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Abstract 
User-Interface design is one of the most important aspects of development of a system, as the 

user-interface is one of the elements that the user primarily will take in consideration when 

assessing a system. This means that user-interface design plays an important role in how the 

system will be received and assessed at procurement. A designer has to consider a couple of 

human computer interaction (HCI)-aspects such as usability, user experience, and aesthetics, 

in order to design a satisfactory user-interface. These three aspects of human computer 

interaction affect user experience of a system, which will influence a client’s decision on 

investment in the system. Designing a user-interface of a system often means that designers 

and developers have to consider the extent to which a designer can implement their version of 

the interface. A composition of many visual interface elements can have an impact on the 

systems performance. Sometimes the visual design attributes can conflict with the system 

requirements. If designers are challenged system requirements are prioritised because they 

will be limited in their work. Despite those limitations, the designers are still needed to design 

an appealing user-interface that can invoke feelings of professionalism, parallel to the system 

requirement of optimal performance and functionality. 

 

The purpose of this study was to explore how an appealing user-interface with regards to 

aesthetics, usability and user experience can be designed when the design work is limited to 

only be able to adjust placement and visual appearance in terms of names and colour of UI 

elements. This has been explored by doing an iterative development process in which an 

interface has been designed and developed based on guidelines from theory on user-interface 

design which the authors has been able to implement based on the limitations on the design 

work. The interface has subsequently been evaluated by experiments in terms of usability 

tests and an expert evaluation in the form of a heuristic evaluation. The evaluations resulted in 

empirical data which has been analysed and set against existing theory upon which a 

conclusion has been generated and presented. 

 

The result of the study show that designers are well on the way to successfully design an 

appealing user-interface in relation to aesthetic, usability and user experience, which the 

authors presents in the form of seven new guidelines. The variable user experience turned out 

to be more difficult to design in the study’s limited context. The authors believe that one of 

the reasons for this is that user experience is difficult to evaluate because of its subtle nature. 

Lastly we present suggestions for future research and how the results of the study should be 

further proved. 

 
Keywords: GUI design, Standard systems, Functional requirements, Non-functional 

requirements, UX, Usability, Visual design, HCI, Aesthetic  



 

III 

Sammanfattning 
Gränssnittsdesign är en av de viktigaste aktiviteterna vid systemutveckling, eftersom 

gränssnittet utgör den beståndsdel för vilket slutanvändare kommer göra sin primära 

helhetsbedömning av systemet utefter. Det innebär att gränssnittsdesignarbetet har en 

avgörande roll för hur systemet kommer att mottas och bedömas vid leverans och 

upphandlingar av system. Att designa tillfredställande gränssnitt handlar om att ta hänsyn till 

en rad olika human computer interaction (HCI)-aspekter. Dessa är användbarhet, 

användarupplevelse samt estetik, det vill säga hur visuellt tilltalande gränssnittet är. Följande 

tre aspekter kommer på olika sätt påverka hur en användare upplever ett system, vilket i sin 

tur kommer påverka huruvida en beställare är beredd att investera i ett system. Att utveckla 

gränssnitt för system innebär ofta att designers och utvecklare måste göra avvägningar kring i 

vilken mån en designer skall få realisera gränssnittsdesign. Detta eftersom en samansättning 

av för många visuella gränssnittselement kan få inverkan på systemets prestanda. Stundtals 

hamnar de två elementen, visuella designattribut och systemkrav, i konflikt med varandra och 

i de fall där de senare föregår designattribut ställs gränssnittsdesigners inför en utmaning 

eftersom att de bli begränsade i sitt arbete. Trots detta ställs dock samma krav på att designers 

skall uppnå tilltalande gränssnitt som väcker känslor av professionalism, samtidigt som 

systemet skall bibehålla optimal systemprestanda och funktionalitet. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett tillfredställande gränssnitt i aspekter av 

estetik, användbarhet och användarupplevelse kan designas i ett standardsystem när 

designarbete begränsas till att enbart kunna justera placering och färg av gränssnittselement. 

Detta har inneburit en designforskningsansats bestående av en iterativ utvecklingsprocess där 

ett gränssnitt designat och realiserat baserat på av teorin förslagna riktlinjer för 

gränssnittsdesign som fortfarande har varit möjliga att tillämpa trots designarbetets 

begränsningar. Gränssnittet har därefter utvärderats genom experiment i form av 

användbarhetstester och expertutvärdering. Empirisk data från utvärderingarna har därefter 

analyserats och införlivats i gränssnittet och slutligen har en slutsats genererats och 

presenterats. 

 

Studiens resultat visar att genom en kombination av befintliga teoribaserade riktlinjer kommer 

designers en god bit på väg för att lyckas design tillfredställande gränssnitt i aspekter av 

estetik, användbarhet och användarupplevelse. I slutet av studien presenteras detta i form av 

sju nya riktlinjer. Variabeln användarupplevelse visade sig dock vara svårare att designa för i 

studiens begränsade kontext. Detta beror på att användarupplevelse är en svår variabel att 

utvärdera på grund av dess subtila natur. Slutligen presenteras förslag för framtida forskning 

och på vilket sätt studiens resultat vidare bör beprövas.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Gränssnittsdesign, Standardsystem, Funktionella krav, Icke-funktionella krav, 

UX, Användbarhet, Visuell design, HCI, Estetik.
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1 Inledning 
Standardsystem är en informationssystemtyp och kan beskrivas som en färdig programvara 

som efter viss anpassning kan nyttjas i olika företagsverksamheter. Ett standardsystem har 

utvecklats av en systemleverantör för att kunna motsvara flera kunders verksamhetsbehov. 

Detta gör det möjligt för kunder att söka sig till marknaden och upphandla redan existerande 

system istället för att låta utveckla ett system internt. Själva idén med standardsystem är att 

fler företag skall kunna utnyttja samma programlogik, snarare än att ”uppfinna hjulet på nytt”. 

Implementerade på ett problemfritt sätt kan anskaffning av ett standardsystem bidra till en rad 

positiva investeringseffekter såsom snabb installation, kostnadseffektiv utveckling och 

förvaltning (Brandt, Carlsson & Nilsson, 1998). 

 

Att utveckla och marknadsföra standardsystem, framöver huvudsakligen benämnt ”system”, 

innebär att genomgå ett antal faser i systemlivcykelmodellen. Dessa faser består bland annat 

av aktiviteter som går ut på att fatta strategiska designbeslut, både vad gäller applikationens 

underliggande arkitektur och logik, samt dess visuella uttryck, det vill säga gränssnittet. 

Gränssnittsdesign är, enligt Karat och Karat (2003), en utav de viktigaste aktiviteterna vid 

utveckling av ett standardsystem, eftersom ett systems gränssnitt kommer att spela en roll i 

hur användare upplever systemet vad gäller dess användbarhet, funktionalitet och prestanda 

(Karat & Karat, 2003). Designbeslut rörande systemets logiska och arkitekturella uppbyggnad 

kommer starkt att påverka i vilken grad installation, systemförvaltning och vidareutveckling 

kommare att ske problemfritt och flexibelt.   

1.1 Bakgrund 
Gränssnittsdesign som forskningsområde är utarbetat och det har skrivits mycket kring 

användbarhet och gränssnittsdesign de senaste decennierna (Nielsen, 1993; Pettersson, 2011; 

Sharp, Preece, & Rogers, 2011; Sutcliffe, 2013). Att systemets gränssnitt spelar roll för hur 

användaren upplever systemet ur en rad olika Human Computer Interaction (HCI)-aspekter är 

litteraturen idag överens om, och det finns väl dokumenterade exempel på organisatorisk 

kostnadsreducering tack vare god användbarhet (Nielsen, 1993; Torres, Heck, Rudd, & 

Kelley, 2008). Att ett system är användbart innebär att det är lätt att lära sig, effektivt och 

allmänt njutbart att använda utifrån användarens perspektiv och att designa tillfredställande 

gränssnitt handlar till största del om att göra det användbart (Sharp, Preece, & Rogers, 2011). 

 

En annan viktig aspekt som påverkar hur tillfredställande en användare upplever ett system 

eller applikation är dess visuella uttryck. Diskussioner kring i vilken mån de två 

designattributen, estetik och användbarhet, påverkar varandras utvärderingsresultat eller inte 

är ständigt pågående och aktuellt inom HCI-litteraturen (Ben-Basset, Meyer, & Tractinsky, 

2006). Ben-Basset, Meyes och Tractinsky (2006) kom fram till att dessa attribut i allra högsta 

grad påverkar varandra och Karat och Karat (2003) skriver att framförallt estetik har påverkan 

på hur användare upplever datorsystems prestanda. Generellt är forskningssamhället överens 

om att estetiken påverkar i vilken mån användaren upplever system som tillfredställande, samt 

för systemets intryck som helhet (Hassenzahl, 2004; Lindgaard & Dudek, 2003; Schenkman 

& Jönsson, 2000).   

 

En annan parameter som måste adresseras vid gränssnittsdesign är vad som kallas User 

Experience (UX), på svenska kallat användarupplevelse. UX och användbarhet är två begrepp 

som är starkt kopplade till varandra, samtidigt som det är två helt skilda fenomen. UX syftar 

till en användares känslor och attityd gentemot användandet av en specifik produkt, system 



 

- 2 - 

 

eller tjänst, och är betydligt svårare att designa för och utvärdera än användbarhet (Moczarny, 

MR, & van Biljon, 2012). Att UX dessutom i allra högsta grad är kontextspecifikt gör det, i 

kombination av dess subtila och subjektiva natur, mer komplext än användbarhet. Dock är UX 

av vikt och bör precis som användbarhetsaspekter tas i beaktning vid gränssnittsdesign. 

 

Vid beslut om investering i ett informationssystem gör beställare, enligt Ben-Basset et al. 

(2006), alltid en sammanslagen bedömning av information rörande systemets prestanda samt 

uppfattning om eller upplevelse av systemet, vilket påverkas av dess estetik. Denna 

bedömning kommer i sin tur påverka huruvida potentiella beställare ser ett värde i 

informationssystem och är beredda att betala för det. Estetik, eller skönhet som det i själva 

verket handlar om, har fascinerat författare så långt tillbaka i tiden som till de stor grekiska 

filosoferna. Det är än idag ett fenomen som spelar roll för människor, på gott och på ont 

(Hassenzahl, 2004). Så länge människor är en central del av interaktionsdesign menar 

Hassenzahl (2004) att estetiken måste vara en viktig strävan inom området. Han hävdar att det 

starka sambandet mellan estetik och användbarhet beror på den psykologiska sociala 

stereotypen att ”vad som är snyggt är också bra”. Han menar vidare att på samma sätt som 

människor bedömer andra människors kompetens och sociala förmåga utifrån deras yttre 

utseende, bedömer de också interaktiva systems kompetens och användbarhet utifrån dess 

visuella uttryck, det vill säga gränssnittet.  

1.2 Problemdiskussion 

Trots att vi idag har relativt sofistikerad teknik för sammansättning av designelement kan en 

kombination av för många visuella element i ett gränssnitt få en negativ inverkan på systemets 

prestanda, exempelvis i form av långsamma svarstider. Detta blir framförallt påtagligt när 

dataöverföring sker trådlöst och information måste skickas till en klient via en server eller 

dylikt (Fonseca, et.al., 2012). Detta eftersom att exempelvis en bild består av stor mängd data 

som därmed måste skickas när en applikation eller webbsida startas upp. På samma sätt som 

att för många designattribut påverkar ett systems prestanda i en negativ mening, påverkar de 

en användares upplevelse och uppfattning av systemet på ett positivt sätt. Dock kan, enligt 

Nielsen (2001), långsamma svarstider, alltså försämrad prestanda, ha en negativ påverkan på 

användarupplevelsen. Detta lämnar systemutvecklare och gränssnittsdesigners i ett paradoxalt 

läge där icke-funktionella krav måste vägas mot designattribut. Utöver de icke-funktionella 

krav som kan komma att begränsa gränssnittsdesignen finns det även funktionella krav som 

kan hamna i konflikt med designarbetet. Funktionella krav handlar generellt om vad en 

produkt eller system skall göra och utgör själva grunden för bland annat den information som 

skall presenteras (Sharp, Preece, & Rogers, 2011). Designers måste, precis som med de icke-

funktionella kraven, ta hänsyn till de funktionella kraven som ställs på ett system vid 

designarbete.  
 

