @-tecken. 

Tabell 2 - Exempel på bättre felmeddelanden 
 
Dessa exempel kanske ses som självklara, men kan vara bra att nämna då det inte 
alltid känns som självklart. Ett system skall vara utformat så inga fel kan begås, 
genom t.ex. ifyllnadsmallar för datum eller pris, men systemet bör ändå ha god 
felhantering då det alltid kan uppstå oförutsedda problem. Meddelande skall alltså 
vara förklarande, tydliga och ha en tillmötesgående ton. [2] 
 
Feedback behöver inte bara bestå av textmeddelanden utan kan även vara ljud och 
visuella händelser. Animerade ikoner kan vara en typ av visuella händelser och kan 
ibland vara mer informerande än statiska ikoner. En skärm fylld med animerade 
ikoner kan dock snabbt bli förvirrande. Lösningen är att endast animera ikoner när 
användaren börjar få ett intresse för vad den kan utföra, t.ex. ikonen animeras endast 
när muspekaren rör vid ikonen. Feedback med ljud kan ofta förklara tydligare vad 
som händer när vissa funktioner utförs. Ett klassiskt ljud som används för feedback är 
papperskorgens ljud på många operativsystem, när ett dokument ”slängs” i 
papperskorgen hörs ett ljud som liknar ett papper som skrynklas ihop. Dessa ljud är 
speciellt användbara för nybörjare. [5] 
 
 
Färgval 
Färger kan med fördel användas i gränssnitt. Det finns dock en risk att färger 
överanvänds och hindrar användarna i användandet av systemet. För mycket färger 
kan göra gränssnittet svårt att navigera inte minst för personer med begränsat 
färgseende. Även om färger har en stor roll vid designen av gränssnitt så finns det 
inga enkla regler att följa. [2] 
 
Det finns ett par riktlinjer för hur färger bör användas [2]: 
 

• Använd färger konservativt 
Det är mycket lätt att misstolka tabeller om för mycket färger används då det 
kan tolkas som om de har en relation. Texter är även svåra att överblicka när 
systemet använder sig av många olika färger. 

 
• Begränsa antalet färger 

Antalet färger skall begränsas. Designern bör även tänka på vilken sorts 
display som gränssnittet skall visas på och därefter anpassa antalet färger. Fyra 
färger totalt brukar anses som tillräckligt. 
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• Ta hänsyn till personer med färgblindhet 

Det uppskattas att färgblindhet förekommer hos ungefär 7 % av den manliga 
befolkningen, men endast 1 % av den kvinnliga. Personer med färgblindhet 
kan inte uppfatta vissa färger lika bra som andra och svart på vitt fungerar 
därför bäst för dem. Ge användarna möjlighet att anpassa sitt gränssnitt om 
behovet finns. [6] 
 

• Var uppmärksam på hur färgkodning tolkas 
Designern måste vara medveten om hur användarna kommer att tolka 
färgkodningar olika. Ofta står rött för varning eller stopp och grönt är när 
uppgiften är utförd korrekt. Olika branscher har olika färgkodningar och det är 
viktigt att ta reda på dessa. När det är lämpligt bör det finnas ett hjälpavsnitt på 
färgkodningarna för systemet. 

 
 
Ikoner 
Definitionen av ikon i normala fall är ofta religiöst anknuten men i sammanhanget 
med gränssnitt så är en ikon en bild som representerar ett koncept. Det visuella 
tänkandet med ikoner började redan 1972 med Rudolf Arnheim. [2] 
 
Ikoner används med stor framgång i många befintliga system och har blivit allmänt 
erkända. De använder sig ofta av metaforer som ”skrivbordsmetaforen”. Även om 
ikoner används flitigt i olika gränssnitt finns det problem i form av att de ofta är 
mycket små eller otydliga. Överanvändandet av ikoner kan leda till att strukturen för 
programmet minskar och ikoner tvingas grupperas för att lättare kunna avgöra dess 
betydelse. När ikoner kombineras med text blir de mycket effektivare, andra gången 
användaren skall hitta en funktion associerar användaren till ikonen mycket fortare 
om syftet med den är tydligt. [7] 
 
Konkreta objekt är enklare att representera i ikoner eftersom de kan vara direkt 
avbildade i ikonen. Funktioner och händelser är svårare eftersom de ikonerna ofta kan 
tolkas olika från person till person. Att designa en ikon tar lång tid, speciellt om det är 
funktioner som inte är allmänt accepterade av allmänheten. En ikon som de flesta 
anser accepterad är t.ex. ”klipp ut” som representeras av en sax. Ikoner kan också 
fungera som en god referens till hjälpdokumentation för systemet där ikonerna 
används. Figur 2 visar några typiska ikoner som ofta används i grafiska gränssnitt. [2]  
 

 
Figur 2 - Exempel på typiska ikoner från www.vladstudio.com 
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2.5 Prototypframställning 
 
Fysisk design är detaljer inom designen som t.ex. menystruktur och ikoner. Riktlinjer 
för den fysiska designen finns i kapitel 2.4.1. Designprocessen är iterativ (design � 
utvärdering �revidering). En prototyp tas fram för att svara på frågor som t.ex.: 
Förstår användarna hur systemet fungerar? Är det lätt att lära sig? Vilka hinder finns 
hos prototypen? [1] 
 
En prototyp kan vara många olika saker, en skalmodell eller en betaversion av 
mjukvara. Men prototyper kan även vara en bit papper som liknar produkten. 
Prototyper är speciellt användbara vid uppvisning av produkten för framtida 
investerare. Genom prototypen får kunden/användaren en bra inblick i hur den slutliga 
produkten skall fungera. Användartester kan även utföras med hjälp av prototyper för 
att få svar på vad designern lyckats med och vilka förbättringar som skall 
genomföras. [1]  
 
För att kunna få ut relevant data ur användartesterna skall prototypen utvecklas så att 
en korrekt bild av användarnas beteende kan kartläggas. Det kan vara svårt att 
utveckla en prototyp för datormjukvara i papper och få användarna att agera likadant 
vid användartestet som de hade gjort vid en dator. [1]  
 
Det finns två olika typer av nivåer för prototyper [1].  

2.5.1 Lågnivåprototyp 

En lågnivåprototyp är något som ofta inte liknar den färdiga produkten. Den är ofta 
tillverkad i material som inte förväntas i den färdiga produkten och består av t.ex. 
papper istället för att finnas digitalt på en skärm. Lågnivåprototyper används 
framförallt för att de är enkla, billiga och snabba att ta fram. Den stora nackdelen är 
att den inte alltid ger en korrekt bild av den färdiga produkten. Några exempel på 
lågnivåprototyper är storyboards som ofta används med diverse scenario för 
produkten. [1] 
 
James Rudd har kartlagt både för och nackdelar med lågnivåprototyper [8]: 
 
Fördelar 

• Låg utvecklingskostnad. 
• Många olika koncept kan undersökas. 
• Fungerar som ett kommunikationshjälpmedel. 
• Användbar för att kartlägga marknadens krav och behov. 
• Fungerar som ”Proof-of-concept”. 

