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Abstract 

 

 

Abstract 
In order for an application to simplify users work processes beyond the needs of functionality 

there is needs for user friendliness. During the development there are many times needs for 

change in design and functionality. Changes can be time-consuming. Therefore, iterative 

development of a design prototype as a part of the development phase can reduce the 

development time. 
 

The purpose of this thesis is to investigate whether the iterative development of a design 

prototype can contribute to the development of a user-friendly web application. The issue was 

formulated in the following way: Can iterative prototype development benefit the development of 

a user-friendly web application? 
 
To answer the question a design prototype was iteratively developed in several versions with the 

help of user tests while the development time was collected. The development of the design 

prototype is later evaluated to find out how the iterative process has affected the design 

prototype. At last, a similar web application, from a earlier thesis work, that was not developed 

iteratively was compared with the web application that was developed in this thesis work. 
 
The development of a design prototype is less time-consuming because it is faster to implement 

changes in it compared to the actual web application. The earlier thesis work, using tests on 

screenshots and comparison with this project, turns out the earlier thesis work has some 

deficiencies in functionality and usability. 
 
The main conclusion arrived at in this work is that it is beneficial with iterative development 

because it takes less time to implement changes in an early stage of a design prototype and that 

design errors are detected early with the help of test users. The changes would have been time 

consuming to implement directly in the web application.
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Sammanfattning 
För att en applikation ska förenkla användarnas arbetsprocesser finns det utöver funktionalitet ett 

behov av att applikationen är användarvänlig. Under utvecklingens gång behövs det många 

gånger göras förändringar i design och funktionalitet. Förändringarna kan vara tidskrävande. 

Därför kan iterativ utveckling av en designprototyp som en del av utvecklingsfasen minska den 

totala utvecklingstiden.  
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om iterativ utveckling av en designprototyp kan 

bidra till utvecklingen av en användarvänlig webbapplikation. Frågeställningen formulerades på 

följande vis: Kan iterativ prototypframställning främja utvecklingen av en användarvänlig 

webbapplikation? 
 
För att besvara frågeställningen utvecklades en designprototyp iterativt i flera versioner med 

hjälp av användartester samtidigt som tiden för utvecklingen registrerades. Prototypens 

utveckling utvärderas senare i rapporten för att få reda på hur den iterativa processen har 

påverkat designprototypen. Till sist jämförs en liknande webbapplikation, från ett tidigare 

examensarbete, som ej var iterativt utvecklad med den webbapplikation som utvecklades iterativt 

i det här examensarbetet. 
 
Utvecklingen av en designprototyp är mindre tidskrävande eftersom det går snabbare att införa 

förändringar i den i jämförelse med själva webbapplikationen. Det tidigare examensarbetet, visar 

sig med hjälp av tester på skärmbilder och med jämförelse med det här arbetet, att det har vissa 

brister i funktionalitet och användbarhet. 
 
Slutsatsen blir att det är fördelaktigt med iterativ utveckling eftersom det tar mindre tid att införa 

förändringar i ett tidigt stadie i en designprototyp och att designfel upptäcks tidigt med hjälp av 

testanvändare. De förändringarna hade varit tidskrävande att införa direkt i själva 

webbapplikationen. 
 

Nyckelord 
användbarhet, användbarhetstest, webbutveckling, applikationsutveckling, webbapplikation, 

designprototyp, iterativ 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Capo är en mindre webbyrå som bland annat utvecklar webbutiker, främst till mindre företag. 

Capos kunder har ett behov av ett system som kan hantera och berika produktinformation från 

affärssystem till webbpubliceringsverktyg på ett enkelt, billigt och tidssparande sätt. Ofta 

använder företagets kunder kalkylprogram eller liknande för att hantera produktinformationen i 

processen. Det finns idag system som hanterar produktinformation, men de är ofta för dyra för 

att de ska vara kommersiellt intressanta att använda för små företag. Dessutom innehåller de dyra 

systemen funktioner som kan vara överflödiga för mindre e-handelsföretag. 
 

För att en applikation ska förenkla användarnas arbetsprocesser finns det utöver funktionalitet ett 

behov av att applikationen är användarvänlig. En användarvänlig applikation ska vara enkel, 

effektiv och behaglig att använda [1, s. 2]. För att utveckla en användarvänlig applikation behövs 

kunskap och erfarenhet om hur applikationen bör designas och fungera för att uppnå det 

resultatet [1, s. 11]. Utvecklingen bör innehålla tester av användbarhet vilket kan leda till att 

designen och funktionerna behöver förändras [1, s. 389-391]. Stora förändringar i design och 

funktionalitet kan vara tidskrävande. Därför kan iterativ utveckling av en designprototyp som en 

del av utvecklingsfasen minska utvecklingstiden eftersom det är enklare och mindre tidskrävande 

att införa större förändringar i en designprototyp [1, s. 391-392].   

 

Tidigare har ett examensarbete genomförts hos Capo via Tekniska Högskolan i Jönköping. 

Examensarbetet fokuserade på att ta reda på om det går att lösa mindre webbutikers problem på 

ett användarvänligt sätt genom att skapa en prototyp av en applikation för hantering av 

produktinformation. Anledningen till att göra ytterligare en undersökning i ämnet med fokus på 

iterativ utveckling av en designprototyp är att det tidigare examensarbetet inte innehöll iterativ 

utveckling och inte undersökte huruvida utveckling av en designprototyp kan främja utveckling 

av en användarvänlig applikation. 
 

Det här examensarbetet är en del av den datatekniska utbildningen Datateknik, 

Webbutveckling/Programmering och datanät om 180 högskolepoäng. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är ta reda på om iterativ framtagning av en designprototyp bidrar till 

utveckling av en webbapplikation som användare tycker är enkel, effektiv och behaglig. För att 

svara på frågeställningen utvecklas en webbapplikation åt företaget Capo och arbetstiden för att 

utveckla applikationen registreras. Resultatet jämförs sedan med resultatet från det tidigare 

examensarbetet.  

 

Med utgångspunkt från bakgrund och problemformulering har följande frågeställning 

formulerats: Kan iterativ prototypframställning främja utvecklingen av en användarvänlig 

webbapplikation? 
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1.3 Avgränsningar 
Det här arbetet avgränsas till utvecklingen av en webbapplikation där en designprototyp 

utvecklas iterativt. Jämförelse med det tidigare examensarbetet görs med hjälp av rapporten och 

skärmbilder på den webbapplikation som utvecklades i det arbetet.  
 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund för att introducera läsaren i ämnet användbarhet. I 

avsnittet metod presenteras de metoder som använts i arbetet. I avsnittet genomförande redovisas 

framställning av designprototypen där flera versioner av prototypen och utvärdering av dessa 

presenteras. Resultat- och analysdelen presenterar en utvärdering av både designprototyp och 

webbapplikation. Utvärdering sker med hjälp av användare som testar applikationen. I sista delen 

diskuteras resultatet och slutsats dras. Slutsatsen är baserad på analys av utvärderingar som 

genomförts under projektet. 
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2. Teoretisk bakgrund 
För att läsaren ska förstå arbetsprocessen i rapporten presenteras en teoretisk bakgrund om bland 

annat användbarhet, organiseringssystem som är kopplade till applikationen som ska utvecklas 

och en tidigare studie om effekten av att skapa prototyper. 
 

2.1 Användbarhet 
Användbarhet handlar om att produkten är lätt att använda, lätt att lära sig och behaglig för 

användaren att använda. Det kan delas upp i följande: 

● Effectiveness, handlar om hur bra en produkt är på att göra det som den är tänkt att göra. 

● Efficiency, handlar om hur effektiv en produkt är att använda. Det kan exempelvis handla om 

att en  produkt har få steg för att utföra en uppgift. En ineffektiv produkt har flera steg för att 

utföra en uppgift. Det här kan exemplifieras med en webbsida som låter webbläsaren spara 

lösenord är effektivare jämfört med en webbsida som tvingar användaren att skriva in lösenordet 

vid varje besök. Användaren behöver då inte lägga tid på att skriva in sina inloggningsuppgifter 

igen. 

● Safety, handlar om att produkten är säker att använda. Exempelvis ska inga farliga 

konsekvenser ske om användaren gör ett misstag i en applikation. I en säker applikation är det 

svårt att radera viktig information av misstag. 

● Utility, handlar om att produkten ska ha den funktionalitet användaren förväntar sig. 

Exempelvis kan en användare av en mediaspelare förvänta sig att det går att spela upp musik i 

applikationen. 

● Learnability, handlar om hur lätt produkten är att lära sig. En produkt som har funktionalitet 

som är lätt att lära sig är lätt för användaren att förstå direkt. 

● Memorability,  handlar om hur enkelt användaren kommer ihåg hur produkten fungerar. 

Exempelvis kan användaren komma ihåg ikoners funktionalitet och placering av olika 

funktioner. Användaren ska inte behöva lära sig allt från början om den inte använt produkten på 

länge [1, s. 19-21]. 
 

2.2 Krav 
Ett krav är en efterfrågan om hur produkten ska fungera. Målet med krav är att göra dem 

specifika, självklara och tydliga [1, s. 356-357]. För att definiera krav måste utvecklaren känna 

till den tänkta användaren väl [1, s. 330, 370]. Det kan ske genom intervjuer, observationer och 

genom att studera liknande system om det finns några [1, s. 363]. När alla krav är insamlade 

skrivs en kravspecifikation. Den ska innehålla krav avseende design och funktionalitet [2, s. 92]. 

Ett sätt att strukturera kraven är med hjälp av MoSCoW-tekniken där kraven sorteras efter hur 

viktiga de är. M - Ska ha, S - Borde ha, C - Kan ha, W - Ska inte ha [3, s. 102]. 
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2.3 Jakob Nielsens kurva 
Jakob Nielsen’s kurva om resultat från användbarhetstester nedan visar att det behövs 15 olika 

användare för att hitta flertalet möjliga problem i användbarheten, men det betyder inte att ett test 

med 15 användare bör göras. Det är bättre att göra tre test med fem nya användare i varje test. 

Efter de första tre användarna i ett test börjar likheter i beteendet synas hos de som testar och 

antalet nyupptäckta fel sjunker för varje ny testanvändare som deltar i testet. Efter det första 

testet görs förbättringar i gränssnittet som ett försök att lösa de problem som blivit upptäckta i 

testet. Därefter görs ett nytt test för att ta reda på om det blivit några förbättringar och om det 

finns några andra problem som inte upptäckts tidigare. Processen upprepas sedan vid det tredje 

testet [4]. Det kan sedan vara lämpligt att göra ett fjärde test om det upptäcks flera problem vid 

det tredje testet och för att säkerställa kvalitén efter tidigare test.  
 

 
   Figur 1. Antal användare att testa med, N (1-(1- L ) n ) [4]. 
 

2.4 Organiseringssystem 
Produktinformationshanteringssystem, vanligen kallat Product Information Management (PIM) 

används för att hantera information om produkter. PIM-system är ett verktyg som används 

mellan Enterprise Resource Planning (ERP) och Content Management System (CMS). ERP 

används för att förenkla ett företags informationshantering [5]. CMS används för att publicera 

olika typer av information på Internet, exempelvis i en webbutik [6, s. 2]. PIM-system 

effektiviserar hantering och berikning av produktinformation och därmed kan företag spara tid 

och sänka kostnader. Ett sådant system hanterar ofta produktinformation för olika kanaler, 

exempelvis webbutik och produktkatalog. Det har ofta även stöd för olika språk, till exempel om 

webbutiken finns på både engelska och svenska [5]. 
 

2.5 Tidigare studier 
Här presenteras en tidigare studie kring skapande av prototyper för en produkt. Även då studien 

inte handlar om skapande av en prototyp vid mjukvaruutveckling är principen densamma. I sista 

delen presenteras det tidigare examensarbetet som tidigare genomförts på Capo. 
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2.5.1 Effekten av att skapa prototyper under begränsad tid 

Studien undersökte om det finns fördelar med att upprepa designprocessen genom att skapa 

flertalet versioner av prototypen istället för att utföra designprocessen en gång och endast skapa 

en prototypversion. I studien användes 28 personer som slumpmässigt delades in i två grupper. 

Deltagarna i den första gruppen fick i uppgift att enskilt ta fram en prototyp där de fick testa och 

designa om prototypen flertalet gånger under en begränsad tid. Deltagarna i den andra gruppen 

fick i uppgift att enskilt designa sin idé utan att testa den tills tiden var slut.  
 
Deltagarna fick i uppgift att designa ett fallskydd för råa ägg. De hade 25 minuter på sig att 

komma fram till den slutliga designen och 15 minuter för att bygga det slutliga skyddet. Målet 

var att ägget skulle skyddas från att gå sönder från längsta möjliga fall.  
 