Generellt går det att säga att användare väger olika egenskaper när de gör en övergripande 

utvärdering eller bedömning av ett system. Flera forskare antyder att designestetiken har 

inverkan på användarens preferenser av interaktiva system (Ben-Basset, Meyer, & Tractinsky, 

2006; Hassenzahl, 2004; Lindgaard & Dudek, 2003; Karat & Karat, 2003; Schenkman & 

Jönsson, 2000). Litteraturen är också överens om att användbarhet och gränssnittsdesign är av 

vikt vid systemutveckling och att det därmed inte kan ske på ett ad hoc-mässigt 

tillvägagångssätt (Ben-Basset, Meyer, & Tractinsky, 2006; Hassenzahl, 2004; Karat & Karat, 

2003; Lindgaard & Dudek, 2003; Moczarny, MR, & van Biljon, 2012; Nielsen, 2001;  Preece, 

& Rogers, 2011; Pettersson, 2011; Schenkman & Jönsson, 2000; Sharp, Sutcliffe, 2013; 

Torres, Heck, Rudd, & Kelley, 2008). Ben-Basset et al. (2006) varnar dock för att system som 

används på grund av sin tilltalande estetik snarare än dess användbarhet och funktionalitet kan 
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få konsekvenser på användarens arbetsinsatser. Vidare finns de HCI-forskare som uttrycker 

skepsis gentemot estetik och menar att ”snygghet” kan vara ett sätt att maskera dålig 

användbarhet och funktionalitet (Russo & de Moraes, 2003). 

 

I en idealtypisk värld kan en gränssnittsdesigner ge utlopp för sin kreativitet och arbeta fritt 

med den visuella gränssnittsdesignen, utan att behöva ta någon hänsyn till andra 

systemaspekter såsom funktionella och icke-funktionella krav. Den idealtypiska världen 

speglar dock sällan verkligheten och faktum är att gränssnittsdesigners i många lägen är 

begränsade i sitt arbete och behöver väga designelement mot systemkrav. I vilken 

utsträckning designarbetet blir begränsat är olika från fall till fall, men det går att fastslå att de 

två elementen, visuella designattribut och systemkrav, stundtals kommer i konflikt med 

varandra. Detta innebär att systemutvecklare och designers till och från måste göra 

avvägningar huruvida vilket fenomen som skall föregå det andra. Detta sker inte helt 

okomplicerat eftersom en reducering av det ena kan få inverkan på det andra. Exempelvis kan 

minskning av visuella attribut för optimering av systemets svarstider påverka 

användarupplevelsen av systemet som helhet. Samtidigt är snabba svarstider också en faktor 

som bidrar till ökad användarupplevelse, varpå en inkräktning av snabba svarstider också kan 

komma att påverka användarupplevelsen negativt. Så vilket attribut skall föregå det andra? 

  

 

Vidare gör potentiella kunder en helhetsbedömning av de båda elementen vid upphandling av 

ett system (Ben-Basset, Meyer, & Tractinsky, 2006), vilket försätter leverantörer av 

exempelvis standardsystem i en svårartad sits där de måste försöka hitta en balans mellan de 

båda elementen. De vill uppnå visuellt tilltalande gränssnitt som väcker känslor av ”skönhet” 

och professionalism, eftersom det indikerar ett användbart system (Hassenzahl, 2004), 

samtidigt som det är viktigt att bibehålla optimal systemprestanda och funktionalitet. I det 

läge där systemkrav kommer att föregå designattribut ställs gränssnittsdesigners inför en 

utmaning. Detta eftersom de därmed kommer att begränsas i sitt arbete och inte kunna 

implementera alla de element som litteraturen föreslår främjar båda estetik, användbarhet och 

användarupplevelse. 

1.3 Problem och syfte 

Trots att det skrivits mycket om gränssnittsdesign och att det genom åren utvecklats en mängd 

riktlinjer för gränssnittsdesign ur en rad HCI-aspekter saknas det empiriska riktlinjer för hur 

designers skall gå till väga när avvägningar i gränssnittsdesignarbetet måste göras. 

Litteraturen för gränssnittsdesign är omfattande, men de riktlinjer som existerar förutsätter 

ofta en utgångspunkt som inte alltid är kompatibel med designers verkliga designsituation, 

vilket ofta innebär att designarbetet är begränsat på grund av olika krav som föreligger 

designarbetet. I de situationer när designers inte inkluderas i resterade utvecklingsarbete och 

måste följa en rad fördefinierade regler kan deras arbete begränsas till att enbart kunna 

påverka gränssnittselementens placering och utseende i termer av benämning och färg. Under 

dessa förutsättningar blir det svårt, om inte omöjligt, att tillämpa de av litteraturen föreslagna 

designriktlinjer och därmed svårt att uppnå ett estetiskt tilltalande och användbart gränssnitt. 

Däri föreligger studiens huvudskapliga syfte och motivet till empirisk undersökning över 

dessa situationer. Vi vill undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt gränssnittsdesign 

påverkas i det fall där funktionella och icke-funktionella krav hamnar i konflikt med 

designarbete som därmed blir begränsat till att enbart kunna justera och modifiera utseende i 

termer av färger och benämning av gränssnittselement. Med studien vill vi undersöka om det 

går att uppnå ett estetiskt attraktivt gränssnitt trots de begränsningar som föreligger i 

designarbetet. Vi vill också mäta om andra aspekter hos gränssnittet, närmare bestämt 
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användbarheten och användarupplevelsen, förbättras respektive försämras, eller på något 

annat sätt påverkas av den begränsade gränssnittsdesignen. Med detta vill vi skapa empirisk 

grund att utgå ifrån vid framtida likartade designsituationer och ge svar på frågan:  

 

Hur kan ett tillfredställande gränssnitt designas i aspekter av estetik, användbarhet och 

användarupplevelse, när designarbete begränsas till att enbart kunna justera placering, 

benämning och färg av gränssnittselement? 

1.4 Målgrupp 

Studiens riktar sig primärt till personer och företag som känner behov av guidning vid 

begränsat gränssnittsdesignarbete. Målgruppen sträcker sig även till studenter, föreläsare och 

forskare som idag verkar inom högskola och universitet med inriktning mot området 

informatik. 

1.5 Disposition 

I andra delen av studien ges en redogörelse för den metoddesign som studien har realiserats 

genom och vilken vetenskaplig grund studien utgår från. En beskrivning av 

forskningskontext, konkret tillvägagångssätt samt motivering och reflektion över de 

designbeslut som fattats presenteras också. Tredje delen utgör det teoretiska ramverk för 

studien där vedertagen teori och forskning om gränssnittsdesign presenteras. I den fjärde och 

femte delen presenteras empiri, vilket genererats från studiens utvärderingsmetoder och 

designarbete. Konkret består detta av såväl kvalitativ data (från observationer och intervjuer) 

som kvantitativ data vilket presenteras i form av tabeller och diagram. I samma kapitel 

presenteras även en del av analysen i enlighet med metoddesignens karaktär. Därefter följer 

en sjätte del som ger mer djupgående dataanalys, varpå en sjunde och sista del består av 

diskussion och slutsats. Här ges svar på studiens frågor och en presentation av riktlinjer för 

begränsad gränssnittsdesign samt förslag och tankar inför framtida forskning.  
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2 Metod  
Nedan följer en redogörelse för vilken vetenskaplig ansatts som valts för studien inklusive en 

motivering. Kapitlet redogör också för metodval och design, det vill säga en grundläggande 

redogörelse över tillvägagångssättet för studiens insamling av empirisk data, urvalskriterier 

och för hur data har analyserats. Kapitlet avslutas med en reflektion över metoddesignen.  

2.1 Vetenskaplig ansats 

Studien utgår ifrån en metod härledd från designforskning, vilket är den kunskapsteoretiska 

grunden för studier av vad som är artificiellt. Enligt Dresch, Lacerda och Antunes Jr (2015) är 

design science research en ansats som upprättar och operationaliserar forskning när dess mål 

är en produkt eller en rekommendation Designforskning går utmärkt att utföra i både en 

akademisk miljö och i ett organisatoriskt sammanhang. Denna forskningsansats försöker 

sammanföra de två verkligheterna, teori och praktik. Forskningsansatsen uppkom då forskare 

upplevde att resultaten från deras studier sällan tillämpades i praktiken. Även 

yrkesverksamma upplevde det angeläget att få forskningsinformation för att lösa dagliga 

utvecklingsutmaningar. Detta gap har designforskningen försökt att fylla. 

 

March och Smith (1995) skriver att forskare inom informationssystem måste adressera de 

designutmaningar som praktiker står inför. Problem som upplevs i praktiken, så kallade 

”verkliga problem”, måste konceptualiseras och representeras på ett lämpligt sätt. Passande 

tekniker för problemlösningar måste konstrueras, implementeras och utvärderas med hjälp av 

passande kriterier. De skriver vidare att om betydelsefulla framsteg skall ske måste IT-

forskning också utveckla en bättre förståelse för hur och varför system fungerar eller inte 

fungerar. En sådan förståelse måste, enligt March och Smith (1995), binda samman naturlagar 

gällande informationssystem med naturlagar gällande de miljöer där de är verksamma. 

Konkret är designforskning en rigorös process av artefaktutveckling för att lösa problem, 

utvärdera design och vad som fungerar för att därefter kommunicera processens resultat till 

intressenter. Bidraget som genereras från designforskning består av teori och metoder för 

vidareutveckling- och forskning (Dresch, et al., 2015).   

 

Informationssystemsforskning (IS) är en tillämpad forskningsdisciplin som ofta applicerar 

teorier från andra discipliner såsom ekonomi- och samhällsvetenskap. De mest dominerade 

forskningsparadigm som IS-forskare använder för att producera och publicera forskning är det 

traditionella descriptive research, vilket är lånat från naturvetenskaps- och samhällsforskning. 

Medan naturvetenskap och samhällsvetenskap syftar till att försöka förstå verkligheten, syftar 

designvetenskap snarare till att försök skapa artefakter som tjänar mänskliga syften (March & 

Smith, 1995). Detta görs genom att studera hur något skulle kunna vara och på så sätt skapa 

nytta. IS-samhället började utveckla ett intresse för designforskning i början av 90-talet 

(Peffers, Tuunanen, Rothenberger & Chatterjee, 2007). 