 
 
Nackdelar 

• Dålig felhantering. 
• Begränsad användning för tester. 
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2.5.2 Högnivåprototyp 

Högnivåprototyper är till skillnad från lågnivå ofta tillverkade i samma material som 
förväntas i den färdiga produkten och ger en mer korrekt bild av den slutliga 
produkten. En högnivåprototyp för mjukvara kan utgöras av en alfa- eller betaversion 
av applikationen. Det anses att fler projekt bör använda sig av lågnivåprototyper 
eftersom högnivåprototyper innebär många problem. [1] 
 
Följande problem har blivit identifierade hos högnivåprototyper [1]: 

• De tar lång tid att bygga. 
• Testpersoner tenderar att kommentera på ytliga problem snarare än innehållet. 
• Utvecklarna har svårare för att ändra saker som de jobbat med i flera timmar. 
• En mjukvaruprototyp kan bidra till för höga förväntningar. 
• En bugg i mjukvaran kan sätta stopp för testerna. 

 
Vissa kompromisser måste naturligtvis göras vid skapandet av en prototyp, syftet är 
att skapa något snabbt så att produkten kan testas. Prototypen skall utvecklas i den 
grad att testerna kan ge data som är till nytta för projektet. [1]  
 

2.6 Utvärdering av gränssnitt 
 
Utvärdering är en mycket viktig del i gränssnitts- och systemutveckling. I många fall 
struntar designers/utvecklare i att utvärdera sitt arbete då både tidsförbrukningen och 
kostnaden för utvecklingsarbetet ökar. I slutändan visar det sig oftast att det blir 
billigare att göra en utvärdering och rätta till eventuella fel innan produkten släpps på 
marknaden än att i efterhand gå tillbaka och ändra saker som blivit ”fel”. 
Huvudtanken med ett system är att det skall uppfylla användarens förväntningar över 
vad denne vill ha och att det faktiskt kan användas på ett smidigt sätt. [1] 
 
Vad bör utvärderas? 
Eftersom olika system skiljer sig åt så finns det ett stort antal objekt som kan vara 
föremål för utvärdering. Vissa ”funktioner” utvärderas bäst i laboratoriemiljö där 
utvärderarna kan följa och kontrollera det de vill utvärdera, medan andra funktioner 
mäts bäst i en miljö som är känd för användaren. Oavsett vilket, så finns det några 
huvudregler som gäller alla utvärderingar. [1]  
 

• Fokusera på användarna och deras uppgifter. 
• Observera, mät och analysera deras effektivitet med systemet. 
• Gör designprocessen iterativ för att kunna gå tillbaka och åtgärda eventuella 

”fel”. 
 
Varför bör utvärderingar genomföras? 
I takt med att systemet/produkten utvecklas bör utvärderingar genomföras fortlöpande 
för att analysera om systemet kan användas av användarna på tänkt sätt och om de 
uppskattar systemet. Ett av motiven till att hålla en utvärdering är att användarna i 
regel inte uppfattar systemen på samma sätt som systemutvecklarna/designerna gör, 
vilket inte är särskilt konstigt då de stöter på ett helt nytt system utan någon tidigare 
kunskap om det. [1] 
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Andra motiv för utvärderingar/användbarhetsstudier är som användbarhetskonsult vid 
Nielsen Norman Group, Bruce Toganazzini, skriver [1]: 
 
”Iterative design, with its repeating cycle of design and testing, is the only validated 

methodology in existence that will consistently produce successful results. If you don’t 

have users-testing as an integral part of your design process you are going to throw 

buckets of money down the drain” 

 
Genom sitt uttalande pekar Tognazzini ut fem goda anledningar för att lägga ner tid 
och pengar på användbarhetsstudier/utvärderingar. 
 

• Problem fixas till innan produkten når marknaden, inte efteråt. 
• Utvecklingsgruppen kan inrikta sig på de viktiga problemen och inte de 

påhittade. 
• Utvecklarna kan lägga tid på att koda/programmera istället för att diskutera. 
• Utvecklingstiden kan minskas och på så sätt kan produkten nå marknaden 

tidigare. 
• Säljavdelningen får en färdig design som de kan sälja utan att behöva tala om 

hur det kommer att se ut i följande version. 
 
Utöver att användbarheten i ett system skall vara god, så letar användarna även efter 
någon typ av upplevelse vid användningen. Till exempel kan ett enkelt och elegant 
system skapa känslan av att det är en fröjd att använda. Att mäta användarnas 
subjektiva upplevelser, såsom att systemet är roligt att använda, motiverande, 
känslomässigt tillfredställande, är något som har blivit mer och mer populärt under de 
senaste åren. För att mäta dessa subjektiva åsikter används främst enkäter och 
intervjuer. [1] 
 
När skall utvärdering genomföras? 
Lämpliga tillfällen att utvärdera ett system är vid skapandet eller vid en uppgradering. 
Är produkten ny så är det vanligt att en så kallad mock up av produkten skapas för att 
ta reda på potentiella användares behov, tidiga krav, åsikter och reaktioner om 
produkten. [1] 
 
När det kommer till utvärderingen så skiljer sig syftet med ”mock ups” något. Vid 
utvärderingen är den första ”mock up:en” vidareutvecklad. Istället för att försöka få 
reda på vilka behov och krav användarna har så vill utvecklarna få reda på 
användarnas åsikter om hur bra designen uppfyller användarnas behov och om 
systemet är tilltalande för användarna. [1] 
 
Vid en uppgradering av en produkt är ändringarna som kan utföras något begränsade 
och inriktningen brukar mest ligga på att förbättra produkten överlag. Uppgraderingar 
har dock den fördelen att de är bra föremål för tester, då det blir möjligt att jämföra 
användarnas attityder och effektivitet med tidigare versioner av samma produkt. I 
fallet av att det är en helt ny produkt så finns det inte något att jämföra med vilket 
leder till att utvecklarna har större möjligheter att göra mer radikala ändringar ifall det 
framkommer ett problem med produkten. [1] 
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2.6.1 Utvärderingsmetoder 

Det finns ett antal olika utvärderingsmetoder, de som redovisas nedan är endast ett 
urval. I tabell 3 på sidan 24 finns metoderna sammanfattade.  
 
“Quick and dirty” 
 ”Quick and dirty” är en vanlig metod i början av utvecklingen av ett gränssnitt. 
Anledningen till detta är att den är inriktad på att snabbt och informellt få feedback på 
om idéer ligger i linje med vad användarna vill ha. Metoden kan dock med fördel 
även användas under senare tillfällen i utvecklingen för att kontrollera att utvecklarna 
fortfarande följer användarnas önskemål vad gäller utformningen av systemet eller för 
att kontrollera om t.ex. en ikon uppskattas av användarna. Förutom användarna kan 
även konsulter och medarbetare delta i utvärderingen. Med deras kunskap inom t.ex. 
teknik, marknadsföring och användarvänlighet kan de ofta snabbt granska systemet 
och komma med förslag på förbättringar. [1] 
 
Den information som framkommer är ofta väldigt beskrivande och informell och 
införs i designprocessen via skrivna noteringar, skisser eller helt enkelt verbalt. Just 
den här typen av information är en viktig aspekt i att skapa ett lyckat gränssnitt. [1] 
 
Användbarhetstester & Fältanalyser 
Användbarhetstester går ut på att mäta användares effektivitet i förberedda situationer 
som kan komma att uppstå vid användning av systemet. Effektivitet mäts oftast i form 
av antal fel och hur lång tid det tagit att utföra en uppgift. Under utförandet observeras 
användaren och anteckningar förs. Dessa data används sedan för att sammanställa 
tider för att utföra uppgifter, antal fel och som hjälp för att förklara varför användarna 
gjorde som de gjorde. Dessutom används enkäter och intervjuer för att mäta 
användarnas belåtenhet och för att få fram deras åsikter. [1] 
 