Resultatet av studien visar att den gruppen som upprepade designprocessen genom att testa och 

designa om prototypen fick betydligt bättre resultat på det slutliga testet. Gruppens olika 

äggskydd skyddade ägget vid ett genomsnittligt fall på 180 cm i jämförelse med gruppen utan 

tester där skydden i genomsnitt skyddade äggen vid ett genomsnittligt fall på 91 cm [8]. 
 

2.5.2 Tidigare examensarbete - utveckling av en prototyp för ett PIM-system 

Syftet med examensarbetet var att skapa en användarvänlig prototyp i form av en 

webbapplikation för hantering av produktinformation. Arbetet undersöker vilka färdigutvecklade 

DevExpress-kontroller som lämpar sig bäst för att utveckla gränssnittet. DevExpress är ett 

företag som utvecklar och säljer färdiga komponenter som går att använda vid utveckling av 

webbapplikationer.  
 
Först framställdes kraven för webbapplikationen. Därefter utvärderades och jämfördes utbudet 

av DevExpress-kontrollerna. Sedan skapades en designprototyp från kraven för 

webbapplikationen och utseendet på DevExprerss-kontrollerna. När prototypen var klar 

utvecklades webbapplikationen [9].  
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3. Metod 
För att kunna utveckla en användarvänlig webbapplikation iterativt och för att klargöra hur en 

användarvänlig applikation kan se ut har beprövade metoder för interaktionsdesign tillämpats. I 

den här delen ges en beskrivning av de metoder som används under projektet.                      
 

3.1 Metoder för utveckling av en användarvänlig webbapplikation 
Nedan presenteras de metoder som använts under utvecklingen av webbapplikationen. 

 

3.1.1 Designprototyp 

En prototyp är en modell som används vid utveckling av en produkt. Exempelvis används den 

vid diskussion med intressenter för att ge en tydligare bild av hur systemet ska se ut och för att 

hitta brister tidigt innan skapandet av produkten [1, s. 390-391]. 

 

Designprototypen är ett snabbt sätt att utveckla en designidé. Designidén går sedan att testa med 

testanvändare för att ta reda på om de förstår strukturen, placering av knappar och funktioner [1, 

s. 390-395]. Tillvägagångsättet kan vara att föredra framför skapandet av applikationen i den 

miljö den färdiga produkten är tänkt att vara skapad i. Skapandet av en vy med tekniker som 

används i den färdiga produkten kan ta mer tid än att använda färdiga kontroller i ett verktyg 

lämpat för skapandet av designprototyper där modifiering är snabb och enkel.  
 
Mer tidskrävande är det om programmering av den första tänkta funktionaliteten sker före test av 

struktur och design av funktioner. Det kan leda till tidskrävande arbete vid modifiering av 

struktur och design. Exempelvis i det fall två funktioner visar sig fungera bättre om de flyttas och 

sätts ihop i en ny vy. En sådan förändring kan medföra ommodellering av databas, 

omprogrammering av funktioner och modifiering av gränssnittet. 

 
High-Fidelityprototyp 
En High-Fidelity (hi-fi) prototyp är lik den slutgiltiga produkten och använder delar som kan 

användas i produkten. Den kan till exempel skapas med hjälp av ett bildredigeringsprogram. En 

fördel med en hi-fi prototyp är att testanvändaren får känslan av den slutgiltiga produkten när 

prototypen testas. Nackdelarna är att det kan ta mycket tid att skapa eller modifiera den [1, s. 

395]. 
 
Fördelarna övervägde nackdelarna med att skapa en hi-fi-prototyp. En hi-fi-prototyp valdes att 

göras med verktyget Cacoo för att få en tydligare bild över hur applikationen ska fungera och 

eftersom eventuella förändringar är enkla att genomföra. Cacoo erbjuder enkla 

redigeringsmöjligheter med färdiga kontroller. Dessutom ger programmet flera användare 

möjlighet att arbeta samtidigt över Internet vilket förenklar arbetet då gruppen har möjlighet att 

arbeta på distans vid varsin dator.  
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3.1.2 Cognitive walkthrough 

Cognitive walkthrough handlar om att gå igenom uppgifter med en produkt och notera funktioner 

som inte är användarvänliga. Under en cognitive walkthrough simuleras en användare. 

Användarens tankar och hur eller om användaren löser uppgiften noteras. 
Delarna i en cognitive walkthrough är: 

1. Skapa en typisk användare som ska utföra typiska uppgifter i systemet.  

2. Proceduren för cognitive walkthrough: 

a. Kommer användaren veta hur han/hon ska göra? 

b. Kommer användaren upptäcka handlingen som är tillgänglig? 

c. Kommer användaren tolka responsen från systemet rätt? 

3. Identifiera vad som fungerar och inte fungerar. 

4. Ta reda på vilka ändringar i designen som behövs göras. 

5. Hitta och analysera lösningar till det identifierade problemet [1, s. 514-515]. 

 

För att få inspiration, identifiera och undvika mindre användarvänliga lösningar utfördes en 

cognitive walkthrough på ett tidigare PIM-system. Vidare gav det en bättre bild av hur ett PIM-

system fungerar. I metoden ingick frågor som handlade om grundläggande handlingar som ska 

gå att utföra i applikationen. Exempel på en av de frågor som användes i den cognitive 

walkthrough som genomfördes handlade om hur redigering av kategorier och produkter sker. 

Metoden är mindre tidskrävande eftersom tiden inte behöver gå åt till att hitta testanvändare och 

utföra testerna med dem. 
 

3.1.3 Intervjuer 

Under utvecklingen av designprototypen och webbapplikationen genomfördes ett antal intervjuer 

med testanvändarna i ett försök att få mer information om vad de tycker under och efter att de 

testat designprototypen och webbapplikationen. Nedan presenteras de intervjutekniker som 

användes vid olika tillfällen i ett försök att få mer relevant data från testerna genom att de 

intervjuade ges möjlighet att beskriva sina tankar mer djupgående om designprototypen och 

webbapplikationen. 

 

Öppen intervju 
Öppen intervju kallas också ostrukturerad intervju. En öppen intervju innehåller frågor som är 

öppna, det vill säga att det inte finns någon förväntan om innehållet i svaret. Vid behov av att 

utforska flera olika åsikter ska öppna frågor användas. Till exempel kan en öppen fråga vara: 

“Vilka är fördelarna med att använda en bärbar dator?”. I sådana utformade frågor kan den 

intervjuade svara helt öppet vad den tycker och båda parterna kan styra intervjun. Fördelen med 

en öppen intervju är att den kan ge mycket data som ger en djupare förståelse av hur den 

intervjuade tänker och den intervjuade kan ta upp frågor som intervjuaren inte har tänkt på. Vid 

en öppen intervju samlas ofta mycket ostrukturerad data in som kan vara tidskrävande att 

analysera, vilket bör beaktas vid val av intervjuform [1, s. 228-229]. 

 

En öppen intervju utfördes i syfte att utröna hur applikationen kunde förbättras. En öppen 

intervju är bra att använda eftersom testanvändarens perspektiv bättre kommer fram och 

användaren kan se fel i prototypen eller applikationen som tidigare inte upptäckts.  
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Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju är en kombination av en strukturerad och en öppen intervju där 

både öppna och stängda frågor används. Exempel på en stängd fråga: “Är bra prestanda viktigt 

för dig när du väljer bärbar dator?”. Personen som intervjuar har ett antal frågor som förberetts 

för att få med specifika ämnen i intervjun, men nya frågor kan komma upp under intervjun för att 

få den intervjuade att utveckla sina svar [1, s. 229-230]. 
 
En semistrukturerad intervju utfördes på grund av fördelarna med öppna frågor och för att få 

reda på om specifika delar av prototypen och applikationen fungerade bra. Exempelvis var en 

fråga “Vad tycker du om att man kan högerklicka i en webbapplikation?”. I sista delen av 

intervjun fick de intervjuade berätta om det var något allmänt som de tyckte behövde förändras. 
 

3.1.4 Användbarhetstest 

Användbarhetstest handlar om att ta reda på hur användbar en produkt är. Målet med testet är att 

ta reda på om några förändringar behöver göras i produkten för att göra den mer användbar. 

Testet involverar olika uppgifter som det är tänkt att produkten ska stödja. Testledaren kan be 

testanvändaren att berätta hur den tänker när den utför uppgifterna för att få mer information. I 

bedömningen av uppgifternas resultat kan exempelvis hur lång tid det tog för testanvändaren att 

slutföra uppgifterna tas i beräkning, hur många fel den gjort och hur många gånger den behövde 

hjälp. För ytterligare information kan testledaren ställa frågor till testanvändaren [1, s. 476-477]. 

För användarbarhetstest finns det olika metoder. Exempelvis hallwaytest som bygger på att olika 

testanvändare väljs ut slumpmässigt för att få olika kategorier av testare [7, s. 147]. 

 

Först utfördes två hallwaytester på två olika versioner av designprototypen. De två grupperna 

bestod av tre respektive fem testanvändare. Den andra gruppen innehöll två testanvändare som 

var med i det första testet på prototypen. Det tredje testet utfördes på webbapplikationen och den 

tredje gruppen bestod av totalt fem testanvändare. Tre hade tidigare deltagit i det sista testet av 

designprototypen, medan två var nya testanvändare. Det fjärde testet utfördes på 

webbapplikationen och den fjärde gruppen av testanvändare bestod av totalt fem testanvändare. 

Två hade tidigare testat designprototypen och tre var nya testanvändare. Valet att använda två 

testanvändare som varit med tidigare gjordes för att få deras personliga åsikter om steget från 

designprototyp till webbapplikation. 

 
Test på designprototyp 

Ett användbarhetstest kallat hallwaytest utfördes på prototypen. Testet utfördes på testanvändare 

med olika bakgrund. Test visar att personer har olika perspektiv och använder applikationer på 

olika sätt. Det kommer ge designern ett bredare perspektiv på hur applikationen ska designas för 

att bli användarvänlig. Testanvändare kan upptäcka brister i applikationen som utvecklaren inte 

tänkt på eftersom utvecklaren oftast är van vid systemet. Den kan därför bli blind för enkla 

brister i användbarheten [10, s. 134]. Testanvändarna fick utföra ett antal uppgifter som kan 

liknas vid hur applikationen är tänkt att användas när den är färdigutvecklad. Uppgifterna som 

användarna utförde var formulerade som frågor eftersom prototypen inte hade några fungerande 

funktioner. Testanvändarna blev instruerade att berätta hur de tänkte när de utförde de olika 

uppgifterna. Användarna observerades vid simuleringen av applikationen. Efter att 

testanvändarna beskrev att de gjorde en ny handling visades eller beskrevs en ny vy [1, s. 395]. 

För att efterlikna den riktiga arbetsmiljön under testerna satt användarna vid en dator medan 
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bilderna visades för dem. Ett exempel på en uppgift som testanvändaren ställdes inför handlade 

om att de skulle redigera flera produkter samtidigt. Testerna och intervjuerna tog ungefär 45 

minuter vardera. 
 
Test på webbapplikation 
Testerna utfördes på liknande sätt som testerna på designprototypen men ett antal förändringar 

har gjorts vid testerna av webbapplikationen. Uppgifterna som utformades i de här testerna är 

mer utförliga eftersom användaren kan testa funktionerna och få rätt respons jämfört med ett test 

på designprototypen. Användarna observerades under testerna. En del av uppgifterna kunde 

utföras på flera sätt. Därför dokumenterades det första alternativ användarna valde i ett försök att 

ta reda på vilket alternativ som testanvändarna föredrog. Testerna tillsammans med intervjuer tog 

mellan en till två timmar vardera. Tidtagning på varje uppgift utfördes för att mäta om 

testanvändarna kunde utföra uppgiften snabbt. Med hjälp av tiden gick det att mäta hur svåra 

uppgifterna var och resultaten gick att jämföra vid nästa test. Direkt efter testerna utfördes en 

semi-strukturerad intervju för att få reda på om delar av webbapplikationen var användarvänlig 

[1, s. 477]. Exempelvis handlade en fråga om testanvändarna förstod vad hjälpknappen är till för.  
 