 

Vidare har denna studie tagit utgångspunkt i det pragmatiska paradigmet, vilket förknippas 

med handling, intervention och konstruktiv kunskap. Essensen i pragmatisk ontologi är 

åtgärder och förändring. En utav de grundläggande idéerna inom pragmatism är att 

innebörden av en idé eller ett koncept är de praktiska konsekvenserna av idéen eller konceptet 

(Goldkuhl, 2012). Hevner, March, Park och Ram (2004) skriver att 

designforskningsparadigmet handlar om kunskap och förståelse för en problemdomän. Dess 

lösning uppnås i skapandet och tillämpning av den designade artefakten och att det 

fundamentalt är ett problemlösningsparadigm. Designforskningsparadigmet strävar efter att 

skapa innovationer som definierar idéer, praxis, teknisk kapacitet och produkter genom vilket 
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analys, design, implementation, förvaltning och användning av informationssystem kan bli 

mer effektivt och effektivt uppnått (Hevner, et al., 2004). March och Smith (1995) 

argumenterar att nyckeln för att förstå informationsteknologi är det faktum att IT manövrerar 

artificiella fenomen snarare än naturliga. Vidare skriver de att eftersom IT skapas av olika 

mänskliga individer för mänskliga syften, och inte av naturlagar, går det heller inte att studera 

djupt underliggande strukturer för att ge stöd till IT-teorier. Detta eftersom att dessa strukturer 

över huvud taget kanske inte finns. Istället skriver de att dessa teorier snarare behöver grundas 

på teorier om människor som påverkas av teknologi. De menar vidare att forskningsresultat 

som genereras är färskvara och därmed ömtåliga eftersom behov förändras och därmed också 

de artefakter som konstrueras för att möta dessa förändringsbehov.  

2.2 Forskningskontext 

Studien har realiserats i samarbete med en uppdragsgivare, ett företag vid namn Connect 

Companies, framöver benämnda CC. CC arbetar med systemintegration med kunder över hela 

landet och är stationerade i Svenljunga, Borås. De arbetar i dagsläget med två produkter som 

de äger, förvaltar och vidareutvecklar. Den ena produkten är Blue-Integrator som arbetar i 

bakgrunden och är en integrationsmotor utan gränssnitt. Blue-Integrators enda uppgift är att 

transformera mängder av rådata som har ett visst utseende när det kommer in, transformerar 

om dess data för att därefter distribuera ut den till flera klienter.  

 

Den andra produkten är en integrationsmotor med ett gränssnitt. Grundstommen i den består 

av en server-tjänst som kommunicerar med en broker/förmedlar-tjänst som i sin tur 

kommunicerar med klienter. Klienten består av ett gränssnitt och är tekniskt oberoende, vilket 

innebär att brokern kan kommunicera med olika plattformar. All logik ligger på servernivå, 

även gränssnittet, för att på så sätt öka mjukvarans flexibilitet. Detta medför att CC således 

inte blir beroende av att ha en massa olika exe-filer ute hos kunderna som vid en uppdatering 

behöver uppdateras.  

 

Vidare har CC färdiga paketerade lösningar för lagerverksamhet, vilket innefattar 

inleveranser, utleveranser och lagerföring. CC har även en färdig applikation för 

tidrapportering, vilket går att likna till ett standardsystem. Fokus i deras applikationer ligger i 

lager, logistik och produktion eftersom de känner att de är framstående inom dessa områden. 

På senare tid har dock mycket fokus legat kring ett nyutvecklat internt tidrapporteringssystem. 

I dagsläget känner CC att de är i behov av en ”uppfräschning” av sina systemgränssnitt vad 

gäller gränssnittsdesignen. Hela deras affärsidé bygger på att systemens svarstider är 

oklanderliga, vilket gör att det begränsar det visuella utseendet hos gränssnitten eftersom inga 

”onödiga” designelement får existera. Ändå vill de uppnå en bättre användarupplevelse och 

att deras systems visuella utseende skall se snyggt, proffsigt och attraktivt ut. Studiens 

utmaning var att uppnå den önskvärda effekt som CC ämnade skapa med sina nya gränssnitt 

på grund av de funktionella och icke-funktionella krav som CC ställer på sitt system. Det 

identifierades ett behov av mera forskning kring begränsad gränssnittsdesign. Således är 

uppdraget hos CC ett bra exempel på det problem som beskrivs i studiens första kapitel och 

lämpar sig därför som kontext för studien. Uppdraget har dessutom möjliggjort för en 

djupgående utvecklingsprocess eftersom CC bistått med resurser i form av utvecklare som 

hjälpt till att realisera gränssnittsdesignen. På så sätt har väl utförda utvärderingar varit 

möjliga att genomföra.   
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2.3 Metodprocess  

Figur ett beskriver övergripande metod- och utvecklingsprocess. Designforskning sker som en 

iterativ artefaktutvecklingsprocess där förbättring kan ske med hjälp av kontinuerlig 

utvärdering (Hevner, et al., 2004). Med bakgrund av detta valdes det att sammanföra studien 

med uppdraget hos CC, där uppdragets utvecklingsprocess även har tillämpats som studiens 

primära process. Konkret har två utvecklingsiterationer ägt rum, med syfte att resultatet från 

en iteration skall komma att ligga till grund för den andra iterationens utvecklingsarbete. I 

samband med uppdraget har relevant teori rörande gränssnittsdesign samlats in och 

presenteras tillsammans med en redogörelse för funktionella och icke-funktionella krav i 

kapitel tre . Det teoretiska ramverket har utgjort en kunskapsbas för vilket utvecklingsarbetets 

inledningsfas utgått från (studiens kernel theory).   
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Figur 1 – Övergripande metod-och utvecklingsprocess 
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2.3.1 Första iterationen 

Utifrån teorin har empirisk grund för riktlinjer och principer för utveckling av gränssnitt med 

fokus på estetik, användbarhet och UX skapats i första iterationen. Teorin har främst 

presenterats via artiklar som samlats in via Högskolans databas i Borås kallad Summon. 

Böcker som uppnått kriteriet av att vara peer reviewed har också legat till grund för teorin. 

Teorin har därefter sammanställts i tabell sex som presenteras i första iterationen.  

2.3.1.1 Design 

Som en del i tabell sex från första iterationen har det konstaterats vilka principer och riktlinjer 

som varit möjliga att implementera eller inte samt om de vid en möjlig implementering på 

något sätt blivit begränsade, beroende på CC’s funktionella och icke-funktionella krav. Som 

ett komplement till tabellen presenteras också en textuell beskrivning av varför de riktlinjer 

som bedömts som icke implementerbara fått just den bedömningen. Vidare presenteras på 

vilket sätt implementerbara riktlinjer blir begränsade och hur dessa bortfall och begränsningar 

överlag påverkar utveckling av gränssnitten. 

2.3.1.1 Prototyp 

Därefter har en gränssnittsdesignprocess ägt rum där en ny gränssnittsdesign för CC’s 

tidrapporteringssystem tagits fram, i form av prototyper baserat på tabellens implementerbara 

principer och riktlinjer. Prototyperna presenteras tillsammans med bilder från CC’s nuvarande 

system tillsammans med en översiktlig beskrivning av designernas tillika författarnas 

ändringar och designbeslut. Efter prototyputvecklingen implementerades det nya gränssnittet i 

CC framtagna testmiljöer, eller testapplikationer, med bibehållen programlogik. Det skedde 

alltså inte någon förändring i systemets funktionalitet, enbart dess gränssnitt.  

2.3.1.1 Utvärdering 

Efter att testmiljön färdigställts har utvärdering i form av experiment i en kontrollerad 

testmiljö utförts i ett ensamt grupprum vid Högskolan i Borås. Testdeltagarna har fått utföra 

användbarhetstester på testapplikationen. Motivation till varför studien genomfört 

experimentet, i form av ett användbarhetstest, avhandlas i kapitel 2.3.1.1.1. Motivering till 

experiment som utvärderingsmetod återfinns delvis i syftet; att undersöka i vilken 

utsträckning och på vilket sätt gränssnittsdesign påverkas i det fall där funktionella och icke-

funktionella krav hamnar i konflikt med designarbete som därmed blir begränsat. För detta 

ändamål lämpar sig en experimentell ansats eftersom de specifikt är avsedda att granska 

orsak- och effektrelationer (Recker, 2013). Utöver experimentet utfördes en explorativ 

enkätundersökning. En sådan enkät lämpar sig när studien syftar till att ge mer kännedom om 

ett fenomen. Detta eftersom den fångar upp relationer mellan variabler som identifieras på 

teoretiskt grundade förväntningar om hur och varför variabler borde relatera till varandra 

(Recker, 2013). 

 

För att undersöka just orsak och effektsamband med hjälp av experimentell ansats krävs det 

att medvetet lägga till någon form av behandling till en av testdeltagargruppen 

(behandlingsgruppen), men inte till den andra gruppen (kontrollgruppen). Det krävde också 

att bibehålla kontroll över andra potentiella förbryllande faktorer för att observera 

testdeltagarna. Behandlingen är således den oberoende variabeln och hur den realiseras till 

data. En behandling är något som en experimentator administrerar till subjekten (även kallade 

experimental units) för att möjliggöra observation av respons (Recker, 2013). I denna studie 

rör det sig om två olika gränssnitt. Experimentet har utformats som ett så kallat true 

experimental design. Den simplaste formen av ett true experimental design är en two-group 

design som involverar en experimentgrupp och en kontrollgrupp, och möjligtvis för- och 
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eftertester. I sådana fall analyseras effekterna av en behandling genom simpla 

variansanalystester mellan behandlingsgruppen och kontrollgruppen. Där förväntas det 

vanligtvis en skillnad i responsnivå hos behandlingsgruppen och därför undersöks det om 

denna skillnad är statistiskt signifikant (Recker, 2013). Behandlingsgruppen utgör i studiens 

fall den grupp som fått testa det nyutvecklade gränssnittet och kontrollgruppen utgör i 

studiens fall den grupp som fått testa det gamla gränssnittet. 

 

Kontrollgruppen och behandlingsgruppen fick utföra precis samma uppgifter och 

användbarhetstestet har utformats som ett tänka-högt-test. Detta innebär att användarna 

uppmuntras att verbalt uttrycka sina upplevelser och tankar kring applikationen allteftersom 

de utför scenarierna, för att fånga eventuella positiva och negativa reaktioner gentemot 

gränssnittet. Vidare ha r varje uppgift för varje testdeltagare tidtagits för att mäta hur 

lång tid uppgiften tog att lösa och antal datormusklickningar har mätts av den ena testledaren. 

Detta för att kunna jämföra de olika gränssnittsdesignen. På så sätt har det också varit möjligt 

att generera kvantitativ empiri. 

 

Innan de riktiga användbarhetstesterna påbörjades utfördes testet på två testdeltagare med 

syfte att identifiera svagheter och fallgropar. De två testomgångarna visade att testet gick att 

utföra på önskvärt vis och resulterade således inte i en justering av testet. Vidare räknades inte 

dessa två testomgångar med i det slutgiltiga resultatet.    

2.3.1.1.1 Användbarhetstest 

Användbarhetstester innebär att testa huruvida användbart en design av ett system är mot en 

annan design (Bastien, 2010). Detta mäts ofta via antal datormusklickningar och den tid det 

tar för användaren att utföra en uppgift. Bra användbarhet är osynligt på det sätt att om allting 

går bra när användaren interagerar med systemet märks inte detta. av. Användbarhet mäts 

genom de olika kvalitetsattributen Learnability, Efficiency, Memorability, Errors, 

Satisfaction. Användbarhetstester använder olika tekniker för att samla in empirisk data 

medan observationer görs på testdeltagarna som utför realistiska uppgifter på systemet (Rubin 

& Chisnell, 2008). 

 

Användbarhetstester härleder från den klassiska experimentmetodiken som har fördefinierade 

regler som måste följas, se tabell ett. 

 
Tabell 1 – Fördefinierade regler över experimentmetodiken 

Fördefinierade experimentregler Uppfyller 

Det skall finnas en hypotes att testa Delvis, teoretiska riktlinjer 

beprövas 

Testdeltagarna skall väljas slumpmässigt x 

Experimenten skall utföras i kontrollerade miljöer och måste 

vara utförda identiskt 

x 

Kontrollgrupper måste vara med x 

Storleken på urvalet måste vara tillräckligt stor för att kunna 

göra mätningar 

x 

 

Att göra användbarhetstester på detta sätt är oftast väldigt svårt och det finns flera orsaker till 

detta, nämligen: utveckling av system håller ett högt tempo, det kräver mycket information 

kring testerna, det är svårt att hitta slumpmässiga testdeltagare och det är svårt att veta hur 

många testdeltagare som krävs. Det sistnämnda handlar om att uppnå statistisk relevans där 
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det för en studie exempelvis kan räcka med 12 deltagare medan en annan studie kräver 40 

deltagare  (Rubin & Chisnell, 2008). 