Sammanställningen av data brukar sedan lämnas över till utvecklarna så att de kan 
bestämma om det behövs göras några ändringar i systemet i fall det t.ex. skulle ta för 
lång tid att utföra en enkel uppgift såsom att byta teckensnitt. Sammanställningen kan 
även användas för att testa framtida prototyper eller versioner av produkten mot 
utvärderingens resultat. [1] 
 
Till skillnad mot användbarhetstester med mycket kontrollerade tillvägagångssätt där 
allt som användaren gör registreras används även en annan metod, nämligen 
fältanalyser. Fältanalysen skiljer sig åt på så sätt att testarna undersöker användarna i 
deras naturliga miljö istället för i en strikt laboratoriemiljö, vilket leder till att 
användarna slipper stressmoment som skulle kunna uppstå i en laboratoriemiljö. 
Huvudanledningen för fältanalyserna är dock att testarna vill öka förståelsen för hur 
produkten/systemet används naturligt av användarna. För att göra detta hålls bland 
annat intervjuer och observationer där användarna har möjlighet att mer fritt berätta 
vad de tycker om produkten/systemet. [1] 
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 ”Quick and dirty” Användbarhetstester Fältanalyser 
Användarnas roll Naturligt beteende Utför uppgifter Naturligt beteende 
Vem kontrollerar Testarna tar minimal 

kontroll 
Testarna innehar stor 
kontroll över vad som 
utförs 

Testarna försöker 
utveckla en relation till 
användarna 

Miljö Naturlig miljö eller 
laboratoriemiljö 

Laboratorier Naturlig miljö 

Används när? När som helst när 
snabb feedback behövs 

Vid en prototyp eller 
produkt 

Mest använd i tidiga 
stadier för att kontrollera 
att användarnas behov 
blir mötta eller för att 
uppskatta vidden av ett 
problem eller 
designmöjligheter 

Typ av data Vanligtvis kvalitativ, 
informella 
beskrivningar 

Kvantitativa – Ibland 
statistiskt validerade. 
Användares åsikter 
insamlade via 
intervjuer/enkäter 

Kvalitativa beskrivningar 
ofta med medföljande 
skisser, citat. 

Återknytning till 
design via  

Skisser, citat, 
beskrivande dokument 

Rapport av effektivitet, 
antal fel etc. Resultatet 
ger utgångspunkt för 
senare versioner 

Beskrivningar som 
innehåller skisser, citat, 
anekdoter och ibland 
loggar. 

Tabell 3 - Metodöversikt för utvärderingar [1] 
 
Tekniker för utvärdering 
Inom varje utvärderingsmetod finns ett antal olika tekniker för datainsamling som kan 
användas vid utvärderingen. 
 
Ett urval av dessa listas nedan [1]: 

• Observera användare 
Vid observation av användare loggas allt användaren gör via ljudupptagningar, 
videoupptagningar eller anteckningar. Som observatör är det viktigt att göra 
detta utan att störa användaren. 

 
• Fråga användare 

Att fråga användare om vad de tycker om ett gränssnitt är ett självklart sätt att 
få feedback på sin produkt. Detta görs oftast genom enkäter och intervjuer där 
frågorna är ostrukturerade eller mycket strukturerade. 
 

• Fråga experter 
Att fråga experter är ett billigare och i många fall ett snabbare alternativ till att 
utföra användbarhetstester, då en expert har mycket bra kunskaper inom 
ämnet. En expert brukar även komma med förslag på förbättringar som kan 
lösa eventuella användbarhetsproblem. 
 

• Användartester 
Genom användartester kan användares effektivitet av t.ex. två olika gränssnitt 
mätas. Som tidigare nämnts är dessa typer av tester väl förberedda och 
innefattar typiska uppgifter som en användaren skulle utföra naturligt. 
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2.6.2 Utvärdering med fem användare 

Att utvärdera t.ex. ett gränssnitt är inte, som många tror, särskilt dyrt eller komplext. 
Det har nämligen visat sig att det är att föredra att utföra flera små utvärderingar i 
grupper av fem användare istället för att göra en enda stor utvärdering. [9] 
 
Grafen nedan (Se figur 3) visar hur många användbarhetsproblem som upptäckts vid 
ett specifikt antal testade användare. Testas noll användare så kommer självklart inga 
användbarhetsproblem att upptäckas. [9] 
 
I samband med att en användare testas kommer ca 30 % av dessa problem att 
upptäckas. Vid fem personer har fler problem (ca 80 %) upptäckts, dock börjar det 
synas på kurvan att antalet användbarhetsproblem som upptäcks planar ut vid sex 
stycken användartester. Detta beror på att de första användartesterna kommer 
uppmärksamma nya fel medan de senare testerna kommer upprepa samma fel som 
tidigare tagits upp. Att då testa fler än fem användare kommer i många fall bara vara 
slöseri på resurser. [9] 

 
Figur 3 - Visar sambandet mellan antal testade användare och upptäckta fel [9] 

Det räcker dock inte med att testa sitt gränssnitt en gång med fem användare, utan 
denna procedur måste upprepas. Anledningen till detta är att målen med 
utvärderingarna är att förbättra gränssnittet och inte bara dokumentera dess svagheter. 
Ytterligare tester är även nödvändiga för att kontrollera att de nuvarande problemen 
åtgärdats med den nya designen och att inga nya problem introducerats. [9] 
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2.6.3 Ramverk för utvärderingar 

Utvärdering av projekt är en mycket viktig del av arbetet vid framtagning av ett 
system, dels för att kunna kontrollera att arbetet hela tiden ligger i linje med 
användarnas behov men även för att säkerställa att användarnas förväntningar på 
produkten är realistiska. För att lyckas krävs välplanerade utvärderingar med klara 
mål och passande frågor. [1] 
 
Bestäm målen med utvärderingen 
Eftersom olika typer av utvärderingar har olika mål är det viktigt att veta vad det är 
som skall undersökas. Till exempel så skiljer sig en utvärdering där användarnas 
behov undersöks jämfört med en undersökning där ett gränssnitt av en redan 
existerande produkt undersöks för att förbättra dess användbarhet. [1] 
 
Därför är det första steget i planeringen att avgöra målen för utvärderingen, då det är 
dessa som bör styra och påverka hur utvärderingen utformas, vad gäller t.ex. val av 
metoder för att samla in data. En utvärdering av ett gränssnitt kan kräva att en 
kvantitativ datainsamlingsmetod används för att avgöra kvalitén av gränssnittet medan 
det lämpar sig bättre med en kvalitativ metod när det kommer till att undersöka hur 
användare upplever gränssnittet. [1] 
 
Utforma frågor 
När målen med utvärderingen är fastställda gäller det att ta fram frågor som kan ge 
svar på det som skall granskas. I denna fas gäller det att förtydliga oklara termer i 
frågorna, vilket kan göras genom att bryta ner frågorna i mer specifika 
underfrågor. [10] 
 
Ett exempel på en oklar fråga är ”Är användargränssnittet dåligt?”.  Det kan vara svårt 
att förstå vad som menas med ”dåligt” i detta exempel. Denna fråga kan därför istället 
delas upp i följande underfrågor. [10] 
 

• Är terminologin förvirrande eller otillräcklig? 
• Är responstiden för långsam? 
• Är feedbacken förvirrande eller otillräcklig? 