Test på tidigare examensarbete 
Ett test utfördes med hjälp av skärmbilder på webbapplikationen som utvecklades i det tidigare 

examensarbetet, se kapitel 2.5.2. Testet utfördes på liknande sätt som vid testerna på 

designprototypen. Eftersom tidigare examensarbete inte hade lika många funktioner i jämförelse 

med webbapplikationen som utvecklas i det här examensarbetet formades tidigare frågor om och 

antalet frågor minskades. Efter testeterna jämfördes skärmbilder från det tidigare examensarbetet 

med skärmbilder från den slutliga webbapplikationen, version 1.2, som utvecklats i det här 

examensarbetet med hjälp av testanvändarna. Testanvändarna fick svara på ett antal frågor 

angående de olika vyerna från webbapplikationerna för att jämföra dem med varandra. 
 
Think aloud 
Think aloud användes under testerna vilket innebar att testanvändarna fick berätta hur de tänkte 

när de utförde de olika uppgifterna [1, s. 477]. Metoden är ett försök att få fram hur 

testanvändarna tänker när de löser uppgifterna. För att förstå hur en användarvänlig applikation 

ska formas underlättar det om utvecklarna vet hur användaren tänker. 
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4. Genomförande 
För att skapa en väl designad prototyp har flera prototypversioner utvecklats iterativt. Därför 

presenterar den här delen framställning av en designprototyp i flera versioner. Dessutom 

presenteras framställningen av webbapplikationens tre olika versioner. 
 

4.1 Framställning av designprototyp 
Syftet med prototypframställning är att ta reda på hur applikationen ska fungera för att vara  

användarvänlig. Observationer och intervjuer har utförts för att få en bild av hur användaren 

upplever de olika versionerna av designprototypen. Flera användare med olika datorvana, ålder 

och kön har testat de olika versionerna av designprototypen. Användare med olika bakgrund har 

testat designprototypen eftersom en användarvänlig applikation ska kunna användas av många 

olika typer av personer. 
 

4.1.1 Vägen till prototyp version 1.0 - Förstudie 
Ett flertal PIM-system undersöktes för att ta reda på vilka funktioner de hade. Bland annat 

undersöktes Inriver, Perfion, Akeneo PIM och IcecatPIM. Efter det sammanställdes en 

kravspecifikation, version 1.0. Utifrån kravspecifikationen och med hjälp av förstudien skapades 

en hi-fi prototyp, version 1.0, med verktyget Cacoo. 
 
En trädlista valdes för att visa kategorier. Den valdes eftersom det blir enklare för användaren att 

förstå hela strukturen med kategorier och underkategorier [11, s. 196]. Trädlistan med kategorier 

används sedan för navigering i produktlistan som visas i samma vy. En fördel med detta är att 

användaren kan få en överblick över de båda listorna eftersom användaren kan se trädstrukturen 

till vänster med kategorier samtidigt som den ser resultatet av navigeringen till höger om listan. 

Den navigeringen är att föredra för de flesta användare som läser från vänster till höger [11, s. 

198-200]. Det påminner också om navigeringen i operativsystemet Windows [1, s. 28-29, 74].   

 

Prototypen visar en produktlista där egenskaperna på produkterna visas till höger. Till vänster på 

sidan visas kategorier i en trädstruktur. De olika delarna av applikationen är inramade för att 

tydligt skilja dem från varandra [1, s. 72]. Vid val av produkt visas en utökad vy av produkten 

direkt i listan. Redigering av produkter sker på en ny sida. Kontrasten mellan text och bakgrund 

är svart mot vitt för att förenkla läsbarheten för användaren [1, s. 72].  
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Figur 2. Produktlista version 1.0.  

 
Nedan visas vyerna för redigering av produkter. Exempel på en produkt kan vara “Fight Club”. I 

översta bilden till vänster går det att redigera olika produktegenskaper. I bilden överst till höger 

redigeras vilka kategorier produkten tillhör. Exempel på en kategori kan vara “Filmer”. Där får 

användaren välja kategori och sedan eventuell underkategori. I bilden nederst till vänster 

hanteras produktens tillhörande produktegenskaper. Exempel på produktegenskap kan vara 

“Pris”. I bilden längst ner till höger hanteras produktens tillhörande bilder. 
 

 
Figur 3. Produktredigering version 1.0. 
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I vyn nedan till vänster hanteras alla produktkategorier. I vyn kan användaren lägga till nya 

kategorier och nya underkategorier. Navigering till produktlista finns i vyn. Resterande bilder på 

prototypen och kommande prototyper finns som bilagor. I vyn nedan till höger hanteras import 

av produkter från ERP. En fil innehållande alla produkter läses in. Användaren kan sedan välja 

vilka av produkterna som ska importeras till PIM. 
 

 
Figur 4. Hantering av kategorier och Import av produkter version 1.0. 

 

4.1.2 Vägen till prototyp version 1.1 - Första mötet med Capo 

Under första mötet med handledaren på Capo diskuterades designen av prototypen. Handledaren 

hade gått igenom prototyp version 1.0 och hade synpunkter på den utifrån vad som behövs av ett 

PIM-system. Tillsamans med handledaren diskuterades förändringar från version 1.0 till version 

1.1 fram.  
 
I prototyp version 1.0 är redigeringen av produkter är uppdelad på fyra sidor vilket gör att 

användaren behöver klicka mycket, och det ska undvikas. När användaren navigerar in på en ny 

sida behöver personen lägga ner tid och energi för att vänja sig vid den. Därför är det viktigt att 

minska antalet sidor [11, s. 78-79]. I version 1.1 minskades antalet sidor för redigering av 

produkter från fyra till två. 
 

 
Figur 5. Produktredigering version 1.1. 
 
Det finns inte några statiska produktegenskaper för att användaren ska ha möjlighet att anpassa 

det som den själv vill. Det leder till att redigering av produkten blir svårare att strukturera. 

Hantering av kategorier i produktredigering använder en trädstruktur för att skapa igenkänning 

[1, s. 28-29, 74]. 
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Figur 6. Produktlista version 1.1. 

 

4.1.3 Vägen till prototyp version 1.2 - Andra mötet med Capo 

Under det andra mötet hade handledaren synpunkter på version 1.1. Efter mötet sammanfattades 

förändringar som skulle införas i version 1.2. Alla produkter bör visas direkt i listan vilket 

medförde att paginering togs bort. Den utökade vyn för enskild produkt utan 

redigeringsmöjlighet togs bort då den var överflödig eftersom användaren kunde se hela 

produkten i listan samt i redigeringsläget [1, s. 70]. I listan går det att redigera produkterna direkt 

och därmed kan användaren se informationen om de andra produkterna under tiden [12, s. 102, 

4]. Det går att lägga till nya och befintliga produktegenskaper vid redigering av produkt.  
 
I redigeringsläget för produkt finns det möjlighet att använda produktmallar i de fall användaren 

skapar en liknande produkt som redan finns. I redigeringsläget är det även möjligt att spara en 

befintlig produkt som produktmall. 
 
Version 1.1                      Version 1.2 

 
Figur 7. Förändringar i vyn för redigering av produkt mellan version 1.1 och 1.2. 
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Vyn för import av produkter är förenklad. Nu importeras produkter utan valmöjligheter. 
 
Version 1.1                             Version 1.2 

 
Figur 8. Förändringar i vyn för import av produkt mellan version 1.1 och 1.2. 

 
Status för varje produkt visas i färg för att användaren enkelt ska urskilja status från de andra 

produktegenskaperna. Genom att ha statustexten i färger som sticker ut uppmärksammar 

användaren den automatiskt [1, s. 70] [11, s. 132-133].  
 

 
Figur 9. Produktlista version 1.2. 
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4.1.4 Vägen till prototyp version 1.3 - Utvärdering av Akeneo PIM 

En cognitive walkthrough utfördes på Akeneo PIM, se 3.1.2 för beskrivning. I prototyp version 

1.3 sker redigeringen av kategorier på sidan för produktlistan vilket leder till att antalet klick 

minskar. Användaren har möjlighet att se övriga kategorier och produktlista under redigering 

samtidigt som användarens uppmärksamhet inte läggs på att läsa av en ny vy [12, s. 102, 4] [11, 

s. 78-79]. I Akeneo PIM sker redigering av kategorier på separat sida vilket visade sig vara 

mindre effektivt. För navigering till en ny sida behöver webbapplikationen ladda den nya vyn 

och för varje gång en sida laddar påverkar det användarens beslut om de ska stanna kvar på sidan 

eller inte. Det här kan leda till att användaren kan stänga ner sidan innan vyn har laddats klart 

[11, s.79]. Vid redigering av flera produkter hade Akeneo PIM flera steg för att utföra 

redigeringen som gjorde att användaren fick göra flera klick vilket inte är effektivt och minskar 

överskådligheten [11, s. 179, 78-79] [12, s. 102, 4]. Det går att ta bort produktegenskaper som 

tillhör en redan existerande produkt vid produktredigering.  
 
För att göra redigeringen av en produkt i vyn för produktredigering mer effektiv och undvika 

extra klick sker val av produktens kategori på samma sida som redigering av övriga egenskaper. 

Redigering av kategorier sker även i den här vyn vilket medför att användaren kan redigera 

kategorierna utan att navigera tillbaka till produktlistan [12, s. 102, 4] [11, s. 78-79]. 
 
Version 1.2                           Version 1.3 

Figur 10. Förändringar i vyn för redigering av produkt mellan version 1.2 och 1.3. 
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Redigering av produktmallar och attribut är möjligt på separata sidor vilket ger mer 

överskådlighet.  
 

 
Figur 11. Ny vy för attribut och produktmallar i 1.3. 
 

Pop up vid redigering av produkt har tagits bort och visas som en separat sida.  
 

 
Figur 12. Produktredigering version 1.3. 
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Navigering mellan olika sidor sker i en meny eftersom användaren enklare kan navigera då. Den 

aktiva sidan markeras tydligt i menyn för att användaren ska veta var den befinner sig [1, s. 70] 

[10, s. 75]. 
 

 
Figur 13. Produktlista version 1.3. 
 

4.1.5 Vägen till prototyp version 1.4 - Test av användbarhet och intervju 

För att få fram version 1.4 utfördes ett hallwaytest på prototyp version 1.3 med hjälp av tre 

testanvändare. Testet utfördes för att ta reda på om versionen var användarvänlig och för att 

upptäcka mindre användarvänlig design. Efter testet utfördes en öppen intervju. Intervjuer som 

utförs direkt efter test gör det enklare för testanvändaren att komma ihåg vad de tycker om 

prototypen [7, s. 151]. Det leder till att den som intervjuar får mer utförlig information från 

intervjun. 
 

Testanvändarna representerade tre olika typer av användare med olika erfarenhet. För att 

förenkla läsandet av texten representeras användarna med fiktiva namn : 

● Lena: Kvinna, 47 år, mindre van datoranvändare, erfarenhet av matvarusystem på 

stormarknad. 

● Sara: Kvinna, 23 år, van datoranvändare, erfarenhet av bland annat 

ordbehandlingssystem. 

● Erik: Man, 21 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland annat avancerad bild- 

och videoredigering, problemlösning och konfiguration av datorer. 

För att få en bredare bild av vad användare med olika erfarenhet tycker om designprototypen 

valdes därför ovanstående användare.  
 

Nedan presenteras en sammanfattning av observationer på hur testanvändarna utförde 

uppgifterna och deras tankar om hur uppgifterna ska lösas. Testanvändarna nämns i olika 

omfattning eftersom varje testanvändare gav varierande mängd information. 
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Vy för produkter 

Lena enkelklickar på produktnamnet direkt i listan för att redigera produkten medan resterande 

användare redigerar produkter genom att klicka på redigera knapp.  

Lena och Sara markerar flera produkter och klickar på knappen redigera i listan vilket är fel. Rätt 

sätt är att klicka på knappen med “anteckningsblock”. Lena och Erik förväntar sig att det går att 

högerklicka i kategorilistan vid hantering av kategorier. Sara och Erik klickar på knappen i listan 

för att redigera. Lena och Erik byter namn på en kategori utan problem. 
 

Vy för produktredigering 
Lena, Sara och Erik redigerar produkten i redigeringvyn utan problem. Lena byter produktmall 

på produkten i vyn för redigering. Sparar nuvarande produkt som produktmall utan problem. 

Lena lägger till ny produktegenskap till en produkt utan problem. Förväntar sig att det går att 

lägga till en befintlig produktegenskap via funktionen som är till för att skapa en ny. Förväntar 

sig att det ska vara en sökruta. Testanvändaren nämner även att det kan vara bra med en 

sökfunktion i rullgardinsmenyn för att lägga till attribut. 

 
Vy för Produktmallar 
Lena skapar en ny produktmall utan problem. Borttagning av produktmall sker genom 

högerklick. Testanvändaren förväntar sig en popup med en varning. Användaren lägger till en 

produktegenskap till en produktmall utan problem, nämner att det kan vara bra med en 

sökfunktion i rullgardinsmenyn. Erik hanterar produktmallar utan problem. 
 