 

Denna studie genomfördes som en variant av utvärderingstester. Användbarhetstester som 

utvärderingstest innebär att testdeltagarna får interagera med en till större del fullt fungerande 

version av systemet och utföra riktiga uppgifter för att mäta användbarheten. Testmoderatorn 

har inte haft någon kontakt med testdeltagaren utan denne får helt sköta sig själva vid 

utföringen av uppgifterna. Denna utvärderingsmetod mäter kvantitativ data (Rubin & 

Chisnell, 2008). 

 

Rollen som testmoderator innebar att allting skulle vara förberett inför testerna. Under testen 

var det moderatorns jobb att hälsa deltagarna välkomna, samla in data och upplysa 

testdeltagaren om nya uppgifter. Kännetecken för en bra moderator är att hen måste ha snabb 

inlärningsförmåga, ha bra minne, vara bra på att lyssna, vara flexibel och ha en förmåga att 

bibehålla uppmärksamhet. En mindre bra moderator har egenskaper såsom leda testdeltagaren 

in i svar, samlar in för mycket data som stör testerna, följer testplanen för hårt och/eller drar 

förhastade slutsatser (Rubin & Chisnell, 2008).  

 

När användbarhetstestet fullföljts har testdeltagarna fått svara på en enkät bestående av slutna, 

skal-frågor. Detta ger en numerisk presentation och mätning av testdeltagarnas upplevelse av 

applikationens estetik och användarupplevelse. Slutna skal-frågor innebär att svarsalternativen 

är förbestämda, det vill säga att testdeltagaren endast kan välja ett av alternativen (Recker, 

2013). För att säkerställa att det är undersökningsvariabeln, det vill säga gränssnittet, som 

verkligen frambringar känslor och upplevelser har testdeltagarna fått svara på de enkätfrågor 

som berör användarupplevelsen två gånger under experimentets gång. En gång före 

användbarhetstesten ägt rum och en gång efter. Enkäten har också dokumenterat kön, ålder, 

datorvana och om deltagarna tidigare använt ett tidrapporteringssystem. Efter att testet 

slutförts har också en öppen fråga ställts till testdeltagarna där de ombetts att beskriva hur ett 

för dem visuellt tilltalande gränssnitt ser ut.  

2.3.1.1.2 Urval av testdeltagare 

Antal testdeltagare är beroende på ett flertal faktorer. Dessa är följande; graden av förtroende 

som studien kräver, hur stora resurser som finns för testen, tillgängligheten av testdeltagare 

och hur lång tid testet tar. Slutligen är det en balans mellan dessa faktorer. Om syftet är att 

hitta många användbarhets fel visar forskning, enligt Rubin och Chisnell (2008), att det bara 

krävs fyra till fem testdeltagare för att hitta majoriteten av fel. Eftersom studien syftar till att 

samla in data som mäter flera andra aspekter valdes användbarhetstester med 15 testdeltagare 

i respektive grupp. 

 

Författarna valde medvetet att inte undersöka gränssnittsdesignen med testdeltagare från 

företagets befintliga kundkrets. Detta eftersom dessa inte är objektiva då de dagligen utsatts 

för den gamla gränssnittsdesignen och därmed har vana av att använda denna. Urvalet bestod 

istället av yngre vuxna med god datorvana. Syfte att mäta applikationens estetik blir troligtvis 

mer valid från en sådan grupp än från en äldre målgrupp med mindre datorvana. Författarna 

menar att det finns en risk att applikationens användbarhet kan komma att påverka deltagarnas 

uppfattning kring estetiken men även att målgruppen sen barnaålder dagligen utsätts för 

väldigt många olika gränssnitt. Detta gör yngre vuxna med god datorvana mer benägna att 

bedöma samt ge svar på hur väl ett systems gränssnitt ser ut och hur ett sådant system gärna 

får se ut.  
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2.3.2 Andra iterationen  

I andra iterationen har en re-design av gränssnittet som togs fram i första iterationen 

genomförts baserat på den empiri som genererats i första iterationens utvärdering och 

resulterats i nya prototyper.  

2.3.2.1 Design 

Gränssnittsdesignprocessen som ägt rum i iteration två genererade en ny gränssnittsdesign åt 

CC’s tidrapporteringssystem, i form av nya prototyper. Prototyperna presenteras tillsammans 

med bilder från första iterationens gränssnittsdesign tillsammans med en översiktlig 

beskrivning av designernas tillika författarnas ändringar och designbeslut.  

2.3.2.2 Prototyp 

Vid design av prototyperna för den andra iterationen fanns det en tidsbrist, vilket ledde 

designarbetet till att endast implementera prototyperna i Visual Studio. Dessa prototyper hade 

därför ingen funktionalitet kopplad till sig. De nya prototyperna presenteras tillsammans med 

första iterationens prototyper med en översiktlig beskrivning över ändringar och designbeslut.   

2.3.2.3 Utvärdering 

Som en andra utvärdering i studien valdes det att genomföra en heuristisk utvärdering, vilket 

är en inspektionsutvärderingsmetod som innebär att en expert testar ett system. Det kan vara 

bra att använda flera experter eftersom det ofta innebär att fler fel upptäcks. Dessa experter 

har kunskap inom interaktionsdesign och hur typiska användare beter sig. Utvärderingen går 

ut på att experten får interagera med systemet och fastställa ifall systemet följer fördefinierade 

principer för att se hur systemet agerar och ser ut. Det finns principer för både det visuella och 

för användbarheten. Det finns också olika uppsättningar av principer från olika författare och 

för olika ändamål (Sharp, et al., 2011). 

2.3.2.3.1 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering konkretiseras av tre steg. Det första steget är en kort genomgång där 

experten får reda på vad som skall göras. Efter genomgången börjar steg två som är 

utvärderingsperioden där experten får sitta i ungefär en till två timmar och inspektera 

produkten. Under steg två använder experten de heuristiska principerna som riktlinjer. För att 

experten skall få en valid åsikt över systemet krävs det minst två, men gärna fler, 

inspektionsiterationer. Om utvärderingen sker på ett funktionerande system krävs det några 

specifika scenarion i utvärderingen. Det sista steget är en genomgång och prioritering över 

alla fel experterna hittade under sina utvärderingar (Sharp, et al., 2011). 

 

En användbarhetsexpert från Högskolan i Borås valdes som fick interagera med prototyper 

som inte hade någon funktionalitet. Därav bestämdes inga fördefinierade scenarion. 

Riktlinjerna som experten ombads bedöma valdes ut baserat på studiens frågeställning och är 

dokumenterade i tabell två.  

  
Tabell 2 – Heuristiska principer som används vid utvärdering  

Heuristik Innebär 

Match between system and the real 

world 

Att systemet skall använda användarens språk i 

ord, fraser och koncept istället för 

systemorienterade termer. Att låta information 

komma i en logisk och naturlig ordning. 

Consistency and standards Användare skall inte behöva fundera över om 

olika ord, situationer eller handlingar innebär 
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samma saker. Följ plattformskonventioner. 

Recognition rather than recall Minimera användarens minnesbelastning genom 

att göra objekt, handlingar och alternativ synliga. 

Användaren skall inte behöva minnas var den 

befinner sig eller vad som kan göras. 

Aesthetic and minimalist design Dialogen skall ha information som används och 

som är relevant. Onödig information gör att det 

blir svårare att se den relevanta informationen. 

Meet the requirement of Proximity, 

Repetition, Alignment, Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop, samma typ av 

gränssnittselement skall ligga på samma ställe i 

olika fönster, att gränssnittselement skall ligga i 

linje, att olika gränssnittselement skall skapa 

konstrast i mellan sig. 

Meet the requirement of Learnability, 

Efficiency, Memorability, Errors, 

Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att lära sig? Hur 

snabbt kan de utföra uppgifterna när de har lärt sig 

gränssnittsdesignen? Hur enkelt är det att minnas 

gränssnittsdesignen? Är det lätt att göra fel? Hur 

enkelt kan de reparera fel? Hur tillfredsställande är 

gränssnittsdesignen? 

2.4 Dataanalys 

Inledningsvis har ett sammanställande analysarbete genomförts av den tabell som genererats 

utifrån teorin. Analysen har reflekterat kring på vilket sätt designprinciperna och riktlinjerna 

var implementerbara eller inte, vilken effekt ett bortfall av princip eller riktlinje får på 

gränssnittsdesignens estetik samt användarupplevelse och användbarhet. 

 

Två olika sorters data har genererats från experimentet och användbarhetstestet. Den ena, av 

mer kvalitativ art, är data från de observationer som gjorts samt data från den öppna 

intervjufrågan som fångat testdeltagarens subjektiva uppfattning av estetiska och visuellt 

tilltalande gränssnitt. Observationerna har sammanställts i ett observationsdokument och 

responsen från den öppna frågan har sammanställts i en intervjurapport. Eventuella känslor 

och uttryck som dokumenteras från observationerna har kopplats ihop med den genomförda 

kvantitativa mätningen över användarupplevelsen. Den andra sortens data är av mer 

kvantitativ art i form av en enkät. Användarupplevelsen, i form av känslor såsom frustration 

och upprymdhet, mättes innan så väl som efter interaktionen med systemet. Enkäten mätte 

även hur visuellt tilltalande och professionell användarna tyckte att systemet var. 

Användarupplevelsen och det visuella mättes i en likertskala medan variabler såsom kön och 

om de använt tidrapporteringssystem innan mättes i nominalskala.  

 

Varje uppgift i experimentet har bedömts som lyckat eller misslyckat beroende på om 

testdeltagaren lyckats fullfölja hela uppgiften eller inte. Statistik i form av medelvärden för 

den tid som varje uppgift tagit att fullfölja och medelvärde för datormusklickningar har 

genererats för att påvisa eventuella samband.   

 

Utvärderingen av andra iterationens gränssnittsdesign gjordes i form av en tabell där 

expertens svar sammanställdes utefter de heuristiska principerna. Sedan analyserades 

resultatet för att se om gränssnittsdesignen uppnådde det som anmärktes i iteration ett samt 

om expertens resultat överensstämde med vad första iterationens resultat påvisats.  
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2.5 Metodreflektion 

Eftersom syftet med designforskning är att bedöma effekten och effektiviteten av någonting 

(Robson, 2011) har en multi-strategidesign med en variation av olika datainsamlingsmetoder 

valts. Däri föreligger motivet till en övergripande mixed method-ansats. Att studien bygger på 

en designforskningsansats grundar sig på att såväl studien som frågan naturligt ter sig inom 

ramen för vad som räknas som designforskning, vilket går att utskilja i tabell tre.  

 

Att bedriva designforskning innebär, som tidigare nämnt, att bedriva en innovativ 

problemlösningsprocess för skapandet av en artefakt för en specifik problemdomän. Hevner et 

al. (2004) har utvecklat ett antal riktlinjer för hur designforskning kan bedrivas, vilket studien 

primärt har utgått från.  