 
Med hjälp av dessa underfrågor kan den ”oklara” frågan besvaras. Skillnaden är dock 
att dessa underfrågor ger mer specifika svar på vad som är just dåligt. Underfrågor 
kan i sin tur brytas ner i ännu fler underfrågor ifall det skulle behövas. [10] 
 
I övrigt bör ledande och ja/nej frågor undvikas då de inte ger särskilt bra svar. Ja/nej 
frågorna ger inte lika mycket information som en öppen fråga skulle ha gjort där 
användaren kan tala fritt. De ledande frågorna är dåliga på så sätt att användaren ges 
en åsikt utan att själv ha uttryckt denna, vilket i många fall leder till att användaren 
håller med istället för att uttrycka vad denne egentligen tycker. [11] 
 
Andra riktlinjer som bör följas är att undvika att använda sig av jargong då det kan 
sätta användaren i en position där denna inte riktigt förstår vad som menas med vissa 
frågor. Utöver detta bör inte uppmärksamhet dras till specifika frågor som t.ex. hur en 
knapp i ett gränssnitt ser ut. Användaren kommer då att lägga ner mer tid på det och 
därmed ändra sitt riktiga beteende och svar. [11] 
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Bestäm utvärderingsform och identifiera praktiska problem 
När mål och frågor är identifierade är nästa steg att välja utvärderingsmetoder och 
tekniker. Eftersom valet av utvärderingsmetod styr valet av tekniker som skall 
användas är det viktigt att begrunda de praktiska frågorna och vilka avvägningar som 
görs med respektive teknik. [1] 
 
Till exempel kan det visa sig att de mest passande teknikerna är alldeles för dyra att 
utföra, att de tar för lång tid och att de kräver utrustning eller expertis som inte finns 
tillgänglig. Därför är ofta kompromisser nödvändiga. Detta behöver dock inte 
nödvändigtvis leda till något dåligt, då kombinationer av tekniker kan användas för att 
få fram olika perspektiv i sin utvärdering. [1] 
 
En annan praktisk fråga är vilka användare som skall inkluderas i studien. Just 
användarna är den viktigaste delen i en utvärdering, vilket gör det till en god idé att 
redan tidigt i utvecklingen specificera en målgrupp för sitt system. Genom att ha en 
målgrupp färdig så kan användare lättare väljas ut. Det kan till exempel finnas krav på 
att användaren skall ha en viss kompetens eller erfarenhet. Saknar användaren detta 
kan personen bytas ut mot en annan som innehar kompetensen. Andra faktorer såsom 
kön, ålder, kultur, utbildning och personliga olikheter spelar roll beroende på vad som 
undersöks. [1] 
 
När användare har valts ut gäller det att fundera på hur användarna kommer att vara 
involverade i testet, i form av tidsåtgång eller om de får betalt eller inte. Vid ett längre 
test (längre än 20 minuter) är det lämpligt att erbjuda användaren en rast så att denna 
får möjlighet att sträcka på sig innan han/hon fortsätter. En viktig uppgift som 
utvärderarna har är att få användaren att känna sig bekväm under utvärderingen, detta 
för att han/hon skall agera som vanligt och utföra uppgifterna som denna normalt 
skulle göra. [1] 
 
Eftersom det är ett mänskligt begär att lyckas väl på ett test/utvärdering är det viktigt 
att tala om för användaren att det är systemet som testas och inte användaren. Trots att 
detta förklaras händer det att användaren fortfarande känner att det är han/hon som 
testas, vilket kan leda till att användarna blir så pass engagerade att de ”arbetar” 
hårdare med uppgifterna under testet än vad de vanligtvis skulle göra hemma. Därför 
kan det antas att användaren skulle anse sig färdig med en uppgift lite innan han/hon 
uttrycker detta. En enkel anledning till att användaren jobbar hårdare är att han/hon 
inte vill känna sig besegrad av systemet. [12] 
 
Oavsett om användaren får betalt eller inte så är det alltid viktigt att behandla 
användarna med respekt och aldrig få dem att känna sig obekväma när de gör fel. För 
att ytterligare undvika att de känner sig obekväma är det viktigt att utvärderarna är 
absolut tysta och att de står ur användarens synfält under utvärderingen. [12] 
 
Utvärdera, analysera och presentera data 
Innan studien utförs bör beslut angående om vilken data som skall samlas in tas samt 
hur den skall analyseras och presenteras. Ofta styrs dessa beslut av den teknik som 
valts, det viktiga är dock att kontrollera om tekniken ger reliabla resultat och att det 
som skall mätas verkligen mäts. [1] 
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Med reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är på så sätt att det är möjligt 
att upprepa undersökningen och uppnå samma resultat. Olika tekniker har olika grader 
av reliabilitet. Till exempel har ett mycket noga förberett experiment hög reliabilitet 
då en annan forskare kan utföra samma experiment enligt samma procedurer. 
Rimligtvis bör forskaren få samma eller mycket närliggande resultat. Till skillnad från 
experimentet kommer en informell, ostrukturerad intervju ha låg reliabilitet, då det är 
mycket eller nästintill omöjligt att repetera exakt samma diskussion. [1,10] 
 
När det kommer till validitet handlar det om att mäta det som skall mätas. Till 
exempel om målet med en utvärdering är att undersöka hur användare använder en 
produkt i sina hem så är det olämpligt att låta dem genomföra testerna i en 
laboratoriemiljö. Att utföra testerna i deras hem är mycket lämpligare. [1,10] 

2.6.4 Pilotstudie 

Det är ofta en bra idé att testa sin plan för utvärdering genom att utföra en pilotstudie 
innan den riktiga studien genomförs. Med hjälp av en pilotstudie kan instruktioner, 
frågor i enkäter, utrustning etc. kontrolleras för att identifiera och lösa eventuella 
problem innan huvudstudien lanseras. Eftersom det är mödosamt att skicka ut en 
enkät till en stor grupp människor och senare få berättat för sig att flertalet frågor var 
förvirrande så kan pilotstudierna med fördel upprepas tills en bra utvärdering tagits 
fram. Rent praktiskt begränsas dock antalet iterationer till hur mycket resurser man 
har vad gäller tid, budget m.m. [1] 
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3 Genomförande 
 

Här beskrivs arbetsgången och motiveringar för de beslut som tagits för arbetet. 
Genomförandet är kronologiskt uppdelat i stycken för att ge en ökad förståelse för 
arbetsprocessen. 

 

3.1 Planeringsfasen 
 
För att strukturera upp arbetet gjordes en enkel övergripande planering för det 
praktiska arbetet vid framtagningen av prototypen. Prototypen skulle vara så pass 
utvecklad att ett användbarhetstest kunde genomföras. En lista med viktiga 
arbetsmoment skrevs ner innan det praktiska arbetet satte igång. 
 

• Konceptuell design. 
• Alternativ design. 
• Fysisk design. 
• Framställning av undersökningsunderlag. 
• Undersökning. 
• Analys av undersökningens resultat. 

 
 

3.2 Konceptuell design 
 
Arbetet med den konceptuella designen (se kapitel 2.2) inleddes genom att studera 
den kravspecifikation som tidigare tagits fram utanför examensarbetet. Utifrån den 
beslutades om vilka funktioner som skulle finnas med i den första prototypen för att 
täcka användarnas krav och behov. 
 