Vy för produktegenskaper 
Lena lade till och tog bort produktegenskaper utan problem. Vid byte av produktegenskapens 

namn vill Lena ha möjlighet att redigera direkt i listan genom vänsterklick. Lena och Erik tycker 

att det är svårt att förstå vad attribut betyder. 
 

Sammanställning av test på prototyp version 1.3 och utförda förändringar 

Eftersom Erik tycker att det ska finnas en knapp för att redigera markerade produkter till höger 

ovanför raden med knapparna för redigering i listan infördes den funktionen i prototyp version 

1.4. Testanvändaren nämner även att flera sätt för att utföra en handling kan vara att föredra. 

Exempelvis både knappar och meny vid högerklick. Färgbyte på status för ny produkt gjordes på 

grund av att röd kan tolkas mer som en varning enligt testanvändaren.  
 
Mappikon infördes i listorna för kategorier och produktmallar eftersom användaren kan associera 

det med att det går att högerklicka [1, s. 28-29, 40-41, 72]. Erik säger att han associerar en 

mappikon med att det går att högerklicka på den. 

 
            Version 1.3     Version 1.4 

 
                  Figur 14. Förändringar i kategorilistan mellan version 1.3 och 1.4. 
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Inbyggd sökfunktion i rullgardinsmenyn vid redigering av produktmallar infördes. Det blir då 

enklare för användaren att hitta en produktegenskap/attribut från ett flertal andra. Lena påpekade 

att den här funktionen borde finnas i applikationen.  

4.1.6 Vägen till prototyp version 1.5 - Synpunkter från Capo 

Synpunkter på version 1.4 från handledaren på Capo diskuterades. Diskussionen gav ett antal 

förändringar i prototyp version 1.5. Omplacering av sökrutan som ligger på väster sida i vyn 

istället för i mitten infördes i version 1.5 därför att den kommer användas mer frekvent. I sidan 

för produktegenskaper behöver användaren välja vilken datatyp produktegenskapen har. 

Exempelvis om användaren ska skriva in pris som produktegenskap är det datatyp nummer som 

ska väljas och inte text. Det förhindrar användaren från att skriva en text som “trehundra” istället 

för 300. Den här funktionen är till för att applikationen ska kunna validera användarens indata. 

Redigering av produktmall i vyn som behandlar redigering av produkter är en överflödig 

funktion då användaren inte kommer att byta produktegenskaper för produktmallen frekvent. Det 

sker numera enbart i vyn för produktmallar.  

 

 
Figur 15. Produktredigering version 1.5. 
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4.1.7 Användbarhetstest av prototyp version 1.5 

För att få reda på om prototypen är användarvänlig har ett hallwaytest utförts med fem 

testanvändare. Direkt efter testet utfördes en semi-strukturerad intervju för att få testanvändarnas 

åsikter angående användbarheten i delar av prototypen [1, s. 477]. Exempelvis handlade en fråga 

om testanvändarna associerar ikonen som illustrerar penna och block med redigering. För 

beskrivning av test se kapitel 3.1.4. Testanvändarna nedan är fem användare med olika bakgrund 

och datorvana, varav två användare var med i det tidigare testet. Som vid tidigare test 

representerade de tre olika typer av användare med olika erfarenhet. För att förenkla läsandet av 

texten representeras användarna med fiktiva namn: 
● Anton:  Man, 20 år, van datoranvändare, erfarenhet av ordbehandlingssystem och 

Internet. 

● Marie:  Kvinna, 51 år, van datoranvändare, erfarenhet av bland annat 

faktureringssystem, mailklient och ordbehandlingssystem. 

● Bertil:  Man, 54 år, mindre van datoranvändare, erfarenhet av matvarusystem för kök. 

● Erik:  Tidigare användare: Man, 21 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland 

annat avancerad bild- och videoredigering, problemlösning och konfiguration av datorer. 

● Lena:  Tidigare användare: Kvinna, 47 år, mindre van datoranvändare, erfarenhet av 

matvarusystem på stormarknad. 

Efter testerna och intervjuerna analyserades och sammanfattades den insamlade datan. 

Testanvändarna nämns i olika omfattning eftersom varje testanvändare gav varierande mängd av 

information. De förändringar som behövde utföras implementerades direkt i applikationen då det 

inte var tillräckligt stora för att skapa en ny version av prototypen och för att spara tid.  
 
Nedan visas data som samlades in vid testet på designprototypen. En sammanfattning för varje 

vy presenteras med hur de olika testanvändarna reagerade vid hantering av vyn. 
 
Vy för produkter 
Marie och Erik var ensamma om att direkt förstå att det går att redigera direkt i listan och lägga 

till kategorier genom högerklick. Övriga testanvändare hittade funktionen hantering av 

kategorier efter vägledning av testledare. Anton, Bertil och Lena klickar på knappen för 

redigering och lägger inte märke till att det går att redigera direkt i listan. Ingen testanvändare 

hade några problem att komma till redigeringsvyn av en produkt. Marie har svårt att hitta 

knappen för redigering av produkten på högersida och säger att det skulle vara lättare att hitta 

den på vänster sida. Ikonen med ett anteckningsblock och penna för att redigera markerade 

associeras inte med redigering. Alla testanvändare säger att det hade varit tydligare med texten 

“Hjälp” istället för frågetecken. Anton vill ha texten “Markera alla” i stället för “alla” eftersom 

det är en tydligare beskrivning på knappens funktion. 
 
Vy för produktredigering 
Testanvändarna hade inga problem med att redigera produkter. Marie tycker att det hade varit 

bra med en varning om användaren försöker navigera iväg innan den har sparat. 
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Vy för produktmallar 
Anton, Bertil, Erik och Lena navigerar till produktmallar utan problem medan Marie behöver 

hjälp av testledare för att navigera till produktmallar eftersom testanvändaren såg menyn dåligt. 

Anton, Bertil och Lena har problem att lägga till produktegenskap till produktmall. De trycker på 

knappen lägg till produktegenskap utan att skriva något i textrutan för produktmall. Marie lägger 

till produktegenskap till en mall utan problem och tycker att det är enkelt att lägga till en ny 

produktmall. Erik och Lena skapar en ny produktmall utan problem. Alla användarna trycker på 

knappen för att lägg till innan de skrivit in namn i textrutan eller valt namn i rullgardinsmenyn. 
 
Vy för produktegenskaper 
Anton, Marie och Bertil har svårt för att förstå vad datatyp är. Anton, Bertil och Lena har svårt 

att förstå att det går att redigera namn genom att klicka direkt i listan, resterande två har inga 

problem med redigering.  
 

4.1.8 Intervju angående prototyp version 1.5 

Frågorna var utformade för att bekräfta vilka funktioner i designprototypen som var 

användarvänliga och för att få reda på om testanvändarna upptäckt någon del i designen som inte 

var användarvänligt. 
 

“Vad tycker du om att man kan högerklicka i en webbapplikation?” 
Samtliga testanvändare tycker att högerklick är en bra funktion. 
 
“Behövs det knappar för redigering?” 

Samtliga testanvändare tycker att det behövs knappar för att redigera. 
 
“Är ikonerna för redigering och ta bort tydliga, förstår du vad du ska göra när du ser dem?” 
Fyra testanvändare tycker inte att ikonerna för redigering är tydlig. Samtliga användare tycker att 

ikonen för att ta bort är tydlig. 
 
“Förstår du vad frågetecknet är till för?” 
Fyra testanvändare förstår inte vad frågetecknet är till för. Alla testanvändare tycker att texten 

“Hjälp” är mycket tydligare. 
 
“Är det något allmänt som du tycker behöver förändras?” 
Anton och Marie tycker att papperskorgen ska ligga längre från knapparna lägg till produkt och 

redigera produkt. Det leder till att användaren inte klickar på den av misstag och eftersom den 

troligtvis inte används frekvent. 
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4.1.9 Sammanställning av test på prototyp version 1.5, intervju och utförda 
förändringar 
I webbapplikationen har en knapp med texten “Markera alla” införts istället för en knapp med 

texten “alla”. Det införs eftersom Anton nämner att funktionen då blir tydligare. Knappen för att 

redigera produkten i listan har flyttats till vänster för att vara mer tillgänglig för användaren. Det 

infördes eftersom Marie efterfrågade förändringen. Knappen för att radera markerade flyttades 

till höger sida därför att den troligtvis inte kommer att användas frekvent av användaren. Det 

gjordes eftersom Anton och Marie efterfrågade det. Knappar med ikoner har fått en en 

beskrivande text för att användaren ska förstå innebörden av ikonen lättare [1, s 21]. Fyra 

användare hade problem med att förstå ikonerna. 

 
En hjälpknapp med frågetecken har bytts ut mot en knapp med texten “Hjälp” för att göra det 

tydligare för användarna vad knappen betyder. Texten “Hjälp” används i menyer i andra program 

vilket betyder att användaren associerar “Hjälp” som hjälptext. Byte av texten gjordes eftersom 

alla testanvändarna nämnde att funktionen blir tydligare av det. Hjälptext för fler funktioner har 

införts eftersom möjlighet till mer information efterfrågades under testet.  
 
Vid hantering av produktegenskaper har rullgardinsmenyn för att lägga till produktegenskap 

ersatts med en textruta eftersom flertalet textanvändare uppfattade det som förvirrande. 

Rullgardinsmenyn var ett designfel vid framställning av prototypen och det var från början tänkt 

att det skulle vara en textruta där.  
 
För att göra funktionerna för att lägga till en ny produktegenskap och lägga till en ny 

produktmall tydligare finns det en beskrivande text i textrutan, en place holder, för att 

användaren ska förstå att den ska skriva in namnet där. Det infördes eftersom flertalet användare 

efterfrågade en förklarande text. 
 
Knappar för att “lägga till” är inaktiva när text inte är ifyllt eller när ett värde inte är valt för att 

förhindra att användaren klickar. Det här kallas constraints [1, s 27]. Det infördes eftersom 

flertalet användare klickade på knappar innan de skrivit in text. 

 

4.2 Webbapplikation version 1.0 
Nedan presenteras de olika vyerna för webbapplikationen som är resultatet efter 

prototyputvecklingen. Vyerna i webbapplikationen har stor likhet med prototyp version 1.5. De 

förändringar som skulle införas efter testet på prototyp version 1.5 är införda. Menyn är färglagd 

och sträcker sig över hela sidans bredd. Mappikonerna är färglagda för att kategorilistan ska vara 

mer lik filhantering i ett operativsystem. I prototypen valdes det att begränsa design på 

exempelvis ikoner och färger, men i webbapplikationen är ikoner och färger genomtänkta. 
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Produktlista 

 
Figur 16. Produktlista webbapplikation version 1.0. 
 

Produktredigering 

Eftersom användaren endast ska kunna välja en kategori för en produkt används radioknappar 

vid kategorinamnen i kategorilistan. Om produkten inte har en bild sker uppladdning av bild på 

höger sida av vyn där det går att dra en bild till området eller klicka för att lägga till en ny bild 

vilket inte beskrivits med prototypen. 
 
 

 
Figur 17. Redigera produkt webbapplikation version 1.0. 
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Produktegenskaper 

 
Figur 18. Produktegenskaper webbapplikation version 1.0. 
 

Produktmallar 

 
Figur 19. Produktmallar webbapplikation version 1.0. 
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4.3 Vägen till webbapplikation version 1.1 
För att få reda på om webbapplikationen är användarvänlig har ett hallwaytest utförts med fem 

testanvändare. För beskrivning av test se kapitel 3.1.4. 
 

4.3.1 Användbarhetstest på webbapplikation version 1.0  

Testanvändarna nedan är fem användare med olika bakgrund och datorvana, varav tre användare 

var med i det tidigare testet. Som vid tidigare test representerade de tre olika typer av användare 

med olika erfarenhet. För att förenkla läsandet av texten representeras användarna med fiktiva 

namn: 
● Anton: Tidigare användare av designprototyp: Man, 20 år, van datoranvändare, 

erfarenhet av ordbehandlingssystem. 

● Marie: Tidigare användare av designprototyp: Kvinna, 51 år, van datoranvändare, 

erfarenhet av bland annat faktureringssystem, mailklient och ordbehandlare. 

● Bertil: Tidigare användare av designprototyp:  Man, 54 år, mindre van datoranvändare, 

erfarenhet av matvarusystem för kök. 

● Adam: Man, 21 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland annat problemlösning 

och konfiguration av datorer. 

● Elin: Kvinna, 23 år, van datoranvändare, studerar systemvetenskap, erfarenhet av bland 

annat Eclipse, ordbehandlingssystem och mailklienter. 