 
Tabell 3 – Tabell över hur designforskning är uppbyggt (Hevner, et al., 2004) 

Guideline Beskrivning Uppfylld 

Guideline 1 - Design av 

Artefakt  

 

Designforskning måste producera 

en gångbar artefakt i form av en 

konstruktion, modell, metod eller 

instansiering 

Studien utvecklar ett 

visuellt gränssnitt  

Guideline 2 - 

Problemrelevans  

 

Målet med designforskning är att 

utveckla teknikbaserade lösningar 

till relevanta affärsproblem  

Realiseras i samarbete 

med näringslivet där 

studiens beskrivna 

problem har identifierats 

Guideline 3 - 

Designutvärdering  

 

Nyttan, kvalitén och verkan av 

artefakten måste rigoröst 

demonstreras via väl utförda 

utvärderingsmetoder 

Utvärdering sker utifrån 

två väl erkända 

utvärderingsmetoder  

Guideline 4 – 

Forskningsbidrag  

Effektiv designforskning generera 

ett tydligt och verifierbart bidrag i 

form om designartefakt, 

fundament för design och/eller 

designmetodologi  

Tydligt och verifierbart 

bidrag i from av ett 

designat gränssnitt 

grundad på gediget 

teoretiskt ramverk med 

väl kända 

utvärderingsmetoder  

Guideline 5 – 

Forskningsstringens 

Designforskning förlitar sig på 

tillämpning av stringenta 

utvecklingsprocesser vad gäller 

konstruktion och utvärdering av 

designartefakten   

Studien kan anses som 

rigorös då design har 

baserats på tidigare 

forskning som utvärderas 

genom två vetenskapligt 

korrekta metoder    

Guideline 6 - Design som 

en sökandeprocess  

 

Sökandet efter en effektiv artefakt 

kräver tillämpning av tillgängliga 

medel för att nå önskat slutresultat 

samtidigt som det uppfyller lagar 

inom problemdomänen 

Designarbetet har utförts 

iterativt och har varit 

begränsade till de ramar 

som sattes av CC, det vill 

säga problemet 

Guideline 7 - 

Forskningskommunikation   

 

Designforskning bör presenteras 

på ett effektivt sätt både för 

teknikorienterad samt 

management-orienterad publik 

Målgrupp är såväl 

utvecklare som 

verksamhetskunniga 

Studiens resultat skall 

användas och presenteras 

för CC 
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I tabellen presenteras även motiv för studiens reliabilitet och validitet. Studiens reliabilitet är 

stark vilket, enligt Recker (2013), innebär att kunskapen som kommer fram är framtagen på 

ett tillförlitligt sätt som kan återskapas i liknande miljö med samma resultat. Inom ramen för 

det pragmatiska paradigmets ontologi, det vill säga åtgärder och förändring, har studiens 

resultat genererats utifrån förståelse för den identifierade problemdomänen vars lösning har 

uppnåtts i skapandet av en designad artefakt. Studiens syfte ligger i att hjälpa CC lösa sitt 

problem vad gäller deras begränsade gränssnittsdesign, vilket har åtgärdats med hjälp av det 

riktlinjer studiens resultat genererat. På så sätt ligger studiens resultat i linje med 

designforskningsparadigmets strävan som därmed gör resultatet både valid och pålitligt.  

 

Överförbarhet, innebär att forskningskontexten skall vara väl beskriven så att hela eller delar 

av resultatet från studien kan överföras till en annan studie (Recker, 2013). Detta uppnås 

genom en god beskrivning av tillvägagångsättet samt en detaljerad beskrivning av 

forskningskontexten.  

2.5.1 Reflektion över utförda utvärderingar 

Utvärdering är en naturlig och väsentlig del i designforskning eftersom det är varje iterations 

utvärdering som i huvudsak generar studiens empiri. Som guideline tre i tabell tre beskriver är 

det väl utförda utvärderingsmetoder som rigoröst måste beskriva nyttan, kvalitén och verkan 

av artefakten, i studiens fall gränssnittet. Som framgår i tabell tre har studiens utvärderingar 

bestått av väl erkända utvärderingsmetoder som skapat god grund för ett effektivt sätt att mäta 

systemets användbarhet, samt användarens upplevelse av det. Detta har gjort det möjligt att 

dra slutsatser och utveckla nya riktlinjer och på så sätt ge svar på studiens forskningsfråga. 

 

Robson (2011) skriver att det stundtals hävdas att den starkaste utvärderingsstudien följer den 

experimentella studieansatsens strategi som ofta går ut på att göra jämförelser mellan minst 

två olika grupper, där den ena gruppen exponeras för den nya artefakten. Studiens mest 

primära utvärdering, vilket genomfördes i första iterationen, har precis denna ansats. 

Experimentet, i form av ett användbarhetstest, som genomfördes i studien resulterade i att 

testdeltagarna fick en uppfattning och ståndpunkt som den följande enkätundersökningen 

fångade upp. Fördelar med vald ansats kan sammanfattas med att användarna får testa något i 

praktiken för att sedan besvara en enkät. Nackdelen innefattar risken som finns att användare 

kan misstolka frågor och att majoriteten av frågorna består av slutna frågor. Experimenten 

utfördes i en kontrollerad testmiljö där testdeltagarna även fått möjlighet att ”tänka högt”. 

Detta följdes upp med en enkätundersökning där testdeltagarna har fått besvara frågor.  

 

Reliabilitet beskriver i vilken utsträckning en variabel, eller uppsättning variabler, är 

konsekvent i vad de ska mäta. Om flera mätningar är gjorda ska de tillförlitliga mätningarna 

ha konsekventa värden (Recker, 2013). Vidare stärks validiteten, vilket beskrivs av Recker 

(2013), när den insamlade datan verkligen mäter vad forskaren vill mäta. Vid en 

experimentell ansats sker detta då en kvantitativ mätning besvarar frågan på ett konkret sätt.  

Detta gör utvärderingen valid. En primär styrka av experiment är betoningen på intern 

validitet. Detta på grund av tillgängligheten till medel för att isolera, kontrollera och 

undersöka specifika variabler (orsaken) och konsekvensen de kan ha på andra variabler 

(effekten) (Recker, 2013).  

 

Vad gäller utvärdering av variabeln användarupplevelser har reliabiliteten inte varit lika stark 

som för de andra två variablerna, användbarhet och estetik. Detta grundar sig på det faktum 

som beskrivs i kapitel ett, det vill säga att UX i allra högsta grad är kontextspecifik samt subtil 
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och subjektiv i sin natur. Eftersom experimentet utförts i en för testdeltagaren icke naturlig 

kontext har det varit omöjligt att utesluta att de känslor och upplevelser som artefakten 

genererat enbart går att härleda till artefakten i sig och inte miljön samt den situation för vilket 

artefakten har testats i. Detta gör dock inte resultatet icke valid, däremot är detta ett faktum 

som behövts ha i åtanke eftersom relationer mellan variabler analyserats. I efterhand har 

författarna dessutom reflekterat över att mer valid kvantitativ data hade genererats från 

enkäterna ifall svarsalternativen bestått av en mindre skala, lämpligtvis 1-5 istället för 1-10. 

Alternativt hade fler testdeltagare behövts för att kompensera för den vida skalans 

svarsalternativ. På grund av skalans spännvidd var det svårt i vissa fall att urskilja huruvida 

det förekom en positiv respektive negativ skillnad i användarupplevelsen mellan de två 

gränssnittsdesignen. 
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3 Teoretiskt Ramverk 
Nedan redogör vi för teori kring alla de områden som tillsammans främjar design av estetiska 

och informativa gränssnitt och som på så vis skapar användbara system som genererar god 

användarupplevelse.  

 

Att designa användbara gränssnitt som ger en känsla av förtroende och professionalism 

innebär att följa en rad grundläggande principer. Det innebär även att ta kunskap från flera 

discipliner såsom grafisk design, kognitionsvetenskap samt informations- och UX-design. 

Tillsammans ingår dessa i det mer övergripande paraplybegreppet interaktionsdesign (Sharp, 

et al., 2011). God gränssnittsdesign gör det möjligt för användare att integrera med system 

och att presentera information på ett mer tilltalande sätt med hjälp av färger, ikoner, typografi 

och bilder (Mullet & Sano, 1995). Visuellt språk är ett kommunikationsverktyg som 

människan har använt sig av sen människans begynnelse. Visuellt språk åkallar både 

intellektuell och emotionell respons och får människan att både tänka och känna på samma 

gång. Bilddesign är alltså ett kraftfullt verktyg som starkt kommer påverka hur en användare 

uppfattar en sidlayout eller ett gränssnitt och som kommer frambringa användarupplevelse 

(Pettersson, 2011).  

3.1 Gränssnittsdesign 

Gränssnitt är ett brett begrepp med många betydelser beroende på vilket område som 

exemplifieras. För hårdvaruingenjör kan gränssnitt innebära uppläggningen av plugg och 

uttag som finns mellan maskiner. En systemintegratör ser gränssnittet som en standard över 

datakablar medan gränssnitt för systemutvecklare och grafisk designer är det som användaren 

ser på datorskärmen. Dabbs (2002) definierar gränssnitt som en gemensam punkt och/eller 

gräns mellan två saker som därmed kan ses som den digitala kopplingen mellan människa och 

dator (Dabbs, 2002). 

 

Tjugohundratalets digitalisering av exempelvis affärsinformation, nyhetstidningar och 

hushållsapparater har gjort att gränssnittet har en viktig del i att ge förståelse för hur olika 

interaktiva produkter skall användas. Att designa gränssnitt som passar den tänkta 

användarmålgruppen av ett system eller produkt är i mångt och mycket en komplicerad 

process (Sharp, et al., 2011). Inte allt för sällan utgör sig många produkters design vara 

passande för produktdesignern medan det i verkligheten visar sig vara motsatsen (Dabbs, 

2002). 

 

Datorer har revolutionerats under de senaste 25 åren och denna revolution har inneburit 

förändring i hur människor hanterar vardagen. Datorers hårdvara, storlek och sättet människor 

integrerar med datorer har förbättrats, vilket har lett till att datorer i olika former idag är en 

självklar del i många människors vardag (Dabbs, 2002). 

 

Dagens gränssnitt känns knappt igen mot dåtidens gränssnitt. Det var inte långt tillbaka i tiden 

som designen av gränssnitt skedde lite ad hoc, vilket resulterade i icke användarvänliga 

gränssnitt utan någon tanke på varken estetik eller det visuella (Dabbs, 2002). Även idag 

förekommer det att gränssnitt designas utan någon närmare eftertanke. Enligt Dabbs (2002) 

har det under åren dragits många slutsatser över vad som räknas som ”bra” design. Dessa 

slutsatser har byggts vidare på och det har skapats mer slutsatser, tills designers inte längre 

kommer ihåg vilken som var ursprungsslutssatsen.  
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Gränssnittsdesign och interaktionsdesign är två områden som ibland används som samma 

begrepp. Det är därför viktigt att förstå att gränssnitts- och interaktionsdesign är två skilda 

koncept. Gränssnittsdesign innefattar de mer tekniska delarna, inklusive invecklade 

designspråk, som ofta skapas av plattformsutvecklare för användning i ett specifikt 

operativsystem. Interaktionsdesign fokuserar på andra saker än typsnitt och logotyper, såsom 

att förstå användarens beteende när den integrerar med systemet (Banga & Weinhold, 2014). 

3.1.1 Interaktionsdesign 

Att designa effektiva system som är behagliga, lätta att använda och som gör vad användaren 

vill, kallas HCI. En central del i interaktionsdesign är att utveckla användbara produkter. 

Användbara produkter innebär att de är lätta att lära sig använda, effektiva att använda och 

ger en god användarupplevelse. Processen i vilket interaktionsdesign sker, det vill säga 

interaktionsdesignsprocessen, består av fyra aktiviteter som itereras. Den första fasen går ut 

på att designern samlar in krav från den tänkta användarmålgruppen. Det är inte säkert att 

användarmålgruppen alltid är självklar, utan ibland måste interaktionsdesignen arbeta fram en 

sådan genom att studera produkten/systemet och kontexten i vilket den skall användas (Sharp, 

et al., 2011). I Andra fasen tas flera designalternativ fram och därefter i tredje fasen skapas 

prototyper som sedan utvärderas i fas fyra. Dessa fyra aktiviteter upprepas och återkommer 

under hela interaktionsdesignsprocessen (Sharp, et al., 2011). 