Nedan anges de funktioner som skulle implementeras i prototypen. 
Tryck  

• Möjlighet att välja kombinationer av tryck som skall finnas med på t-shirten. 
• Möjlighet att positionera varje tryck individuellt. 
• Möjlighet att rotera varje tryck individuellt. 
• Möjlighet att förstora/förminska varje tryck individuellt. 
• Möjlighet att radera tryck individuellt. 
• Möjlighet att återställa tryck individuellt. 

 
Text 

• Möjlighet att skriva egen text. 
• Möjlighet att individuellt kunna positionera varje text. 
• Möjlighet att individuellt kunna välja typsnitt för varje text. 
• Möjlighet att individuellt kunna förstora/förminska varje text. 
• Möjlighet att individuellt kunna välja färg för varje text. 
• Möjlighet att individuellt kunna göra texten fet och kursiv. 
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När funktions- och kravlistan var färdigställd fortsatte arbetet med att skissa upp ett 
par olika designförslag för att skapa den konceptuella designen. Skisserna baserades 
på de funktionskrav som fanns. De förslag som inte var tillräckligt bra kasserades till 
förmån för de som antogs fungera bättre. Under skissandet diskuterades även vilken 
information som skulle vara tillgänglig samt hur användaren skulle interagera med 
systemet. Skulle objekt endast vara klickbara eller skulle objekten även kunnas dras ut 
på skärmen likt de ”drag’n’drop” gränssnitt som finns i t.ex. Microsoft Windows XP? 
”Drag’n’drop” innebär att vissa objekt i applikationen kan flyttas omkring med hjälp 
av muspekaren. 
 

 
Figur 4 - Första skissen av gränssnittet 

 
I första skissen (Se figur 4) var huvudtanken att skapa en enkel version för att se hur 
olika objekt skulle prioriteras vad gäller placering, storlek och funktionalitet.  
Eftersom t-shirten (Se figur 4 - ruta 1) var huvudobjektet i hela applikationen så 
placerades den mer eller mindre i mitten av applikationen. Till höger (Se figur 4 - ruta 
2) placerades de tryck som skulle kunna väljas av användaren. För att bläddra bland 
trycken skulle upp- och nedpilarna användas. Ruta 3 var tänkt att vara en knapp som 
plockade fram ett textverktyg för att applicera text på t-shirten, denna var tänkt att 
fungera tillsammans med ruta 4 där färg på texten skulle väljas. 
 
Efter att ha genomfört en ”Quick and dirty” utvärdering på skiss nummer ett ansågs 
denna skiss inte uppfylla alla krav och behov och kasserades därför.  
 

4 2 

3 

1 
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Anledningar till varför den kasserades var att…  
• … textverktyget (Se figur 4 - ruta 3) ansågs vara gömt och därmed     

     svårtillgängligt. 
• … samarbetet med färgkolumnen (Se figur 4 - ruta 4) och textverktyget (Se     
           figur 4 - ruta 3) inte ansågs vara tillräckligt tydligt. 
• … det fanns ingen lämplig yta att placera knappar för att manipulera trycken. 
 

 
Figur 5 - Andra skissen av gränssnittet 

 
Trots att skiss nummer ett (Se Figur 4) inte var särskilt framgångsrik behölls två idéer, 
dock med vissa modifikationer. Det första var placeringen av t-shirten, och det andra 
var fälten för att välja tryck. 
 
I skiss nummer två (se figur 5) kom idén att införa en metafor där rutan runt t-shirten 
(se figur 5 - ruta 1) skulle symbolisera ett arbetsbord. För att ytterligare förstärka 
denna metafor bedömdes att en ”drag’n’drop” funktion skulle passa in för att kunna 
dra tryck från tryckrutan (se figur 5 - ruta 2) till t-shirten. Denna metafor skulle kunna 
jämföras med hur tryck appliceras på en t-shirt i verkligheten. 
 
För att förtydliga textvertyget som varit under all kritik i skiss nummer ett (se figur 4) 
skapades ett eget fönster (se figur 5 - ruta 3) där text kunde matas in och redigeras. 
Även knappar och fält för att ändra textformatering (typsnitt, storlek, färger) lades till. 
Verktyg för att manipulera trycken som saknats helt och hållet i skiss nummer ett (se 
figur 4) fick en egen ruta (se figur 5 - ruta 4). 
 
Vid ”Quick and dirty” -uvärderingen av skiss nummer två (se figur 5) framkom ett 
antal anledningar till varför även denna skiss kasserades. 

4 

2 

 

1 
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Dessa var att: 
• … arbetsbordet begränsade möjligheten av framtida utbyggnad av  

applikationen genom att den minskade ytan som kunde användas. 
• … ”tryckrutan”, där tryck väljs, (se figur 5 - ruta 2) saknade något typ av  

kategorival som skulle göra det mödosamt för användaren att hitta ett 
speciellt tryck om det fanns väldigt många. 

• … ”scrollen” (se figur 5 - ruta 5) satt på ”fel” sida när det jämfördes med 
andra system, t.ex. Microsoft Windows XP. 

• … rutan för manipuleringsverktygen (se figur 5 - ruta 4) för trycken var för 
liten och det var otydligt vilket tryck som redigerades. 

 
 

 
Figur 6 - Tredje skissen av gränssnittet 

 
Precis som vid övergången från skiss nummer ett (se figur 4) till skiss nummer två (se 
figur 5) behölls vissa grundidéer för skiss nummer tre (se figur 6). I detta fall 
handlade det om att placera t-shirten centralt (se figur 6 - ruta 1) och behålla utseendet 
på textverktyget (se figur 6 - ruta 3). Arbetsbordet som funnits i skiss nummer två (se 
figur 5) gjordes om till en arbetsyta utan någon begränsande ruta, detta för att få en 
mer luftig lösning.  Dock behölls funktioner för att dra in tryck till t-shirten, då denna 
metafor ansågs vara lämplig för ändamålet. En liten modifikation gjordes dock. 
Förutom att bara dra in trycken kunde trycken även klickas på för att appliceras på t-
shirten. 
 
I och med att ”drag’n’drop” funktionen behölls uppkom även en ny idé om att skapa 
en papperskorg där användaren kunde slänga de tryck han/hon inte längre önskade att 
ha på sin t-shirt. Denna placerades i högra hörnet (se figur 6 - ruta 5). 
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Tryckrutan som i skiss nummer två (se figur 5) innehållt tre rader minskades till en 
rad för att inte ta upp lika mycket plats och flyttades till nederkanten (se figur 6 - ruta 
2). I och med den nya placeringen, skapades även en ruta där det skulle vara möjligt 
att välja olika typer av kategorier varefter tryckrutan skulle uppdateras med den nya 
kategorin. Genom att dela upp trycken i kategorier minskades antalet sidor som 
användaren skulle behöva bläddra genom för att hitta ett speciellt tryck. 
”Blädderpilarna” flyttades även till högerkanten för att användaren skulle känna igen 
sig med tanke på hur andra applikationer ser ut. 
 
Eftersom textverktyget ansågs vara tillräckligt bra för att behållas skapades en 
liknande ruta för manipuleringsverktygen. Idéer om att låta rutan visa vilket tryck som 
redigerades lades även in. Genom att markera ett tryck på t-shirten skulle en liten 
miniatyrbild av trycket visas i rutan tillsammans med alla verktyg för manipulering. 
 
Vid utvärdering av skiss nummer tre (se figur 6) ansågs den vara tillräckligt bra för 
fortsatt arbete. Den sista skissen uppfyllde de krav och behov som satts upp innan 
skisserna gjordes. Förutom dess förmåga att uppfylla alla funktionskrav så ansågs den 
vara bäst lämpad för vidareutveckling då ingen information var gömd för användaren. 
All information som fanns tillgänglig var dessutom grupperad efter de olika 
funktionerna.  
 