Efter testet och intervjun analyserades datan som samlats in och sedan sammanfattades den. 

Testanvändarna nämns i olika omfattning eftersom varje testanvändare gav varierande mängd 

information. De förändringar som behövde göras implementerades direkt i applikationen.  
 
Nedan visas data som samlades in vid testet på webbapplikationen. En sammanfattning för varje 

vy presenteras med hur de olika testanvändarna reagerade vid hantering av vyn. 
 
Vy för produkter 
Ingen testanvändare hade problem med att lägga till produkter och hanterade kategorier. 

Testanvändarna redigerar en och flera produkter i vyn för redigering utan problem samt tog bort 

en och flera produkter utan problem. Adam hittade funktionen för att redigera en produkt i listan 

direkt medan fyra testanvändare hade svårt att hitta funktionen. Elin tycker att det ska finnas en 

rubrik över produktlistan för att göra det tydligt vilken kategori produkterna som visas tillhör. 

Adam och Elin tycker att det ska finnas en knapp för att gå till steg två vid skapande av en 

produkt när användaren har valt produktmall, istället för att sidan laddas om automatiskt. Det kan 

vara bra om användaren valt fel produktmall. 
 
Vy för produktredigering 
Samtliga användare hade svårt att förstå hur byte av produktens kategori fungerar. Anton, Marie, 

Adam och Elin tyckte att det behövdes en förklarande text i redigeringsvyn. Elin ansåg att 

produktens kategori bör vara tydligare markerad i kategorilistan. Anton, Marie, Adam och Elin 

tyckte att det behövdes en förklarande text i redigeringsvyn angående val av kategori. Redigering 

av en och flera produkters egenskaper sker utan problem. Radering av en produkts bild sker utan 

problem. Marie, Bertil, Adam och Elin laddade upp en bild till en produkt utan problem. 
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Vy för produktmallar 
Samtliga användare tog bort produktmall och produktegenskaper i produktmallen utan problem. 

Testanvändarna byter namn på en produktmall och lägger till produktegenskaper till en 

produktmall utan problem. Anton, Marie och Bertil försökte klicka på den inaktiverade knappen 

för att lägga till en produktmall utan att först fylla i det nya namnet. De inser sedan felet och gör 

rätt. De andra två testanvändarna lägger till en ny produktmall utan problem. Anton, Marie och 

Adam försöker byta namn på en produktmall direkt i produktlistan. Anton vill ha varningstext 

som säger att namn behöver skrivas in för att det ska gå att lägga till en produktmall alternativt 

att den ledande texten i textrutan förtydligas. 
 
Vy för produktegenskaper 
Anton och Bertil skriver först in namn på produktegenskap i sökrutan istället för textrutan. Sedan 

lägger testanvändarna till produktegenskaper utan problem. Marie klickar först på den 

inaktiverade knappen och inser att det är fel. Skriver sedan in det namnet på den nya egenskapen 

och lägger till utan problem. Byter namn på en produktegenskap direkt i listan efter hjälp från 

tooltip. Anton och Elin byter namn på produktegenskap direkt i listan utan problem. Bertil och 

Adam försöker först högerklicka när de ska byta namn på produktegenskap. Inser direkt felet och 

gör rätt. 
 
Genomsnittlig tid för utförda uppgifter 
Diagrammet nedan visar den genomsnittliga tiden för varje uppgift som testanvändarna utförde. 

De uppgifter som har tagit lång tid i jämförelse med de andra uppgifterna redogörs nedan. Under 

testet framgick det att de uppgifter som tog lång tid var oftast svårare att genomföra för 

testanvändarna. Uppgifterna som tog kort tid är mer användarvänliga, enkla att förstå och är då 

delar som fungerar bra i webbapplikationen. 

 

 
Figur 20. Diagram medeltid test 1. 
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Uppgift 1: Eftersom flertalet testanvändare noggrant fyllde i värden vid produktredigering tog 

uppgiften lång tid. Under test 1 framgår det att användarna inte hade några problem att 

genomföra uppgiften. 
 
Uppgift 3: Den här uppgiften tog näst längst tid av alla uppgifter. Tanken med den uppgiften var 

att ta reda på hur lång tid det tog för testanvändarna att upptäcka funktionen för att redigera 

produkter direkt i produktlistan. Under test 1 framgår det att användarna hade svårt att upptäcka 

funktionen. Dock hade de inga problem att utföra uppgiften när de var medvetna om funktionen. 
 
Uppgift 4: När testanvändarna utförde den här uppgiften tog det lång tid eftersom de behövde 

leta efter en bild att ladda upp. Test 1 visar att användarna inte hade svårt att förstå funktionen. 
 
Uppgift 5: Uppgiften tog längst tid och i test 1 framgår det att samtliga hade svårt att upptäcka 

och förstå hur de byter produktens kategori. 
 
Uppgift 15: Tre testanvändare försökte byta namn på produktmallen direkt i produktlistan vilket 

är fel och förlänger den genomsnittliga tiden. Byte av namn sker i vyn för produktmallar. De tre 

testanvändarna upptäckte att de hade gjort fel och gjorde sedan rätt. En av de resterande 

testanvändarna använde hjälpfunktionen och den sista testanvändaren gjorde rätt direkt. 
 
Uppgift 16: Uppgiften tog lång tid eftersom tre testanvändare försökte klicka på den 

inaktiverade knappen innan de hade fyllt i namnet för produktmallen som de skulle skapa. Testet 

visar att det inte framgår tillräckligt tydligt att användaren ska fylla i namnet på produktmallen 

innan de klickar på knappen för att skapa en produktmall 
 
Uppgift 20: Anledningen till att det tog lång tid att utföra uppgiften var att två testanvändare 

skrev namnet på produktegenskapen i sökfältet vilket var fel. De inser direkt felet och skriver in 

namnet i rutan till höger. En testanvändare försöker lägga till en ny produktegenskap i vyn för 

produktmallar vilket också är fel. Användaren inser direkt felet och utför uppgiften rätt. 
 
Resterande uppgifter: Ses som tillräckligt enkla att genomföra eftersom testanvändarna löser 

dem utan problem. 
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4.3.2 Intervju efter användbarhetstest 

Frågorna var utformade att ta reda på om funktioner i systemet var användarvänliga och för att få 

reda på om testanvändarna upptäckt något fel i designen som inte var användarvänligt. 
 
“Vad tycker du om rubriken på varje menysida?” 

Samtliga testanvändare tycker att den är tydligt och bra. 
 
“Förstår du navigeringen i menyn?” 

Samtliga tycker att navigeringen är enkel att förstå. Elin tycker att knappen bör ändra färg när 

användaren håller muspekaren över den. 
 
“Vad tycker du om att man kan högerklicka i en webbapplikation?” 
Samtliga användare tycker att det är en bra funktion. 
 
“Förstår du vad “Hjälp” är till för?” 

Samtliga förstår vad hjälp är till för. Adam och Elin nämner att de undviker hjälpfunktionen. 
 

“Varför undviker du den?” 

 Adam säger: “Är rädd att en jobbig och dålig hjälpsida ska öppnas i ett nytt 
fönster.” Tillägger att hjälpfunktionerna i webbapplikationen är bättre och tydligare än 

väntat. 

Elin säger att det är jobbigt att läsa mycket text. Tillägger att popup tips första gången en 

sida visas kan vara en bra funktion. 
 

“Förstår du vad ikonen med en penna gör i produktlistan?” 
Samtliga förstår ikonen utan problem. Marie och Elin tillägger att ikonens funktion blir tydligare 

eftersom ikonen också används i knappen med texten “Redigera markerade”. 
 
“Förstår du innehållet i produktlistan?” 
Samtliga användare förstår innehållet i produktlistan. Marie tycker att datum och produktmall 

inte behöver finnas i produktlistan eftersom det är onödig information som redan är synlig i 

redigeringsvyn. Användaren vill ha mer relevant information i mitten av listan.  
 
“Är det något allmänt som du tycker behöver förändras?” 

Anton tycker att datatyp ska göras tydligare. Marie, Bertil och Adam tycker att hjälprutan ska 

försvinna om användaren klickar utanför rutan.  
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4.3.3 Sammanställning av test, intervju och utförda förändringar 

Elin tycker att det ska finnas en rubrik i produktlistan med namnet på vilken kategori 

produkterna som visas tillhör. Istället för att införa den förändringen markeras den kategori som 

visas vara markerad i kategorilistan med en tydlig färg [1, s. 70] [11, s. 132-133].   
 

    Version 1.0     Version 1.1 

 
      Figur 21. Förändringar i kategorilistan mellan version 1.0 och 1.1. 

 
Test 1 visar på att användarna hade svårt att förstå hur byte av en produkts kategori genomförs. 

Det tog lång tid för användarna och de behövde hjälp av testledaren för att utföra uppgiften. 

Åtgärder utfördes för att användaren enkelt skulle förstå hur den byter produktens kategori. 

Större mellanrum mellan radioknappen där kategorin för produkten väljs och kategorinamnet 

införs eftersom mellanrum gör att radioknappen blir enklare att uppmärksamma [1, s. 70-71]. 

Den markerade kategorin markeras även med en tydlig färg [1, s. 70] [11, s. 132-133]. En 

förklarande text ovanför kategorilistan i redigeringsvyn har införts för att tydligare förklara för 

användaren var tillhörande kategori byts. En hjälpfunktion har även införts i vyn. 
 
   Version 1.0                      Version 1.1 

 
   Figur 22. Förändringar i vyn för redigering av produkt mellan version 1.0 och 1.1. 
 
Marie anser att datum och produktmall är överflödig information som tar uppmärksamhet 

eftersom den informationen redan finns i redigeringsvyn. Tre testanvändare försöker byta namn 

på produktmall i produktlistan vilket inte går att göra. För att undvika det misstaget har 

borttagning av fälten datum och produktmall i produktlistan utförts. Det har även medfört att fler 

produktegenskaper visas mitt på sidan. Det leder till att användaren bättre kan fokusera sin 

uppmärksamhet på produktegenskaperna. 
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Version 1.0 över och version 1.1 under 

 
 Figur 23. Förändringar i produktlistan mellan version 1.0 och 1.1. 

 
Två testanvändare skrev först in namn på produktegenskap i sökrutan vilket är fel. Felet kan bero 

på att funktionen för att lägga till en produktegenskap till en mall i vyn för produktmallar ligger i 

anslutning till vänsterkanten. I vyn för produktegenskaper ligger sökrutan istället i anslutning till 

vänsterkanten. Därför kan testanvändarna förvänta sig att funktionen för att skapa en 

produktegenskap ska ligga i anslutning till vänsterkanten. För att åtgärda problemet byter 

textruta, knappen och rullgardinsmenyn plats med sökrutan. Det kommer göra vyerna mer 

enhetliga och användare har enklare att lära sig applikationer som är enhetliga [1, s. 28-29]. 
 

     Version 1.0 över och version 1.1 under 

 
    Figur 24. Förändringar i vyn för produktegenskaper  mellan version 1.0 och 1.1. 
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Adam och Elin tycker att det ska finnas en knapp för att gå till nästa steg vid skapande av en 

produkt när användaren har valt produktmall, istället för att sidan laddas om automatiskt. Det kan 

vara bra om användaren valt fel produktmall. Den funktionen implementeras inte eftersom 

användaren kan byta produktmall utan problem i nästa steg. 
 
Tre användare försökte klicka på den inaktiverade knappen för att lägga till en produktmall utan 

att först fylla i det nya namnet. Testanvändarna inser direkt sitt fel och gör rätt. De två andra 

testanvändarna gör rätt direkt. Inget införande av en popup som Elin föreslår sker för att åtgärda 

användarnas misstag, eftersom användarna inser sitt misstag när de försöker klicka på den 

inaktiva knappen. På det här sättet undviks ett extra klick och laddningstid av popup.  
 
Flera testanvändare tycker att rutan med hjälp ska försvinna om användaren klickar utanför. Den 

funktionen har testats och den fungerar inte som tänkt. 
 
En testanvändare tycker att knapparna i menyn bör ändra färg när användaren håller muspekaren 

över dem. Eftersom inga testanvändare hade några problem med navigering i menyn och endast 

en testanvändare föreslår förändringen görs valet att inte införa det.  
 
Vid observation insågs det att constraints är bra att använda för att begränsa användaren och 

tydliggöra att funktionen inte är aktiv. Den här begränsningen är bra att tillämpa i funktionen 

nedan eftersom användaren inte kan lägga till en egenskap som redan tillhör mallen [1, s 27]. 
 