 

Gränssnittsdesign blev viktigt av den enkla anledningen att system med ett gränssnitt som var 

”snygga”, lätta och behagliga att använda var lättare att sälja än ett system med det motsatta. 

Det spelar ingen roll hur bra källkoden är skriven om gränssnittet inte är användbart. Däremot 

kan ett bra gränssnitt rädda dåligt skriven källkod och göra systemet acceptabelt (Sutcliffe, 

2013). 

 

Kostnaderna för att lägga fokus på gränssnittsdesign är inte svåra att argumentera för på grund 

av orsakerna som nämnts ovan. Slarvig gränssnittsdesign kan leda till följande konsekvenser:  

 

 Ökade fel i inmatning av data och systemoperationer. Detta innebär att misstag kostar 

pengar att korrigera och det finns en risk att beslut fattas som grundats på dålig data. 

 Användarfrustration. Detta kan leda till att systemet inte används produktivt, 

användaren känner stress, användaren kan sabotera systemet eller underutnyttja 

systemet. Alla dessa orsaker kostar pengar. 

 Dålig systemprestanda. Detta kan leda till att systemet inte kan hantera all 

genomströmning av data som den var designad för. 

 Systemet misslyckas på grund av att användaren inte använder det. 
(Sutcliffe, 2013). 

3.1.2 Olika typer av gränssnitt 

Gränssnitt finns i många olika versioner och för inte så länge sedan låg fokus på datorer 

såsom Macs och PCs. I dagens samhälle måste, enligt Dabbs (2002), designers vara medvetna 

om att all elektronik behöver ett gränssnitt, inte bara stationära datorer. Inom området 

gränssnittsdesign finns det olika typer av gränssnitt såsom Command based, GUI, Mobile, 

Web, Touch, Wearable (Sharp, et al., 2011). Enligt Dabbs (2002) är design av gränssnitt 

svårare för mindre plattformar, såsom mobiltelefoner, eftersom skärmstorleken är mindre. 

Detta problem medför nya frågor om hur informationen skall presenteras och vilken 

information som skall presenteras. Exempelvis måste designers fråga sig hur webbsidans 

information skall presenteras på en mobiltelefons gränssnitt?  
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3.1.2.1 WIMP - GUI 

WIMP gränssnittet står för Windows, Icons, Menus och Pointing. Detta var det första grafiska 

gränssnittet som uppkom före dagens gränssnitt. Den första generationen av WIMP- 

gränssnitt var till huvudsakligen fyrkantiga i sin design och var uppbyggda i en kombination 

av fönster, kryssrutor, paneler, paletter och dialogrutor. Utvecklare var begränsade i 

gränssnittsdesignen på grund av utbudet av UI-komponenter (Sharp, et al., 2011). 

 

De första WIMP-gränssnitten liknar dagens gränssnitt till större del. Vad som skiljer är att 

dagens gränssnitt har en större grad av visuell realism, exempelvis skuggning vid knappar och 

andra gränssnittselement. Den huvudsakliga skillnaden är övergången från svartvit till 

färgskärm och att det idag finns ett större antal mjukvaruingenjörsverktyg för att bygga 

WIMP-gränssnitt (van Dam, 1997). Utbud av menydesigns och ikoner, till exempel  

ljudikoner, ljudmenyer, 3D animerade ikoner och 2D-ikonbaserade-menyer har även ökat. 

Tillämpning av hur fönster används och i vilken utsträckning har expanderat. Vissa grafiska 

element som inte ursprungligen var med i WIMP-gränssnitten har implementerats i gränssnitt 

i efterhand, såsom panels och docks. Detta förklaras som en rad eller kolumn av tillgängliga 

applikationer och ikoner av objekt såsom öppna filer. Det har även lagts till rollovers, vilket 

kan förklaras som att en text visas nära en ikon eller en annan del av fönstret när musen dras 

över (Sharp, et al., 2011) 

3.1.2.1.1 Fönsterdesign 

Fönster uppfanns av den enkla anledningen att motverka de fysiska begränsningarna som 

finns på en datorskärm. Detta möjliggör att mer information kan visas och olika 

arbetsuppgifter kan göras i samma fönster. Fönster möjliggör även att flera fönster kan 

öppnas, i exempelvis olika dokument eller webbsidor, och användaren kan skifta mellan dem 

efter behov. Genom att kunna scrolla kan användaren få mer information tillgänglig i samma 

fönster. En nackdel med att använda flera fönster kan vara att det blir svårt att hitta specifika 

fönster. För att lösa denna nackdel har ett flertal tekniker uppfunnits, där en av dem är att alla 

fönster som finns öppna lagras i en lista som hör till systemets meny (Sharp, et al., 2011). 

3.1.2.1.2 Ikondesign 

Ikoner användes för att representera objekt, i form av metaforer, eftersom det underlättade för 

användaren att förstå, komma ihåg och lära sig viss funktionalitet. Ett klassiskt exempel är 

papperskorgssymbolen på skrivbordet. Ikoner har blivit en viktig del i gränssnittsdesign och 

de används i alla operativsystem och applikationer. De innefattar olika verktyg såsom en 

paintbrush, applikationer (webbläsare) och abstrakta operationer (klipp och klistra). Ikoner 

har även genomgått en förändring utseendemässigt såsom 3D-rendering, skuggning och färger 

(Sharp, et al., 2011). 

3.1.2.1.3 Menydesign 

Menyer tillåter användaren att få en strukturerad överblick över tänkbara valmöjligheter. 

Rubriken på exempelvis en sida används oftast som en del av menyn för att användaren lättare 

skall se vad som finns att välja mellan. Gränssnittsmenyer är oftast positionerade överst eller 

längst sidan på skärmen i form av kategoriserade rubriker som en del av menyraden. Menyns 

innehåll är oftast dolt för användaren ända tills användaren tar musen över eller klickar på 

menyn varpå innehållet visas. De olika valmöjligheterna i menyn är oftast sorterade från topp 

till botten i vad som är mest använt och grupperade i likheter dem emellan. Det finns ett 

flertal stilar på menyer såsom flat list, drop-down menu, pop-up och cascading. Flat menu är 

bra att använda vid litet antal valmöjligheter eller när skärmstorleken är liten, exempelvis till 

mobiltelefon. Expanderade menyer, såsom cascading, är bra för att visa flera menyalternativ 
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på en skärm än vad en flat menu erbjuder. Detta skapar en större grad av flexibilitet eftersom 

användaren får mer att välja mellan på en och samma skärm. Nackdelen blir om den 

expanderade menyn innehåller massa alternativ vilket kan leda till att användaren blir 

frustrerad över att behöva scrolla igenom dessa. En nackdel med cascading menues är att de 

kräver att användaren är stadig på handen när den skall välja ett exakt alternativ med musen 

(Sharp, et al., 2011).  

3.1.2.2  Fördelar och nackdelar med WIMP - GUI 

Det finns ett flertal fördelar med WIMP-gränssnitt. Människor som inte kan läsa eller skriva, 

exempelvis barn, kan använda sig av dem. Det har gjort det möjligt för privatpersoner att ha 

datorer hemma, eftersom människor inte behöver en större kunskap i ämnet för att kunna 

använda dem. WIMP har gjort datorer mer användbara mot det tidigare kommandobaserade 

gränssnittet eftersom WIMP gör det lättare att lära sig och är lätt att använda. Användaren kan 

också ta med sig kunskapen om hur ett system med WIMP-gränssnitt fungerar för att lättare 

använda i ett annat gränssnitt med liknande princip (van Dam, 1997). 

 

Det finns även ett antal nackdelar med WIMP-gränssnitt. När applikationen blir mer och mer 

avancerade och stora blir även gränssnittet mer avancerat. Detta leder till att det även blir 

svårare för användaren att använda. En annan nackdel är att användare spenderar för mycket 

tid till att manipulera gränssnittet istället för applikationen. Expertanvändare blir ofta 

frustrerade av för många lager på skärmen att peka och klicka på samt att det blir rörigt med 

för många gränssnittelement (van Dam, 1997). 

3.1.2.3 Mobil 

Som interaktionsdesigner är det viktigt att förstå hur användare använder mobiltelefoner. I ett 

tidigt skede var det mobiltelefoners processorkraft som begränsade vad en 

interaktionsdesigner kunde göra och det var även därför mobiltelefoner inte användes i 

samma utsträckning som datorer. Att skapa interaktion med användaren är begränsade till vad 

mobiltelefonerna klarar av. Detta har dock ökat i takt med processorernas utveckling och 

mobiltelefonerna kan idag lagra data i molntjänster. Eftersom mobilskärmen är mindre än en 

datorskärm innebär det att gränssnittet har mindre yta och att alla gränssnittselement som får 

plats på datorskärmen inte nödvändigtvis får plats på mobilskärmen (Banga & Weinhold, 

2014).  

3.1.2.4 Touch 

Pekskärmar innebär att interaktion med ett system är direkt kopplat till fingret och fungerar 

genom att datorn känner av vart på skärmen som användaren markerar. Under den senaste 

tiden har det utvecklats multi-touch pekskärmar för att dynamiskt integrera med skärmen, för 

att möjliggöra att zooma in och ut (Sharp, et al., 2011). Ut-zoomningen sker när användaren 

sätter två fingrar på skärmen för att sedan dra dem utåt för att zooma ut respektive inåt för att 

zooma in (Lei & Wong, 2009). 

 

Datormusen är ett verktyg för att kunna interagera exakt och snabbt med en dator. Via en 

datormus kan användaren utan problem välja objekt som inte är större än några pixlar. Denna 

funktion kan exempelvis ses när användaren ändrar storleken på gränssnittsfönstren, en 

uppgift som är ganska enkel via datormusen, vilket inte hade fungerat lika lätt med fingret. 

”Fat finger”-problemet innehåller två problem. Det ena problemet är att när användaren tar på 

skärmen med sitt finger markeras en ganska stor yta. Det andra problemet är att användaren 

inte kan se vilken pixel som fingret är riktat på och systemet kan därför inte känna av fingret 
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innan den är på skärmen. Detta i sin tur innebär att systemet inte kan visa vilken pixel som 

kommer markeras (Wigdor & Wixon, 2011). 

 

För att lösa ”fat finger”-problemet finns det ett antal riktlinjer som kan appliceras. En av dessa 

riktlinjer, som också är väldigt enkel, är att designa gränssnittselementen tillräckligt stora för 

att kunna ta på dem med fingret utan problem. En annan riktlinje som kan användas är 

isbergstekniken som innefattar att pixlarna runt om den ytan som användaren tar på också 

markeras. Denna riktlinje är ganska extrem och kan skapa problem. Om det bara finns en 

knapp på skärmen kan användaren av misstag markera denna (Wigdor & Wixon, 2011). 

3.2 Användbarhet 

Användbarhet definieras enligt internationella standardiseringsorganisationen (ISO) som: 

 

”The capability of a software product to be understood, 

learned, used, and attractive to the user, when used under 

specified conditions” 

(Caravajal, et al., 2013, s1582). 

 

Användbarhet är ett värde som produkter och system bör ha. Tyvärr saknar många system 

detta värde idag och det finns många orsaker till detta, exempelvis kulturella och 

organisatoriska orsaker. Vidare finns det många metoder att följa för att säkerställa att denna 

kvalité upprätthålls. Ordet användbarhet refererar även till metoder för förbättring av ease-of-

use under designprocessen (Nielsen, 1993). Nielsen (1993) definierar fem 

kvalitetskomponenter för användbarhet, se tabell fyra.  

 
Tabell 4 – Kvalitetskomponenter (Nielsen, 1993). 