3.3 Fysisk design 
 

Layouten som togs fram i den konceptuella designfasen låg till grund för hur 
gränssnittet skulle se ut. En prototyp av typen högnivå (se kapitel 2.5.2) valdes för att 
testerna skulle ge en korrekt bild av verkligheten, denna prototyp skulle utgöra 
grunden för det fortsatta arbetet. En lågnivåprototyp ansågs inte ge en rätt bild av hur 
applikationen skulle se ut när den var färdig. Genom att använda sig av en 
högnivåprototyp kunde ett bättre testresultat uppnås och ge mer validitet åt studien. 
  
Tekniken som skulle användas i projektet var redan specificerat i kravspecifikation 
som tagits fram för produkten. Just valet av vilken teknik som skulle användas är inte 
relevant för rapporten då de teorier som beskrivs kan användas oberoende av teknik. 
De rent tekniska valen är dock värt att nämna kort då det ökar förståelsen för det 
praktiska arbetet. 
 
Macromedia Flash var den tekniken som valdes och applikationen programmerades i 
Actionscript 2.0. Objektorienterad programmering användes i den utsträckning som 
var lämplig för projektet med hänsyn till de tidsresurser som fanns tillgängliga för 
utvecklingen av prototypen. Det som prioriterades var att en prototyp för 
användartester skulle färdigställas så snabbt som möjligt för att kunna utvärdera de 
funktioner som beskrivs i kapitel 3.2. 
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3.4 Undersökning 
 

Planering av undersökning 

Planeringen av undersökningen inleddes med att bestämma målen med utvärderingen, 
med andra ord vad som skulle mätas. 

Målen med undersökningen blev att: 

• Utvärdera förståelsen för hur gränssnittet fungerar. 

• Förstå hur användarna använder systemet i jämförelse med hur gränssnittet var 
tänkt att fungera. 

• Upptäcka hinder som kan minska gränssnittets användarvänlighet. 

• Erhålla åsikter och idéer från användarna om gränssnittet. 

 

Val av utvärderingsmetod och teknik 
För att uppnå målen med utvärderingen användes en hybridversion av 
användbarhetstester och fältanalyser. Från användbarhetstestmetoden (se kapitel 
2.6.1) togs det kontrollerade tillvägagångssättet att skapa välplanerade uppgifter. I 
detta fall att skapa en t-shirt enligt en mall som täckte alla moment som skulle 
undersökas.  
 
Från fältanalysmetoden togs arbetssättet att på plats hos användaren undersöka 
applikationen samt att låta dem ta så mycket tid som de behövde för att utföra 
uppgifterna. Denna hybridmetod innebar att enkät och observation var de tekniker 
som användes i studien. 

 
Praktiskt genomförande av utvärdering 
När metod för arbetet hade valts skapades en enkät och uppgifterna för testerna se 
bilaga 1. Testet gick ut på att användaren skulle skapa en t-shirt som var så lik som 
möjligt bilden bilaga 1 - moment 1. När användaren kände sig nöjd med sin t-shirt 
skulle användaren ändra den befintliga t-shirten, utan att börja om, för att likna den i 
moment 2. Genom att utföra dessa två moment kunde alla funktioner enligt kapitel 3.2 
testas. Innan studien började, pilottestades (se kapitel 2.6.4) undersökningen på en 
person så att eventuella fel i undersökningsmaterialet kunde åtgärdas. 
 
Innan testet genomfördes fick användaren en introduktion till vad det var för typ av 
applikation, vad som skulle utföras och att de gärna fick ”tänka” högt under testet för 
att underlätta senare analys av testerna. De fick även förklarat att de kunde fråga om 
hjälp ifall de behövde det. En viktig sak som också tydliggjordes innan testet var att 
användaren skulle ta god tid på sig och att det inte var användaren som testades, utan 
applikationen.  
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Under testet observerades användaren samtidigt som musrörelser och ljud spelades in. 
Genom att spela in testerna var det möjligt att sedan gå tillbaka och analysera vad 
användarna gjort.  
 
Efter testet fick användaren fylla i en enkät för att ge en tydligare bild av hur de 
upplevde applikationen. Förutom enkätfrågor med svarsalternativ fanns utrymme för 
att ge ytterligare feedback om vad de tyckte saknades. I undersökningen deltog åtta 
personer, målet var att ha med fem stycken enligt kapitel 2.6.2 men eftersom inte en 
tillräckligt god spridning på användarna uppnåddes togs beslutet att utvidga urvalet 
något. Med åtta testpersoner kunde problemområden i den nuvarande prototypen 
kartläggas. 
 
Analys av insamlad data 
När samtliga tester var genomförda analyserades varje test från de inspelningar som 
gjorts. De steg som analyserades i varje inspelning var: 

• Navigera bland tryck. 
• Lägga till tryck. 
• Skapa texter. 
• Välja färg på texter. 
• Formatering av texter. 
• Rotera tryck. 
• Förstora tryck. 
• Placera lager enligt mall. 
• Ta bort tryck. 
• Ta bort text. 
• Ändra befintlig text. 
• Identifiera textverktyget. 
• Identifiera tryckverktyget. 

 

Genom att sedan ge användare ett betyg för varje uppgift kunde ett medeltal för hur 
svårt momentet var och hur svårt varje användare upplevde gränssnittet räknas ut (se 
Bilaga 3). Betyg gavs utifrån följande kriterier (se tabell 4) och baserades på liknande 
undersökningar från litteraturen [1]: 

Betyg Kriterier 

1 Användaren klarade uppgiften utan tvekan. 

2 Användaren klarade av uppgiften men tvekade något. 

3 Användaren hade svårt att klara av uppgiften. 

4 Användaren klarade inte av att utföra uppgiften. 

Tabell 4 - Betyg och kriterier för utvärdering 
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När samtliga testpersoner var analyserade räknades medelvärdet för varje funktion 
och testperson ut. Medelvärdet gav en bild av hur svårt testpersonerna hade i de olika 
momenten. Det var genom dessa medelvärden som en prioritetslista för åtgärder 
kunde tas fram. De resultat som togs fram i undersökningen formulerades till problem 
för att kunna specificera åtgärder. Ett medelvärde för varje användare räknades också 
ut så att eventuella avvikningar kunde beaktas. 
 
Svaren från enkäten sammanställdes vilket kan ses i bilaga 2. Enkäten innehöll frågor 
som skulle ta reda på hur användaren uppfattade gränssnittet. Enkäten skildrade 
användarens upplevelse medan testerna visade på hur användaren betedde sig i 
specifika funktioner. 
 
När samtliga data var sammanställd togs en åtgärdslista fram med hänsyn till de 
problem som formulerats. När åtgärderna utformades beaktandes även de öppna 
frågorna i enkäten. 
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4 Resultat 
 
Resultatet för detta arbete är en första del i en iterativ process för utvecklingen av en 
färdig produkt. Mer konkret är alltså resultatet en prototyp av ett 
applikationsgränssnitt för design av t-shirtar samt en åtgärdslista med 
rekommendationer för framtida arbete. 
 
Fysisk design 
Resultatet av det praktiska arbetet blev ett gränssnitt gjort i Macromedia Flash som 
innehöll de aktiviteter och objekt som specificerats i den konceptuella modellen. 
Gränssnittet är manipulerande, navigerande och utforskande samt innehåller objekt i 
form av papperskorgen och appliceringen av tryck. 
 