     Version 1.0      Version 1.1 

 
      Figur 25. Förändringar i vyn för produktmallar mellan version 1.0 och 1.1. 
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4.4 Vägen till webbapplikation version 1.2  
För att ta reda på om förändringarna efter test 1 har gjort webbapplikationen mer användarvänlig 

har ett nytt hallwaytest utförts med fem testanvändare på version 1.1. För beskrivning av test se 

kapitel 3.1.4. 
 

4.4.1 Användbarhetstest på webbapplikation version 1.1  

För att få reda på om webbapplikationen är användarvänlig har ett hallwaytest utförts med fem 

testanvändare. För beskrivning av test se kapitel 3.1.4. 
 
Testanvändarna nedan är fem användare med olika bakgrund och datorvana, varav två användare 

varit med i tidigare test på designprototypen. Som vid tidigare test representerade de tre olika 

typer av användare med olika erfarenhet. För att förenkla läsandet av texten representeras 

användarna med fiktiva namn: 
● Erik: Tidigare användare av designprototyp: Man, 21 år, avancerad datoranvändare, 

erfarenhet av bland annat avancerad bild- och videoredigering, problemlösning och 

konfiguration av datorer. 

● Lena: Tidigare användare av designprototyp: Kvinna, 47 år, mindre van datoranvändare, 

erfarenhet av ordbehandlingssystem och matvarusystem på stormarknad. 

● Markus: Man, 25 år, van datoranvändare, erfarenhet av bland annat officepaketet och 

varusystem i butik. 

● Peter: Man, 43 år, van datoranvändare, erfarenhet av bland annat officepaketet och 

QlikView 

● Martin: Man, 22 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland annat officepaketet, 

problemlösning och konfiguration av datorer. 

Efter testet och intervjun analyserades datan som samlats in och sedan sammanfattades den. De 

förändringar som behövde utföras implementerades direkt i applikationen.  
 
Nedan visas data som samlades in vid testet på webbapplikationen. Som vid tidigare test 

presenteras en sammanfattning för varje vy om hur de olika testanvändarna reagerade vid 

hantering av vyn. Testanvändarna nämns i olika omfattning eftersom varje testanvändare gav 

varierande mängd information. 
 
Vy för produkter 
Samtliga testanvändare hade inga problem med att lägga till en ny produkt och det tog lång tid 

för dem att hittade funktionen för att redigera direkt i listan. Peter nämner att en ram runt 

egenskapen i listan kan göra redigeringsfunktionen tydligare. Erik och Martin håller med om att 

en ram kan göra funktionen tydligare. Testanvändarna redigerar produkter utan problem. De 

raderar en och flera produkter utan problem. Lena och Markus använder hjälpfunktionen för att 

ta reda på hur de ska lägga till en ny kategori. Erik, Peter och Martin lägger till en ny kategori 

utan problem. Testanvändare Peter nämner att strukturen och ikonerna är likt ett filsystem och 

därför antar han att det går att högerklicka. Testanvändarna byter namn och raderar kategorier 

utan problem. Samtliga användare filtrerar listan efter kategori utan problem.  
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Vy för produktredigering 
Samtliga testanvändare redigerar produkter utan problem. Testanvändare Markus, Peter och 

Martin hittar funktionen för att byta produktens kategori snabbt. Erik och Lena hade svårare att 

hitta funktionen för att byta produktens kategori. Uppladdning av en bild till en produkt sker utan 

problem. De raderar sedan en produkts bild utan problem. Erik, Markus och Martin förväntar sig 

att de egenskaper som de redigerar kommer att ändras på samtliga produkter och de egenskaper 

de inte redigerar förbli oförändrade. 
 

Vy för produktmallar 
Samtliga byter namn på en produktmall, skapar och raderar en produktmall utan större problem. 

Erik är ensam om att inte klicka på den inaktiva knappen innan han fyllt i namnet på den nya 

produktmallen. Lena använder hjälpfunktionen för att byta namn. Samtliga tog bort en 

produktegenskap från produktmallen och lägger till produktegenskaper till en produktmall  utan 

problem. Lena använder hjälpfunktionen för att ta bort en produktegenskap från en produktmall. 

Sedan högerklickar användaren för att ta bort. Erik nämner att produktmallen som användaren 

klickat på i listan för produktmallar bör markeras. På det viset vet användaren vilken mall den 

klickat på.  
 

 

Vy för produktegenskaper 

Testanvändarna skapar nya produktegenskaper utan problem. Lena är ensam om att inte lägga 

märke till att det går att välja datatyp. Testanvändarna byter namn på produktegenskaper direkt i 

listan utan större problem. Lena använder hjälpfunktionen för att byta namn på 

produktegenskapen. Martin nämner att det blir tydligare att det går att högerklicka i samtliga 

listor om muspekarens ikon byts ut mot en hand. 

 
Genomsnittlig tid för utförda uppgifter 
Diagrammet nedan visar den genomsnittliga tiden för varje uppgift som testanvändarna utförde 

under andra testet på webbapplikationen. De uppgifter som har tagit lång tid i jämförelse med de 

andra uppgifterna redogörs nedan. Under testet framgick det att de uppgifter som tog lång tid 

oftast var svårare att genomföra för testanvändarna. Uppgifterna som tog kort tid är mer 

användarvänliga, enkla att förstå och är då delar som fungerar bra i webbapplikationen. 
 

 
Figur 26. Diagram, medeltid test 2. 
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Uppgift 3: Den här uppgiften tog längst tid av alla uppgifter. Tanken med den uppgiften var att 

ta reda på hur lång tid det tog för testanvändarna att upptäcka funktionen för att redigera 

produkter direkt i produktlistan. Under test 2 framgår det att användarna fortfarande hade svårt 

att upptäcka funktionen, men de hade inga problem att utföra uppgiften när de var medvetna om 

funktionen. 
 
Uppgift 5: Uppgiften tog lång tid och i test 2 framgår det att två av fem testanvändare har svårt 

att upptäcka funktionen för byte av produktens kategori. 
 

Uppgift 9: Uppgiften tog lång tid eftersom de flesta testanvändarna tog sig tid att redigera 

värdena noga. 

 

Uppgift 12: I test 2 framgår det att två av fem testanvändare hade svårt att upptäcka att det går 

att högerklicka i kategorilistan.  

 
Uppgift 15: Samtliga byter namn på en produktmall utan större problem. Lena använder 

hjälpfunktionen för att ta reda på hur den ska byta namn.  
 

Uppgift 18: Uppgiften tog lång tid i test 2 eftersom Lena behövde använda hjälpfunktionen. 
 
Resterande uppgifter: De ses som tillräckligt enkla att genomföra eftersom testanvändarna 

löser dem utan problem. 

4.4.2 Intervju efter test 

Frågorna var utformade för att ta reda på om funktioner i systemet var användarvänliga och för 

att få reda på om testanvändarna upptäckt något fel i designen som inte var användarvänligt. 
 
“Hur uppfattar du funktionen för att byta kategori i produktredigering?” 
Tre av fem testanvändare tycker att funktionen är tydlig och enkel att använda. Erik säger att han 

tänker att listan är en sorts navigering eftersom den ligger i en egen ram likt den i vyn för 

produktlistan. Han förväntar sig att hantering av kategorier sker innanför den högra ramen 

tillsammans med produktens egenskaper. Martin säger att funktionen kan bli tydligare om det 

också går att byta kategori med hjälp av en rullgardinsmeny i den högra ramen.  
 
“Är hjälptexterna tydliga och hjälpande?” 

Samtliga testanvändare tycker att texterna är tydliga och hjälpande. 
 
“Uppfylldes dina förväntningar i steget från designprototyp till webbapplikation?” 

Tidigare testanvändare av designprototypen säger att deras förväntningar uppfylldes. Erik säger 

att webbapplikationen har mycket av det han nämnt i testet på designprototypen. 
 
“Är det något allmänt som du tycker behöver förändras?” 

Samtliga säger att de inte har något med att tillägga utöver det som de redan har sagt.  
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4.4.3 Sammanställning av test, intervju och utförda förändringar 

Tre av fem testanvändare tycker att funktionen för att byta en produkts kategori är tydlig och 

enkel att använda. De andra testanvändarna letar efter produktens kategori i mitten av sidan 

bland produktens egenskaper. Därför införs en rullgardinsmeny i mitten på sidan. På det viset 

kan användarna byta kategori på två olika sätt. 
 
       Version 1.1            Version 1.2 

 
           Figur 27. Förändringar i vyn för redigering av produkt mellan version 1.1 och 1.2. 

 
Den produktmall som användaren klickat på markeras tydligt efter att Erik efterfrågat det.  
 
        Version 1.1    Version 1.2 

 
        Figur 28. Förändringar i vyn för produktmallar mellan version 1.1 och 1.2. 

 
Muspekarens ikon byts ut mot en hand för att tydliggöra högerklick i listor efter att Martin nämnt 

det. De värden som går att redigera direkt i listorna markeras med en ram eftersom Peter sagt att 

det gör funktionen mycket tydligare. Erik och Martin håller med.  
 
Version 1.1 över och version 1.2 under 

 
 Figur 29. Förändringar i produktlistan mellan version 1.1 och 1.2. 

 
Testanvändarna tycker att hjälptexterna är tydliga och de tidigare användarna av 

designprototypen tycker att deras förväntningar har uppfyllts.  
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4.5 Utvärdering av tidigare examensarbete 
För att jämföra skillnaden mellan resultatet av en iterativ och en ej iterativ utvecklingsprocess för 

utvecklingen av ett PIM-system har ett hallwaytest genomförts på skärmbilder från 

webbapplikationen som utvecklats i det tidigare examensarbetet. Därefter fick testpersonerna se 

skärmbilder på resultatet från de båda utvecklingsprocesserna och svara på frågor angående dem. 
 

4.5.1 Användbarhetstest på tidigare examensarbete 

Testet utfördes för att få reda på om det tidigare examensarbetet var användarvänligt. För 

beskrivning på test se kapitel 3.1.4.  
 
Testanvändarna nedan är fem användare med olika bakgrund och datorvana, varav tre användare 

varit med i tidigare test på designprototypen. För att förenkla läsandet av texten representeras 

användarna med fiktiva namn: 
● Erik: Tidigare användare: Man, 21 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland 

annat avancerad bild- och videoredigering, problemlösning och konfiguration av datorer. 

● Anton: Tidigare användare: Man, 20 år, van datoranvändare, erfarenhet av 

ordbehandlingssystem. 

● Sandra: Kvinna, 24 år, van datoranvändare, erfarenhet av ordbehandlingssystem. 

● Martin: Tidigare användare: Man, 22 år, avancerad datoranvändare, erfarenhet av bland 

annat office paketet, problemlösning och konfiguration av datorer. 

● Malin: Kvinna, 28 år, mindre van datoranvändare, erfarenhet av ordbehandlingssystem 

och mailklient. 

Efter testerna och intervjuerna analyserades datan som samlats in och sammanfattades sedan.  
 
Nedan visas data som samlades in vid testerna. Som vid tidigare test presenteras en 

sammanfattning för varje vy om hur de olika testanvändarna reagerade vid hantering av vyn.  
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Vy för Artiklar 

 
 Figur 30. Vy “Artiklar” från tidigare examensarbete [9, s. 47]. 
 

Ingen användare hade problem med att hantera artiklar i artikelvyn. Erik trodde först att han 

skulle skriva in värdena i sökrutorna vid skapandet av en ny artikel, men insåg sedan att det var 

fel. Malin hittar inte sökfunktionen för artiklarna.  
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Vy för Meny och produkter 

 
 Figur 31. Vy “Meny och produkter” från tidigare examensarbete [9, s. 50]. 

 
Ingen av testanvändarna hade problem med att hantera produkter. Fråga 8 som handlade om hur 

attribut läggs till en produkt var svår för användarna att utföra. Erik vill först klicka på knappen 

“New” för att lägga till nytt attribut, vilket är fel. Han inser felet och klickar sedan på vänster 

plusikon och lägger till nytt attribut utan problem. Alla testanvändare förutom Erik klickar på 

höger plusikon när de ska lägga till nytt attribut till produkten. Anton och Sandra behöver 

vägledning för att hitta vyn för att lägga till attribut. Martin och Malin klickade först på höger 

plusikon, men inser att det är fel och klickar på vänster plusikon och lägger till nytt attribut utan 

problem. Testanvändarna lägger till artiklar till en produkt utan problem.