Learnability 
Hur enkelt är det för användare att genomföra grundläggande 

uppgifter vid första kontakten med gränssnittsdesignen? 

Efficiency 
Innebär hur fort användare kan utföra uppgifter när de väl lärt 

sig gränssnittsdesignen 

Memorability 
Hur enkelt kan användare minnas/återfå kunskap om 

gränssnittsdesignen efter ett tags frånvaro? 

Errors 
Hur många fel användare gör, hur vanliga är dessa fel och hur 

enkelt kan de reparera fel? 

Satisfaction Hur tillfredsställande är gränssnittsdesignen? 

 

I brist på dessa kvalitetskomponenter finns det risk att användare blir missnöjd och att 

frustration skapas som så småningom kan resultera i att en applikation överges. Därför ses 

användbarhet som en central del i designarbete (Islam & Tétard, 2014). 

 

Enligt Caravajal et al. (2013) har fördelarna med en god användbarhet belysts i olika 

litteraturer och dålig användbarhet är en av de större orsakerna till att system misslyckas på 

marknaden. Ett typiskt sätt att mäta användbarhet är att låta några testanvändare använda 
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systemet med målet att utföra vissa förbestämda uppgifter. För att kontrollera om systemet 

är användbart eller inte används mätvärden, vilket oftast är medelvärdet av varje variabel 

som har mäts och kontrollerats (Nielsen, 1993). 

3.2.1 Användbarhetsdesignprinciper 

Designers använder designprinciper för att underlätta tänkandet när de designar för 

användbarhet. Dessa principer är generella och abstrakta med ett syfte att få designers att 

tänka kring olika aspekter av sin design (Morville, 2005). Designprinciperna kommer från en 

mix av olika teoribaserade kunskaper, sunt förnuft och expertis. Principerna är skrivna utifrån 

ett styrande perspektiv för att beskriva för designers vad de skall göra och vad de inte skall 

göra för att ge designers hjälp att förbättra sin design (Thimbleby, 1990). Däremot är dessa 

principer inte skrivna för att berätta för en designer exakt hur de skall designa ett gränssnitt, 

till exempel hur en specifik ikon skall göras. Det finns många designprinciper men de mest 

använda är visibility, feedback, constraints, consistency och affordance (Sharp, et al., 2011). 

 

Visibility innebär att elementen på ett gränssnitt skall vara designat på ett sådant sätt att de är 

synliga för användaren och användaren skall veta hur de används. Desto mer synlig en 

funktion är desto lättare blir det för en användare att förstå hur den skall användas. Motsatsen 

är när funktioner inte är synliga, vilket resulterar i att de blir svårare för användaren att hitta 

och förstå hur de skall användas (Sharp, et al., 2011). 

 

Feedback går ut på att användaren utför någonting som resulterar i att information skickas 

tillbaka till användaren om vad som hände. Detta leder till att användaren kan fortsätta med 

aktiviteterna. Det finns flera olika typer av feedback, såsom visuell, ljud, verbal eller 

kombinationer av denna feedback. Att använda rätt typ av feedback vid rätt aktivitet är en 

central del i designarbetet. Rätt användning av feedback kan dessutom leda till bra visibility 

för användarinteraktion (Sharp, et al., 2011). 

 

Constrains innebär att viss interaktion i gränssnittsdesignen vid ett visst tillfälle förhindras. 

Detta kan ses tydligt vid gränssnittsdesign av menyer. Användaren kan inte klicka på vissa 

menyval eftersom de har blivit gråmarkerade, exempelvis menyvalet som användaren redan är 

inne på. En fördel med denna princip är att den minskar möjligheten för användaren att välja 

fel alternativ (Sharp, et al., 2011). 

 

Consistensy går ut på att designa gränssnitt till att ha liknande procedurer och att använda 

samma element för liknande uppgifter. En fördel med consistency är att det underlättar för 

användaren att lära sig använda gränssnittet. Användaren behöver bara lära sig en typ av 

procedur för liknande funktionalitet. Denna princip är lätt att genomföra på enklare gränssnitt 

som inte innehåller många element. Det kan dock vara svårare att implementera principen vid 

stora och komplexa gränssnitt som har flera hundra procedurer (Sharp, et al., 2011). 

 

Affordance innebär att designen av ett gränssnittselement ger användaren en indikation om 

hur den skall användas. Detta kan ses vid exempelvis knappen på en datormus som uppmanar 

användaren att klicka. En basal definition är: ”to give a clue” (Norman, 1988). När 

användningen av ett objekt är uppenbar leder detta till att interaktionen för användaren blir 

lättare. I gränssnitt finns det ett flertal element som använder sig av affordance. Exempelvis 

vedertagna knappar (buttons) som uppmanar användare att klicka och scrollbars som 

uppmanar användaren att scrolla gränssnittet upp och ned (Sharp, et al., 2011). Enligt Norman 

(1999) finns det två typer av affordance, perceived och real affordance. Real affordance 

innebär affordance som hör till fysiska objekt, såsom att gripa tag i något, och används ofta 



 

- 22 - 

 

vid design av mer generella interaktiva produkter som går att hitta i andra sammanhang än 

virtuella. Dessa är uppenbara och användaren behöver inte lära sig dem. Perceived affordance 

innebär affordance som hör till virtuella verkligheter såsom datorskärmen. Vid design av ett 

gränssnitt skall designers inte använda real affordance utan använda sig av perceived 

affordance, vilket innebär att användaren måste lära sig att använda funktionen.  

3.3 Användarupplevelse 

UX är en central del i interaktionsdesign. Ett huvudsyfte med användarupplevelse är att få 

en förståelse för hur användare interagerar med system och framförallt hur de upplever dem. 

UX innefattar koncept såsom känslor och subjektiva uppfattningar som ett systems estetik 

och funktion frambringar hos användaren. UX innehåller alla aspekter av användarens 

interaktion med en produkt eller system (Sharp, Preece, & Rogers, 2011; Adikari, 

MacDonald, & Cambell, 2011).  

Användbarhet och användarupplevelse är som sagt två koncept vilket det finns en stark 

koppling emellan. En produkt kan uppnå väl användbarhet men samtidigt skapa mindre bra 

användarupplevelse. På samma sätt kan en produkt uppnå mindre bra användbarhet men 

generera bra användarupplevelse (Adikari, et al., 2011). 

Sharp et al. (2011) belyser att det inte går att designa UX, det går bara att designa för UX. 

Detta eftersom att UX är något subjektivt för varje enskild användare. Det går inte att 

designa en upplevelse, det går bara att designa designegenskaper som kan åstadkomma 

denna upplevelse. Ett sätt att designa för UX är att använda sig av bilddesign och andra 

visuella element.  

ISO definierar UX som: 

”A person’s perceptions and responses that result from the use or 

anticipated use of a product, system or service emphasizing two 

main aspects: use and anticipated use.” 

(Adikari, et al., 2011, s 26). 

Enligt Adikari et al. (2011) stämmer denna definition med den senaste forskningen om hur 

användare uppfattar subjektiviteten i UX. ISO-standarden pekar också på att UX inkluderar 

användares känslor, övertygelser, uppfattningar, preferenser, fysiska och psykologiska svar, 

beteenden och prestationer som händer innan, under och efter användarinteraktionen och 

kan användas för att utvärdera aspekter av UX.  

Utvärdering av användarupplevelse kan endast ske i samband med att en användare 

interagerar med en produkt eller system, oftast i samband med användbarhetstester. Idag 

finns det ingen universalteori eller ramverk som kan användas av designers för att få en bra 

användarupplevelse, inte heller för utvärdering. Det som finns är ett stort antal konceptuella 

ramverk, testade designmetoder och riktlinjer (Sharp, et al., 2011). Adikari et al. (2011) 

föreslår en ansats för UX-utvärdering som illustreras i figur två. 
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Figur 2 – UX utvärdering (Adikari, et al., 2011). 

Denna ansats går ut på att mäta tre olika stadier av upplevelser vid interaktion av en produkt. 

Inledningsvis mäts för(pre)-interaktionen, alltså användarens upplevelser innan 

interaktionen. Därefter mäts den faktiska interaktionsupplevelsen, alltså vad användaren 

upplever under själva interaktionen. Detta kan utvärderas genom att användaren observeras 

och blir ombedd att under interaktionens gång ”tänka högt”. Avslutningsvis mäts efter 

(post)-interaktionen, alltså användarens upplevelse efter interaktionen. Genom att 

sammanfatta dessa upplevelser och jämföra hur upplevelsen utvecklas under interaktionens 

gång, går det att få en slutgiltig uppfattning om hur produkten upplevs och vilken 

användarupplevelse den frambringar hos användaren.  

3.4 Grafisk design 

Grafisk design har rötter långt tillbaka i historien och är en ytterst viktig komponent vid 

design av alla typer av informationsfönster, inklusive gränssnittsdesign (Pettersson, 2015). 

Pettersson (2015) definierar begreppet grafisk design som konsten att skapa en funktionell, 

estetisk och organiserad struktur i olika typer av illustrationer. Grafisk design är såväl 

processen i sig som resultatet av processen. Traditionellt sett är grafisk design en sort 

universaldesign (engelska all purpose-design) som används vid all typ av mediaproduktion. 

Mer modern grafisk design handlar snarare om rationell, funktionell estetik, vilket har 

utvecklats från den mer traditionella synen.  

 

Själva syftet med grafisk design är att ta hänsyn till den tänkta mottagaren, aktuella 

kommunikationsmedium och ekonomiska situationer för att skapa en passande presentation 

av ett meddelande (Pettersson, 2011). Detta uppnås genom att inom en given area kombinera 

olika element, såsom text, bilder, tabeller och bakgrund. När text och grafik är organiserad till 

meningsfulla, semantiska kluster är det enklare för betraktaren att ta in innehållet (Kahn, Tan 

& Beaton, 1990). På vilket sätt innehållet är grupperat påverkar betraktarens första intryck av 

innehållet (Brown, Dudek, Fernandes & Lindgaard, 2006). Noggrann integration av ord och 

text engagerar individer mer effektivt än ord och bilder ensamt (Sadoski & Paivio, 2001). 

3.4.1 Typografi 

Typografi är konsten att arrangera typsnitt i en text för att göra den visuellt tilltalande, dock 

utan att störa läsbarheten i texten. Typografi syftar till att förmedla ett textuellt meddelande på 

ett tilltalande sätt, eftersom det influerar hur meddelandet mottas av informationsmottagaren. 

Detta sker på samma sätt som en persons retorik påverkar hur informationsmottagaren mottar 

ett muntligt meddelande (Wong, 2011). Olika typsnitt påverkar en texts trovärdighet på olika 
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sätt och måste därför tas i beaktning vid all typ av informationsdesign, inklusive 

gränssnittsdesign.  

 

Ofta kopplas typografi och typsnitt ihop med teckenstilen på en text. Exempelvis är Arial ett 

typsnitt som kan innefatta olika teckenstilar. Vidare kategoriserar användare ofta typsnitt i 

olika familjer, som Modern och sans-seriff, som skiljer sig åt i sitt utseende (Williams, 2008). 

 

De fyra teckenfamiljerna Baskerville, Helvetica, Palatino och Times New Roman är de mest 

använda teckenfamiljerna (Wong, 2011). Bringhurst (1996), uppmärksammad typograf, 

skriver att dessa typer inte har något annat att erbjuda varandra, förutom offentlig oenighet. 

Med detta avser Bringhurst att textförfattaren bör välja en av teckenfamiljerna och därefter 

hålla sig till den och ignorera de andra. Med ett enda typsnitt uppnår textförfattaren en 

enhetlighet. Det är dock inte ”förbjudet” att kombinera typsnitt i samma text, eftersom detta 

kan skapa kontrast, vilket är en designprincip som tas upp längre fram i kapitlet. En sådan 

operation kräver dock omsorg och hantverk (Wong, 2011).  