Trycken är placerade i en lista (se figur 7 – ruta 2) där användaren kan bläddra mellan 
trycken samt ändra kategori i vänstermenyn (se figur 7 – ruta 3). Genom att inte visa 
för många tryck samtidigt kan trycken vara av sådan storlek att användare lättare kan 
se vad de föreställer. Genom att bläddra bland sidorna kan användaren se alla tryck 
för en kategori. 
 
 

 
Figur 7 - Fysisk design av prototypen 
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Färgvalet för gränssnittet har gjorts med användaren i fokus. En ljus bakgrund med 
mörk text för bra kontrast. Användaren skall inte behöva anstränga ögonen vid 
användandet av gränssnittet. Ett lågt antal färger har valts för att helhetsintrycket skall 
vara lugnande för användaren.  
 
Ikoner som används i applikationen är väldigt enkelt designade och bygger på 
metaforer från andra applikationer. Textredigeringsrutan (se figur 7 – ruta 4) 
innehåller t.ex. välkända ikoner som används i ordbehandlingsprogram (fet och kursiv 
stil). Ikonerna är även grupperade efter vilken typ av funktion de har. 
 
Feedback förekommer när användaren valt tryck för redigering på t-shirten. När 
användaren klickar på trycket så visas en ny ruta specifik för det valda trycket (se 
figur 7 – ruta 1). I den rutan kan trycket roteras, förstoras, raderas och återställas till 
utgångsläget. För att ge feedback till vilket tryck som valts visas en bild av det valda 
trycket i redigeringsrutan. Feedback sker också i form av att trycket ändrar egenskaper 
allt eftersom användaren ändrar det valda tryckets attribut.  

 
Undersökning av gränssnitt 
Genom utvärderingen av gränssnittet framkom mycket användbar information om 
gränssnittets starka respektive svaga sidor. Pilotstudien som genomfördes innan 
huvudstudien visade på vissa brister i undersökningsmaterialet. En bättre introduktion 
innan testet skulle genomföras var något som behövde förbättras för att förtydliga för 
användaren vad som skulle utföras i undersökningen. 
 
De största problemområdena som identifierades genom observationer vid 
huvudstudien var (se Bilaga 3): 

• Placera lager i rätt ordning enligt mall.  
• Formatering av text (typsnitt, storlek). 
• Skapa texter. 
• Välja färg på text. 
• Ta bort tryck. 

 
Placeringen av lager gjordes av de flesta användare, dock misslyckades hälften av 
användarna med att slutföra uppgiften till fullo. Steget som de misslyckades med var 
att ändra i vilken ordning lagren (trycken) skulle ligga i. 
 
Textverktyget var även ett stort problemområde. I samband med att användarna 
försökte formatera text upptäcktes en bugg som ställde till med bekymmer genom att 
den inte kom ihåg vilket typsnitt och storlek som valts för en specifik text. Detta ledde 
till att användare många gånger trodde att de hade en viss formatering trots att så inte 
var fallet. I och med denna bugg förhindrades användaren att använda denna funktion 
till fullo, vilket gjorde att den upplevdes som svåranvänd. 
 
När det kom till att skapa text ville några användare skapa texten genom att först välja 
placering och sedan skriva texten. Då detta inte var möjligt ledde det till att de 
lyckades sämre än de som matade in texten i textfälten först och sedan placerade 
texten. Att det dessutom saknades ledtexter vid varje inmatningsruta ledde till att vissa 
användare tvekade om var de skulle skriva sin text. Ett annat problem som upptäcktes 
i samband med användningen av textverktyget var att användare med färgblindhet 
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hade svårt att välja rätt färg, i gränssnittet, enligt mallen för undersökningen då det 
saknades information om vilken färg som valts.   
 
Att ta bort tryck var något som föranledde en viss tvekan hos användaren. Många 
användare uppmärksammade inte papperskorgen i nedre högra hörnet eller vågade 
inte använda denna för rädsla av att den skulle radera hela t-shirten. Istället valde 
många att använda radera-knappen (se Figur 7 – ruta 1) då den var associerad med 
resten av tryckverktygen.  
 
Den kompletterande enkäten visade att navigationen för tryck var lätt att förstå och 
använda. Utöver detta tydde enkäten på att ”drag ’n’ drop” gränssnittet fungerade bra 
för att applicera tryck på t-shirten.  De öppna frågorna i enkäten gav en god 
uppfattning om vad användaren ansåg om gränssnittet och applikationen i sig (se 
Bilaga 2). 
 
Rent tidsmässigt skiljde det inte särskilt mycket mellan användarna trots att vissa 
användare hade mer datorvana. Alla användare genomförde testuppgifterna inom 
intervallet 3½-5½ min, vilket gav en medeltid på 4min 37s.  
 
Resultatet av undersökningen visade tydligt att redan efter tre till fyra användartest så 
började användarna anmärka ungefär samma användbarhetsproblem. Detta bekräftar 
teorin om att användartester med ett litet antal användare är effektivt för att upptäcka 
problemområden i ett gränssnitt. 
 
 I bilaga 4 återfinnes rekommendationer på lösningar av de största problem som 
uppdagades i studien. 
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5 Slutsats och diskussion 
Genom detta examensarbete har vi fått mycket ny kunskap om hur ett gränssnitt av 
det här slaget bör utformas och testas. I början av arbetet kom vi snabbt underfund 
med att projektet skulle bli väldigt omfattande och utvecklingstiden skulle vara väl 
över ett år om en konkurrenskraftig och färdig produkt skulle tas fram. Därför var 
avgränsningen för rapporten viktig. 
 
Med hjälp av den konceptuella modell som skapades blev det praktiska arbetet med 
den fysiska utvecklingen av gränssnittet mer strukturerat och välplanerat. Arbetet i 
övrigt flöt på bra utan några större hinder. Planeringen och genomförandet av 
undersökningen, vad gäller urval av användare, kunde dock ha varit bättre. Genom att 
välja användare mer noggrant och med större spridning kunde en undersökning med 
åtta användare ha undvikits och därmed sparat oss tid. Hade detta ”misstag” gjorts i 
ett större projekt där hela gränssnittet skulle undersökas flera gånger hade detta lett till 
en tidsförlust där inte särskilt många fler användbarhetsproblem hade upptäckts. 
 
Eftersom en t-shirt kunde skapas i valfri ordning undersöktes inte antal klick eller i 
vilken ordning vissa aktiviteter utförts. Vi tittade istället på vissa specifika händelser 
som var vanliga vid interaktion med just vårt gränssnitt t.ex. att lägga till tryck och 
text och att manipulera tryck och text. Vad gäller lagerhantering av tryck visar 
resultatet på att hälften av användarna klarade av uppgiften till fullo medan andra 
hälften inte klarade av uppgiften. Detta kan bero på att mallen var något otydlig för 
denna uppgift eller att användaren inte uppmärksammade den placering som skulle 
utföras. Oavsett om användbarhetsproblemet uppstått på grund av ouppmärksamhet 
eller otydliga instruktioner så anser vi att lagerhanteringen kan förbättras och göras 
mer tydlig. 
 
Den kritik som framkom genom enkäten ledde till en åtgärdslista som kommer att 
användas i förbättrandet av applikationen. Reaktionerna från användarna har i övrigt 
varit väldigt positiva med mycket konstruktiv kritik.  
 