Resultat och analys 

 

39 

5. Resultat och analys 
Först introduceras ett delresultat där designprototyp version 1.5 utvärderas. Syftet är att kartlägga 

hur användarvänligheten förändrats mellan version 1.5 och 1.0. Sedan presenteras en jämförelse 

mellan iterativ och ej iterativ utveckling där intervjuer har utförts angående två applikationer för 

att se vilken applikation som föredrogs med fokus på funktion och användbarhet. Efter det 

introduceras tiden som det har tagit för olika delar i projektet för att visa om det är lönsamt att 

iterativt utveckla en designprototyp eller inte. Sist presenteras den slutgiltiga applikationen. 
 

5.1 Utvärdering av prototyp version 1.5 
Prototypens meny består av fem sidor. Nedan presenteras resultatet av hallwaytestet och 

intervjun där en bild för varje vy visas. För att visa vad den iterativa utvecklingen av en 

designprototyp gett för resultat beskrivs vad som förändrats i prototyp version 1.5 jämfört främst 

med prototyp version 1.0. Jämförelse sker också med den versionen som introducerar en ny 

funktion, givet att den inte fanns i version 1.0. Sedan visas en analys av tester och intervjuer. 

Observationer på testanvändarna och deras åsikter redogörs. 
 

5.1.1 Vy för produkter 

En tydligare navigering har införts från version 1.0 till 1.5 med hjälp av en meny. Den aktiva 

sidan markeras tydligt i menyn för att användaren ska veta var den befinner sig [1, s. 70] [10, s. 

75]. En knapp med ett frågetecken för hjälp har införts i kategoridelen därför att det efterfrågas 

av användarna. Kategorier redigeras direkt i samma vy med hjälp av högerklick jämfört med i 

version 1.0 där det går att redigera kategorier i en separat vy. Det går också att redigera 

produkter direkt i listan [12, s. 102, 4]. Redigeringen av kategorier och produkter på det sättet 

medför att antalet klick minskar och överskådligheten ökar [12, s. 102, 4] [11, s. 179]. Den 

utökade vyn för enskild produkt utan redigeringsmöjlighet har tagits bort. Pagineringsfunktionen 

har tagits bort [12, s. 102]. Knappar med text har ersatts med ikoner för att skapa bättre 

igenkänning [1, s 21]. Status för produkten har nu olika färg för att lättare urskilja sig för 

användaren [1, s. 70] [11, s. 132-133].  
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Figur 32. Produktlista version 1.5. 
 

5.1.2 Vy för produktredigering 

Produktredigering hanteras endast på en sida i prototyp version 1.5, jämfört med version 1.0 där 

redigering hanterades på fyra sidor. Det medför att antalet klick för användaren minskar för att 

komma till den vy personen vill komma till [12, s. 102] [11, s. 179]. Det ökar även 

överskådligheten för användaren vid redigering [12, s. 4]. Val av kategori till produkt sker också 

på samma sida och funktionen är enklare för användaren att förstå. Användaren behöver enbart 

markera den kategori som produkten ska tillhöra, jämfört med version 1.0 där användaren 

behövde välja både över- och underkategorier. En produkt kan nu ha en produktmall i jämförelse 

med version 1.0. Det förenklar skapandet av nya produkter som ska bestå av samma 

produktegenskaper. 
 

 
Figur 33. Produktredigering version 1.5. 
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5.1.3 Vy för produktmallar 

I version 1.0 finns det ingen möjlighet att använda produktmallar i jämförelse med version 1.5. 

Produktmallar introducerades först i version 1.2. I version 1.2 sker redigering av produktmallar i 

den vy där redigering av produkter sker. Där kan användaren välja att spara produktens 

egenskaper som en produktmall. Användaren kan också byta tillhörande produktmall i den vyn 

på samma vis som i version 1.5. I version 1.5 sker hantering av produktmallar i en separat vy där 

användaren kan hantera vilka produktmallar som finns och deras tillhörande produktegenskaper. 

Redigering av produktmallarnas namn sker direkt i listan. Redigering av namnet på 

produktegenskapen sker direkt i listan. Det här medför att användaren med översikt kan byta 

namn utan att behöva navigera till vyn för produktegenskaper [12, s. 102, 4] [11, s. 179]. 
 

 
Figur 34. Produktmallar version 1.5. 
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5.1.4 Vy för produktegenskaper 

I version 1.0 redigeras produktens tillhörande produktegenskaper i en separat flik vid 

produktredigering. Det finns ingen möjlighet att hantera produktmallar. Redigering av 

produktegenskaper i en separat vy introducerades först i version 1.3. Redigering av namnet på 

produktegenskapen sker direkt i listan vilket medför att användaren med översikt kan byta namn 

[12, s. 4]. I version 1.5 introducerades datatyper för varje produktegenskap för att möjliggöra 

validering av det användaren skriver in. 
 

 
Figur 35. Produktegenskaper version 1.5. 
 

5.2 Jämförelse mellan iterativ och ej iterativ utveckling 

En jämförelse av examensarbetet som presenteras i den här rapporten och det tidigare 

examensarbetet har genomförts med hjälp av intervjuer. Examensarbetet i den här rapporten har 

utvecklat en designprototyp och webbapplikation iterativt i jämförelse med det tidigare 

examensarbetet som inte utvecklade designprototyp och webbapplikation iterativt. Resultatet av 

jämförelsen med hjälp av intervjuerna presenteras nedan. 
 

5.2.1 Intervju och jämförelse mellan webbapplikationerna 

En jämförelse av de olika vyerna i webbapplikationen från det tidigare examensarbetet med 

vyerna från webbapplikation version 1.2 gjordes med hjälp av intervjuer med de sista fem 

testanvändarna som beskrivs i kapitel 4.5.1. Nedan presenteras en sammanställning. I svaren på 

frågorna kallas det tidigare examensarbetet “CET” som står för Content Enrichment Tool. Det 

här examensarbetet kallas “Alfa” som står för Andreas Lantz och Fredrik Agné.  
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Artikellista jämfört med produktlista 
Bilden nedan till vänster är från listan med artiklar i CET. Bilden nedan till höger är från listan 

med produkter i Alfa.  
 

 
Figur 36. Vy för artiklar [9, s. 47] jämfört med vy för produktlista. 

 
“Vad tycker du om sökfunktionen i respektive vy?” 
Erik tycker att CET har en bra och speciell sökfunktion eftersom det går att söka separat i varje 

kolumn i jämförelse med Alfa som har en vanlig sökfunktion som söker i hela listan. Anton och 

Sandra tycker att sökfunktionen i Alfa är bättre eftersom den söker i hela listan direkt. Martin 

tycker att sökfunktionen är tydligare i Alfa. Malin hittar inte sökfunktionen i CET. 
 
“Vad tycker du om knapparna för hantering av artiklar/produkter i respektive vy?” 
Erik tycker det är bra att Alfa har olika knappar för att komma till samma funktion i jämförelse 

med CET som bara har en knapp. Sandra tycker att CET har bättre knappar eftersom det inte är 

lika mycket text i dem. Alfa har tydligare knapp för att lägga till produkt enligt Anton och Martin 

eftersom knappen har både ikon och en tydlig text. Martin säger: “Vad betyder Editera? Det är 

inget svenskt ord.” Malin nämner att “Editera” är svårt att förstå.  
 
“Vad tycker du om funktionerna i respektive vy?” 

Erik tycker det är smidigare i Alfa där det går att redigera direkt i listan.  
Anton, Martin och Malin tycker att Alfa är tydligare eftersom knapparnas text är mer 

beskrivande. Martin tycker att pagineringen i CET bör visa fler artiklar. Martin nämner också att 

Alfa saknar paginering och då kan det bli jobbigt om listan visar tusentals produkter men då går 

det att filtrera med hjälp av kategorilistan.  
 
“Vilken vy föredrar du mest och varför?” 
Erik tycker att CET har snyggare färger men han föredrar Alfa eftersom den har enklare 

navigering med kategorilistan och menyn. Erik och Sandra tycker att det är bra att det finns 

knappar för hjälp i Alfa. Sandra föredrar CET eftersom den är mer strukturerad. Alfa skriver ut 

produktegenskapen flera gånger vilket gör att det ser mer ostrukturerat ut enligt Anton. Martin 

tycker att Alfa är tydligare och mer överskådlig. Testanvändaren tycker att det är förvirrande att 

produkter och artiklar är separerat i olika vyer i CET. Malin tycker att båda vyerna är lika bra. 



Resultat och analys 

 

44 

Redigera artikel jämfört med redigera produkt 
Bilden nedan till vänster är från CET där användaren kan redigera artiklar. Bilden nedan till 

höger visar två vyer från Alfa. I den översta vyn kan användaren redigera produkter. I den 

nedersta vyn kan användaren redigera produkter direkt i listan. 
 

 
Figur 37. Vy för redigering av artiklar [9, s. 48] jämfört med vyer för redigering av produkt. 

 
“Vilken vy föredrar du mest och varför?” 
Martin föredrar Alfa eftersom den är enklare och tydligare. Erik, Anton och Malin föredrar Alfa 

eftersom det går att redigera direkt i listan vilket går snabbare än popup när användaren snabbt 

ska redigera flera produkter. Sandra föredrar CET eftersom den är mer tydlig och tilltalar henne 

mer. 
 
Meny och produkter jämfört med produktegenskaper och produktmallar 

Bilden nedan till vänster är från CET där användaren kan hantera produkter och produkternas 

attribut. Översta bilden till höger är från Alfa där användaren kan hantera produktegenskaper 

som motsvarar attribut i CET. Nedersta bilden till höger är från Alfa där användaren kan hantera 

vilka produktegenskaper som tillhör produktmallarna. Produktmallar kan liknas med produkter i 

CET där en produkt bestämmer attributen för flera artiklar. 
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 Figur 38. Vy “Meny och produkter” [9, s. 50] jämfört med vyer för produktegenskaper och produktmallar. 

 
“Förstår du hur man lägger till en ny produktegenskap i respektive vy?” 
Erik, Martin och Malin tycker det framgår tydligt i både CET och Alfa. Anton tycker att det är 

svårt att hitta hur nytt attribut skapas i CET. Sandra gillar inte rullgardinsmenyn i Alfa för att 

lägga till datatyp vilket inte finns i CET. 
 
“Vad tycker du om knapparna för hantering av attribut/produktegenskap i respektive vy?” 
Erik tycker bättre om knapparna i Alfa eftersom CET har för många knappar över hela vyn. 

Anton tycker det är otydligt i CET, tror att det går att lägga till ny artikel. Sandra föredrar 

knapparna i CET eftersom de har mindre text. Martin tycker att knapparna är tydligare i Alfa. 

Malin tycker att knapparna är tydliga i både CET och Alfa. 
 
“Vad tycker du om funktionerna i respektive vy?” 
Erik föredrar Alfa eftersom det går att redigera produktegenskaper direkt i listan. Den här 

testanvändaren tycker också att det är smidigare att lägga till produktmall i Alfa eftersom det går 

att skriva in namn på produktmall direkt när en ny produktmall skapas. Anton föredrar Alfa 

eftersom funktionerna är tydligare. Alfa är enklare när det gäller navigering till 

produktegenskaper för att det är mindre klick och enklare att förstå enligt Sandra. Martin tycker 

att CET verkar ha begränsad funktionalitet och det är för mycket funktioner och knappar i 

samma vy. Malin tycker att det är jobbigt att CET blandar svenska och engelska. Testanvändaren 

ser också att funktionen för att ta bort attribut saknas. 
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“Vilken vy föredrar du mest och varför?” 
Alfa föredras av Erik eftersom applikationen är smidigare och har tydligare funktioner. Anton 

föredrar Alfa vid hantering av produktegenskaper eftersom den är tydligare och det finns 

möjlighet att ta bort produktegenskaper. Anton föredrar vyn för produkter i CET när det handlar 

om att lista upp produkter eftersom det går att få upp artiklar enkelt där. Sandra föredrar CET 

eftersom listan är horisontal åt höger istället för vertikalt ner. Martin föredrar vyn för 

produktegenskaper i Alfa eftersom den är överskådlig och tydlig. Malin tycker att Alfa är 

tydligare eftersom den ser ut som andra program och knapparna har tydlig text.  
 
5.2.2 Sammanställning av intervju och jämförelse mellan webbapplikationerna 
Två testanvändare föredrar artikellistan i CET eftersom produktegenskapernas namn skrivs ut 

flera gånger i Alfa vilket inte sker i CET. En testanvändare tycker att CET har mer tilltalande 

färger i jämförelse med Alfa. Fyra testanvändare föredrar Alfa eftersom texten på knapparna är 

mer beskrivande medan en användare föredrar när det inte är lika mycket text till knappen. Tre 

testanvändare nämner att de föredrar sökfunktionen i Alfa eftersom den söker i hela listan direkt 

och är enklare och  tydligare medan en testanvändare tycker sökfunktionen i CET är bra eftersom 

det går att söka i varje kolumn. Tre testanvändare tycker att Alfa har tydligare funktioner. En 

testanvändare tycker att det är förvirrande att produkter och artiklar är separerat i olika vyer i 

CET. Tre testanvändare nämner att de föredrar Alfa eftersom det går att redigera produkter och 

produktegenskaper direkt i listan med enkelklick. Fyra testanvändare har svårt att förstå 

navigeringen i CET när de ska hantera attribut och två testanvändare tycker att texten “Editera” 

på knappen är otydligt i CET.  
 