Frågeställningarna som formulerades i början av arbetet tycker vi har besvarats genom 
teori och genomförande som beskrivs i rapporten. Målen med projektet anses vara 
uppnådda och vi är nöjda med det praktiska arbetet. Vi hoppas kunna fortsätta med 
vidare undersökningar av en reviderad version av gränssnittet för att sedan kunna få 
fram en fullt utvecklad produkt inom en snar framtid. 
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8 Bilagor 
Detta kapitel innehåller bifogade dokument som har anknytning till rapporten. 
Samtliga bilagor finns hänvisade i texten. 
 
Bilaga 1 Användartestmall och enkät  
Bilaga 2 Sammanställning av enkätundersökning  
Bilaga 3 Sammanställning av användartest 
Bilaga 4 Åtgärdslista för framtida utveckling 
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8.1 Bilaga 1 – Användartestmall och enkät 
 

MOMENT 1 

 
 

MOMENT 2 
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Enkät 
 
Fråga 1 
Hur upplevde du navigationen för att bläddra bland trycken? 
 
1 2 3 4 5 
Lätt    Svårt 
 
Fråga 2 
Hur tydligt var det att man kunde dra trycken till t-shirten? 
 
1 2 3 4 5 
Mycket otydligt   Mycket tydligt 
 
Fråga 3 
Hur tydligt var det att radera tryck från t-shirten? 
 
1 2 3 4 5 
Mycket otydligt   Mycket tydligt 
 
 
 
Saknade du någon funktion? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
Hur upplever du tjänsten ”att skapa en t-shirt online”? 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
 
Övrigt tankar och reaktioner. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
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8.2 Bilaga 2 – Sammanställning av enkätundersökning 
 
 
Fråga 1 
Hur upplevde du navigationen för att bläddra bland trycken? 
 
1 2 3 4 5 
Lätt    Svårt 
 
Medelvärde = 1,75 
 
Fråga 2 
Hur tydligt var det att man kunde dra trycken till t-shirten? 
 
1 2 3 4 5 
Mycket otydligt   Mycket tydligt 
 
Medelvärde = 3,5 
 
Fråga 3 
Hur tydligt var det att radera tryck från t-shirten? 
 
1 2 3 4 5 
Mycket otydligt   Mycket tydligt 
 
Medelvärde = 3,6 
 
Saknade du någon funktion? 

• Dubbelklicka på tryck för att trycket ska hoppa till t-shirten. 
• Zooma in på t-shirten. 
• Återställ hela t-shirten eller börja om från början knapp. 
• Vända på t-shirten och trycka på baksidan (även på ärmen). 
• Ändra färg på t-shirten. 
• Saldovisning – så att man hela tiden kan få reda på vad t-shirten kommer 

kosta. 
• Välja färg och storlek på t-shirten. Skulle vilja att textfunktionen är mer som i 

paint, photoshop m.m. 
•  Saknade en accepteraknapp då bilderna var rätt vridna och förstorade. 
• Jag tror det hade varit bra om det stod förklarat hur man la in bilden och hur 

man la in texten. Detta funderade jag över innan jag kom igång. När jag 
förstod tyckte det var enkelt. 
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Hur upplever du tjänsten ”att skapa en t-shirt online”? 
• Texten gick lätt att göra fel på, lättare om man skulle kunna lägga till varje 

text för sig.  
• Framgick dåligt hur man infogade bilder. 
• Kul tanke, bra idé. Till rätt pris är tjänsten klart intressant. 
• Lägga till och bifoga egna filer. 
• En kul idé. Tror att man måste ha bra t-shirtar med bra kvalité, inga slappa t-

shirtar. Färdiga bilder måste vara tuffa så att folk känner att de skulle vilja ha 
dem på sin t-shirt. 

• Cool idé, jag tror det kan funka bra. Jag tror kanske att man kanske kunde öka 
texten så att man kan skriva över hela t-shirten. 
 

Övrigt tankar och reaktioner. 
• Papperskorgsfunktionen är otydlig. 
• Lite oklart med texthanteringen. 
• Skapa en demo – som visar hur man skall göra för användaren. 
• Önskar att bildpilarna ska vara från vänster till höger, istället för upp och ner. 
• Jag tror man måste utgå ifrån att personer inte förstår hur man skall göra för att 

göra den så användarvänlig som möljligt. 
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8.3 Bilaga 3 – Sammanställning av användartest 
 
 
Person 1 2 3 4 5 6 7 8 Medelvärde 
Navigera bland tryck 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
Lägga till tryck 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1 
Skapa texter 1 2 2 1 1 1 2 3 1,6 
Välja färg på texter 1 1 1 2 1 1 3 1 1,4 
Formatering av texter 2 1 2 3 1 1 3 1 1,8 
Rotera trycket 1 1 1 2 1 2 1 1 1,3 
Förstora tryck 1 4 1 1 1 1 1 1 1,4 
Placera lager enligt mall 4 1 1 4 1 4 4 1 2,5 
Ta bort tryck 2 2 2 1 2 1 1 1 1,5 
Ta bort text 1 1 1 1 2 1 1 1 1,1 
Ändra befintlig text 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 
Identifiera textverktyget 2 1 2 1 1 1 1 1 1,3 

Identifiera tryckverktyg 1 1 2 1 1 1 1 1 1,1 

Medelvärde 1,6 1,5 1,4 1,7 1,2 1,4 1,7 1,2   
Tid (min,sek) 4,34 3,52 5,32 4,11 3,43 4,36 4,39 3,54 4,37 

 

 

Betyg Kriterier 

1 Användaren klarade uppgiften utan tvekan. 

2 Användaren klarade av uppgiften men tvekade något. 

3 Användaren hade svårt att klara av uppgiften. 

4 Användaren klarade inte av att utföra uppgiften. 

Fet stil = Användaren fick hjälp med uppgiften 
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8.4 Bilaga 4 – Åtgärdslista för framtida utveckling 
 

Nummer Prioritet Problem Rekommendation 

1 Hög Rutorna för val av storlek och 
typsnitt visar inte aktuellt val. 

Ordna så att 
applikationen sparar 
formateringen för varje 
ruta. 

2 Medel Användare förstår inte hur 
lagerhanteringen av tryck går till. 

Skapa ett eget verktyg 
för lagerhantering med 
ikoner. 

3 Hög Användare förstår inte till fullo 
hur fler rader text läggs till. 

Lägg till ledtexter före 
varje inmatningsrad. 

4 Medel Användare som är färgblinda 
hade svårt att se vilka färger som 
var vilka. 

Lägg till information 
om vilken färg som är 
vald. 

5 Hög Användare förstod inte att tryck 
kunde dras till papperskorgen.  

Klargör genom ny ikon 
samt ledtext. 

6 Låg Användare önskar en återställ-
knapp som låter användaren börja 
om helt och hållet med t-shirten. 

Lägg till en återställ-
knapp med lämplig 
ikon. 

7 Låg Användare önskar en zoom-
funktion för att kunna 
förhandsgranska t-shirten i större 
format. 

Lägg till vektygsfält för 
in- och ut zoomning. 

8 Låg Användaren önskar att kunna 
lägga till tryck på baksidan av t-
shirten. 

Implementera 
möjligheten att kunna 
vända på t-shirten. 

9 Medel Användaren önskar en 
demonstration som visar hur 
gränssnittet används. 

Lägg till hjälpfunktion 
samt en demonstration. 

 

 