Testet på skärmbilderna på det tidigare examensarbetet, CET, med de fem testanvändarna visar 

ett par brister i användbarheten i CET. Den slutliga jämförelsen mellan skärmbilder från CET 

med Alfa webbapplikation version 1.2 tydliggör brister i design och funktionalitet i CET vilket 

medför att de fem testanvändarna flera gånger föredrar Alfa framför CET. 
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5.3 Den iterativa utvecklingen 
Diagrammet nedan visar tiden som lagts ner på utveckling av designprototyp, 

databasmodellering och omprogrammering. Endast de delar av utvecklingen som ingår i testerna 

redovisas i diagrammet. 
 

 
Figur 39. Diagram för utvecklingstid. 

 
Den iterativa utvecklingen av designprototypen tog 57 timmar inklusive tester. Programmering 

och databasmodellering tog 313 timmar. Om webbapplikationen hade utvecklats utan iterativ 

utveckling av designprototypen hade version 1.0 av designprototypen utvecklats till en 

fungerande webbapplikation innan bristerna hade upptäckts tillsammans med testanvändarna. 

Det hade resulterat i att funktionerna i webbapplikationen hade behövt programmeras om efter 

det första användbarhetstestet vilket hade tagit mer tid än att utveckla en ny version av 

designprototypen.  
 
Diagrammet visar att 14 procent av utvecklingstiden gick till utvecklingen av sex 

designprototyper. Det betyder att det tar mindre tid att ändra funktioner och designfel i 

prototypen i sex versioner jämfört med att utveckla hela webbapplikationen. 
 
Iterativ utveckling av en designprototyp är fördelaktig vid utveckling av applikationer eftersom 

det iterativa arbetet tillsammans med användartester i en miljö som kan liknas den slutliga leder 

till att feldesignade funktioner upptäcks tidigt under projektet. Designfelen kan då korrigeras 

tidigt på ett mindre tidskrävande vis i jämförelse med korrigeringar i en applikation som redan 

börjat utvecklats, där förändringar i funktionalitet kan medföra stora tidsförluster. 
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5.4 Utvärdering av webbapplikation 
Applikationens första sida visar en lista med alla produkter som tillhör vald kategori. Till vänster 

visas en lista med kategorier där produkter kan sorteras. Längst upp visas menyn för navigering i 

applikationen. 
 

 
Figur 40. Produktlista, webbapplikation version 1.2. 
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I vyn redigera produkt kan användaren välja vilken kategori produkten tillhör och redigera de 

produktegenskaper som produkten har. 
 

 
Figur 41. Redigering av produkt, webbapplikation version 1.2. 

 
Vyn för produktegenskaper listar upp alla produktegenskaper i applikationen och det går att ta 

bort, lägga till samt byta namn på produktegenskaper. 
 

 
Figur 42. Produktegenskaper, webbapplikation version 1.2. 
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Vyn nedan är den vy som hanterar produktmallar där lista på alla produktmallar är till vänster 

och alla produktegenskaper för respektive produktmall visas i mitten. 
 

 
Figur 43. Produktmallar, webbapplikation version 1.2. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I den här delen presenteras diskussion och slutsatser om examensarbetet. Först resultatdiskussion 

sedan metoddiskussion och slutligen slutsatser. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan presenteras en diskussion om resultatet av examensarbetet. 

 

6.1.1 Sammanställning av intervju och jämförelse mellan webbapplikationerna 

Vid jämförelse av det här examensarbetet med det tidigare tar vi inte hänsyn till testanvändarnas 

erfarenhet i sammanställningen utan fokus ligger på vad användarna föredrar. Det hade varit att 

föredra att testa den utvecklade applikationen istället för att använda skärmbilder från rapporten, 

men eftersom den utvecklades med komponenter som hade en begränsad licenstid så var det 

inget alternativ. 
 

6.1.2 Designprototypen 

Med hjälp av användbarhetstesterna på designprototypen har vi hittat fel och fått nya idéer. Med 

hjälp av det har vi infört både stora och små förändringar i den tänkta funktionaliteten och 

designen av användargränssnittet. Skillnaden mellan version 1.0 och 1.5 är relativt stor och 

slutresultatet bekräftas som användarvänligt med hjälp av användartesterna. Iterativ utveckling 

av designprototypen har gett stora förändringar i resultatet snabbt. 
 
Om arbetet hade utförts i två separata projektgrupper där den ena gruppen utvecklade 

designprototypen iterativt och den andra ej iterativt hade resultatet blivit mer mätbart. Då hade vi 

haft bättre dokumentation över båda projekten och det hade varit enkelt att jämföra de båda 

delresultaten och få ett mer tydligt resultat. Det var inte möjligt då vi var två personer och vi 

uppskattar att det hade behövts två personer till för att kunna genomföra två separata projekt. 
 

6.1.3 Webbapplikationen 

Med hjälp av användartesterna på webbapplikationen har vi behövt införa små och inte speciellt 

tidskrävande förändringar som varit relevanta för att göra webbapplikationen mer 

användarvänlig. Vi valde att inte ha med vyerna för import och export eftersom de vyerna inte 

behövde förändras när det gäller användarbarheten.  
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6.2 Metoddiskussion 
Nedan presenteras en diskussion om metoderna som används i examensarbetet. 
 

6.2.1 Användbarhetstester 

Det kan vara svårt för testanvändaren att föreställa sig hur de ska använda designprototypen 

eftersom det inte är en fungerande applikation. De är mer vana vid att använda en applikation 

och det kan vara svårt för dem att sätta sig in i samma situation som om de faktiskt använde en 

riktig applikation.  
Resultatet från testerna på designprototypen kan därför vara något sämre än om vi faktiskt hade 

utvecklat varje steg i en fungerande applikation där de faktiskt hade kunnat klicka runt. Det är 

svårare för dem att fokusera på en bild än i en applikation.  
 
Vid sammanställning av resultaten från testerna tar vi ingen hänsyn till testanvändarnas 

bakgrund. Vid val av testanvändare har dock hänsyn till bakgrund tagits för att försöka få 

testanvändare med olika typer av erfarenhet, eftersom målet har varit att göra en användbar 

webbapplikation som kan användas av en användare med mindre erfarenhet men också av någon 

med mer erfarenhet som ställer lite högre krav på funktionalitet. 
 

6.2.2 Intervjuer 

Vi kan omedvetet ha påverkat användaren att tycka på ett visst sätt som är fördelaktigt för 

prototypen och webbapplikationen i det här examensarbetet men vi har formulerat frågorna så att 

de inte är ledande för att försöka få bästa möjliga svar. Frågan “Är hjälptexterna tydliga och 

hjälpande?” har varit ledande eftersom vi tyckte att hjälptexten var tydlig och ville ha en 

bekräftelse på att det stämde, medan frågan “Hur uppfattar du funktionen för att byta kategori i 

produktredigering?” är öppen för alla svar. 
 

6.2.3 Designprototypen 

Med iterationerna under utvecklingen av designprototypen med både Capo och testanvändare har 

vi hittat nödvändiga förbättringar av funktioner som produktmall och hantering av 

produktegenskaper. Vi har även fått veta att det är bra med flera knappar och högerklick för att 

göra samma sak genom intervju med hjälp av en av testanvändarna. Med hjälp av 

användartesterna har vi fått veta att några av våra knappar varit otydliga och gjort dem tydliga. 
 

6.2.4 Webbapplikationen 

Vid användbarhetstester på webbapplikationen har vi fått veta att funktioner varit otydliga, bland 

annat val av produkts kategori. Tack vare det har vi gjort funktionen tydligare och även gjort att 

det går att byta kategori i en rullgardinsmeny, det har medfört att webbapplikationen har två sätt 

för att hantera samma funktion. Med hjälp av användbarhetstester har vi har sett att constraint är 

till nytta, på det viset testar inte användaren att klicka mer än en gång, sedan förstår användaren 

att den inte kan klicka innan den gjort något annat som behövs för att aktivera knappen. Vi har 

sett att kategorilistan och listan med produktmallar ska markera vilken kategori respektive 

produktmall användaren är inne på för att det ska framgå tydligare. 
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6.3 Slutsatser och rekommendationer 
Om den tidigare författaren hade gjort användbarhetstester på designprototypen som utvecklades 

i det examensarbetet och sedan på webbapplikationen hade webbapplikationen troligtvis blivit 

mer användarvänlig. Då hade författaren fått en användares perspektiv och troligtvis upptäckt 

designfel som kan vara svåra att upptäcka själv. Det tidigare examensarbetet hade en 

begränsning eftersom författaren var ensam och möjligtvis inte hade samma kompetens eller 

engagemang i jämförelse med vad vi hade när han utförde examensarbetet vilket också kan ha 

påverkar skillnaden på användarbarheten mellan de två webbapplikationerna. 
 
Slutsatsen från det här examensarbetet är att det är till fördel att arbeta iterativt med 

designprototyper tillsammans med användbarhetstester fram till det att designprototypen visar 

sig ha en planerad funktionalitet som så långt som möjligt bör vara användarvänlig, samtidigt 

som den stödjer kravspecifikationen. På det sättet undviker utvecklarna att spendera för mycket 

extra tid på att programmera om funktioner och modellera om databaser. 
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Bilaga 1 Tester på prototyp och webbapplikation 

 

Testuppgifter på prototyp 

1. Hur redigerar man en produkt? 

2. Hur redigerar man flera produkter? 

3. Hur visas flera produkter? 

4. Hur importerar man produkter? 

5. Hur exporterar man produkter? 

6. Hur lägger man till kategorier? 

7. Hur redigerar man kategorier? 

8. Hur använder man produktmallar? 

9. Hur skapar man en produktmall? 

10. Hur skapar man nya attribut/egenskaper? 

11. Hur redigerar man attribut/egenskaper? 

 

Utökad uppgift på test av prototyp version 1.5 

12. Lägg till produktegenskaper till en mall 

 

Intervjufrågor på prototyp 

Vad tycker du om att man kan högerklicka i en webbapplikation? 

Behövs det knappar för redigering? 

Är ikonerna för redigering och ta bort tydliga, förstår du vad du ska göra när du ser dem? 

Förstår du vad frågetecknet är till för? 

Är det något allmänt som du tycker behöver förändras? 
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Testuppgifter på webbapplikationerna 

1. Lägg till en produkt 

2. Redigera en produkt (alt 1) 

3. (Redigera en produkt (alt 2))  

4. Lägg till en bild till en produkt 

5. Byt tillhörande kategori för en produkt  

6. Ta bort bild från tidigare produkt  

7. Ta bort en produkt 

8. Ta bort flera produkter samtidigt 

9. Redigera flera produkter samtidigt 

10. Importera nya produkter  

11. Exportera produkterna 

12. Lägg till en ny kategori  

13. Ta bort en kategori  

14. Byt namn på en kategori  

15. Byt namn på en produktmall  

16. Skapa en produktmall   

17. Ta bort en produktmall 

18. Ta bort produktegenskaper från en produktmall  

19. Lägg till produktegenskaper till en produktmall  

20. Lägg till en ny produktegenskap  

21. Byt namn på en produktegenskap 

 

Intervjufrågor för webbapplikation version 1.0 

Vad tycker du om rubriken på varje menysida? 

Förstår du navigeringen i menyn? 

Vad tycker du om att man kan högerklicka i en webbapplikation? 

Förstår du vad “Hjälp” är till för? 

Förstår du vad ikonen med penna gör i produktlistan? 

Förstår du innehållet i produktlistan? 

Är det något allmänt som du tycker behöver förändras? 

 

Utökad uppgift på test av webbapplikation version 1.1 

22. Navigera/filtrera produktlistan efter en kategori 

 

Intervjufrågor för webbapplikation version 1.1 

Hur uppfattar du funktionen för att byta kategori i produktredigering? 

Är hjälptexterna tydliga och hjälpande? 

Uppfylldes dina förväntningar i steget från designprototyp till webbapplikation? (Tidigare 

användare av prototyp) 

Är det något allmänt som du tycker behöver förändras? 

 
 
 
 