 

Vidare handlar typografi om att göra det möjligt att skilja mellan olika texter (såsom noveller 

och facklitteratur) med hjälp av olika typsnitt. Aspekter som typografiska punkter, radavstånd 

och textjustering går också under termen typografi och skall också övervägas noggrant för att 

skapa visuellt tilltalande textstycken (Pettersson, 2002).  

 

Effekterna av att använda seriffer- eller sans-seriffer-typsnitt är av betydelse för 

gränssnittsdesign. Ett flertal studier är, enligt Altaboli (2014), enhetliga att för tydligheten och 

läsbarheten passar seriffstilen bäst på tryckpapper, medan för text på en datorskärm är sans-

seriffstilen att föredra. Detta grundar sig i att varje bokstav för en datorskärm visas som flera 

pixlar, vilket resulterar i att en bokstav med seriffer ser ojämn ut. Denna negativa effekt har 

även större inverkan på skärmar med låg skärmupplösning. Vid extremt höga 

skärmupplösningar minskar denna effekt och kommer tillslut att försvinna. Förutom att tänka 

på läsbarhet och tydlighet är estetiska tilltalande effekter också viktiga. Enligt Altaboli (2014) 

kom en studie fram till att seriffstilen är mer estetiskt tilltalande än sans-seriffer när de 

jämförde dessa två typstilar. 

3.4.2 Bilddesign  

Som tidigare nämnts har visuellt språk sen tidernas begynnelse varit ett naturligt sätt för 

människan att uttrycka sig. Den förhistoriska människan ägnade sig åt bergskrift som vittnar 

om dennes liv med mytologisk mening. Bilder hjälpte alltså människan att kommunicera långt 

innan vid hade skriftligt språk. Visuellt språk skiljer sig åt, precis som verbalt språk skiljer sig 

från skriftligt språk (Griffin, 1994). Det visuella språkets koder skiljer sig åt mellan olika 

kulturer. Griffin (1994) påvisade att just kulturella skillnader var den dominerande variabeln 

när de mätte förståelse av olika symboler. Därför finns det inget internationellt symbolsystem 

eller register baserad på intuitiv tolkning och är inte möjligt förrän världen delar samma 

kultur. 

 

Syntax i verbalt språk är läran om regler för hur ord får kombineras till grammatiska fraser, 

meningar och stycken. I termer av visuellt språk beror syntax på det spatiala arrangemanget 

av det visuella elementet på en sida. Våra föreställningar av ”bra arrangemang” beror på hur 

vårt perceptuella system fungerar. Många idéer uttrycks bäst med visuellt språk och vissa kan 

bara uttryckas med visuellt språk (Horn, 2000) Vidare dominerar alltid visuellt språk verbalt 

och textuellt språk när innehållet är emotionellt, holistiskt, direkt, spatialt och visuellt 

(Pettersson, 2011). Att i ett gränssnitt använda bilder, exempelvis som knappar istället för text 
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eller vid beskrivningar, genererar mer uppmärksamhet från användaren och kan därigenom bli 

effektivare att använda istället för text (Cherry & Nielsen, 2013). Det finns dock mycket mer 

data i en bild än vad som finns i en textfil. En bild kan ta upp till 5 mb i minne eller mer och 

en video i HD upplösning kan vara så stor som 30 GB (Bowen & Burdett, 2013).  

3.4.3 Grundläggande layout-designprinciper 

William (2008), välkänd designföreläsare med fokus på sid-layoutdesign som dessutom 

författat mycket litteratur om ämnet, identifierar fyra grundläggande designprinciper som 

tillsammans skapar stilrena och användbara gränssnitt. Williams designprinciper går i mångt 

och mycket ihop med Sharps et al. (2011) användbarhetsdesignprinciper, men fokuserar mer 

på det estetiska värdet.  

 

Den första designprincipen är repetition, vars idé bygger på att repetera någon designaspekt 

genom hela gränssnittet. Det kan röra sig om en specifik färg, ett format, typsnitt eller vad 

som helst som användaren visuellt känner igen. Ett repeterbart element gör 

gränssnittsdesignen mer konsekvent och förenar ett systems alla fönster och gör dem mer 

enhetliga. Vidare främjar det organisering av systemet eller produkten (Williams, 2008).  

 

Den andra designprincipen kallas proximity, som på svenska lämpligen översätts till 

anslutning. Denna designprincip säger att element i en design som relaterar till varandra skall 

grupperas på ett logiskt sätt, eftersom att fysisk närhet antyder på en relation. Vidare skall 

element som inte relaterar till varandra inte heller ligga i allt för stor närhet av varandra 

(Williams, 2008). 

 

Den tredje principen heter alignment, på svenska linjering, vars grundprincip är att inget 

designelement godtyckligt placeras ut på layouten. Varje element bör ha en visuell koppling 

till något annat på skärmen. Genom linjering av element, via en ”osynlig linje”, blir layouten 

mer sammanhållen och ger ett mer städat, sofistikerat och fräscht utseende (Williams, 2008). 

 

Den fjärde och sista principen är contrast, som, enligt Williams (2008) går ut på att skapa 

kontrast mellan olika designelement för att på så sätt uppnå en visuell intressant layout. 

Williams (2008) skriver att kontrast kan skapa intresse och effektivt fånga användares 

uppmärksamhet. Vidare skapar kontrast mellan olika element en organisatorisk hierarki av 

layoutens innehåll, vilket gör den mer överblickbar. Kontrast i gränssnittsdesignen skapas 

genom att exempelvis kombinera en mindre och en större storlek på en text, en tunn linje med 

en tjock linje eller en stark färg med en svag färg. För att verkligen skapa kontrast mellan 

element måste dock differensen mellan elementen vara uttrycklig. Annars skapas istället 

konflikt mellan de två elementen, vilket förstör allt det positiva som kontrast medför 

(Williams, 2008). Vidare anger Williams (2008) att kontrast är den viktigaste visuella 

attraktionen eftersom det får en betraktare att lägga märke till en layout från först början. 
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4 Empiri – Första iterationen 
Nedan följer en beskrivning av första iterationen och inleds med en redogörelse för 

begränsningar i designarbetet. Därefter presenteras de prototyper som utvecklats och 

används under utvärderingarna. Sedan följer en redogörelse för utvärderingarna i form av 

observationer, användbarhetstester, enkäter och intervjuer som sedan analyseras. 

4.1 Begränsningens påverkan på utveckling av gränssnittsdesign  

På grund av de funktionella och icke-funktionella krav som föreligger CC’s systemlösning har 

ett antal övergripande principer och riktlinjer identifierats som kan implementeras respektive 

inte implementeras. Dessa principer och riktlinjer presenteras i tabell sex. I enlighet med 

studiens forskningsfråga kommer enbart elementplacering- och attribut justeras, såsom 

benämning och färg. Detta kan ses som en omfattande begränsning.      

  
 Tabell 6 – Begränsningar i gränssnittsdesign

Övergripande 

gränssnittsprinciper- och 

riktlinjer 

Källa Implementerbar (införd i 

prototyp) 

Fönsterdesign ( Banga & Weinhold, 2014; Dabbs, 

2002; Sharp, Preece, & Rogers, 2011;   

Wigdor & Wixon, 2011) 

Delvis, eftersom  gränssnittsdesignen 

skall kunna användas på flera plattformar 

kan skärmstorleken inte ändras 

Ikondesign (Sharp, Preece, & Rogers, 2011) Nej 

Menydesign ( van Dam, 1997; Sharp, Preece, & 

Rogers, 2011) 

 

Delvis, eftersom  gränssnittsdesignen 

skall använda touch måste knapparna 

vara stora och designer får inte ändra 

informationsflödet 

Typografi  ( Altaboli, 2014; Bringhurst, 1994; 

Pettersson, 2002; Williams, 2008; Wong, 

2011) 

Delvis, en studie menar att seriffer är mer 

estetiskt tilltalande än sans-seriffer. 

Systemet skall kunna köras på handhållna 

datorer med dålig upplösning 

Bakgrunddesign – 

innehållande bilder  

(Bowen & Burdett, 2013; Lidwell, 

Holden, & Butler, 2010) 

Nej 

Tabeller (Coates, Ellison, & Ballantyne, 2014) Ja 

Bilddesign (Cherry & Nielsen, 2013; Griffin, 1994; 

Horn, 2000; Pettersson R., 2011) 

Nej 

Grundläggande användbarhetsprinciper   

Visibility (Sharp, Preece, & Rogers, 2011) Ja 

Feedback (Sharp, Preece, & Rogers, 2011) Nej 

Constraints (Sharp, Preece, & Rogers, 2011) Ja 

Consistency (Sharp, Preece, & Rogers, 2011) Ja 

Affordance (Norman, 1988; Norman, 1999; Sharp, 

Preece, & Rogers, 2011)  

Ja 

Grundläggande layout-designprinciper   

Repetition (Williams, 2008) Ja 

Proximity (Williams, 2008) Delvis, på grund av fönsterstorleken på 

den enhet systemet körs på kan designer 

få problem att följa principen fullt ut 

Alignment (Williams, 2008) Ja 

Contrast (Williams, 2008) Ja 
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Eftersom studien inte implementerar något som påverkar funktionaliteten och 

informationsflödet, begränsas många principer och riktlinjer i tabell sex. Designarbetet 

kommer exempelvis inte kunna efterfölja användbarhetsprincipen feedback. Detta eftersom 

feedback innebär att göra justeringar i programlogiken i form av att presentera vettiga 

felmeddelande och dylikt. Detta leder också till att det i designarbetet inte går att ändra antal 

fönster eller vilket fönster som leder till eller hör ihop med ett annat fönster, samt i vilken 

ordning informationen skall presenteras. 

4.1.1 Fönsterdesign 

Fönsterdesign är en riktlinje som går att implementera men som blir begränsad då 

fönsterstorleken inte får ändras från originalet. Detta beror på att applikationen skall köras på 

flera plattformar, såsom handhållna datorer med en liten skärm samt på en stationär 

datorskärm. Detta faller under kategorin icke-funktionella krav.  

4.1.2 Menydesign 

På grund av att storleken på fönster inte får ändras blir dessutom menydesignen begränsad. 

Designarbetet kan inte implementera ett mer avancerat menysystem eftersom det inte finns 

utrymme på skärmen. Implementering av ett pull-down-menysystem, vilket innebär att 

användaren håller musen över knappen varpå fler alternativ visas upp, är inte möjligt. Det är 

heller inte möjligt att implementera ett menysystem som ger användaren större kontroll över 

vart de befinner sig under arbetets gång samt ge en indikation över vad menyvalen innebär, 

för att underlätta för den kognitiva belastningen.   

4.1.3 Typografi 

Typografi är också något som blir begränsat på grund av icke-funktionella krav då systemet 

skall köras på flera olika enheter, däribland handhållna datorer. Dessa handhållna datorer har 

en låg skärmupplösning, vilket innebär att det inte kan implementeras ett seriff-typsnitt som 

Altaboli (2014) skriver är mer estetiskt tilltalande än sans-seriffer. Detta kan alltså komma att 

påverka systemets estetik.  

4.1.4 Proximity 

Layout-designprincipen proximity blir också begränsad av skärmstorleken. Detta på grund av 

att det redan är lite plats för alla gränssnittselement varpå det i vissa fall inte går att lägga alla 

element som hör ihop nära varandra. 

4.1.5 Ikondesign och Bilddesign 

Ett annat icke-funktionellt krav som CC fastställt är att deras system skall vara 

plattformsoberoende på det sättet att det skall gå att köra på olika plattformar, såsom Android 

och Mac. Detta skall fungera utan att modifiera gränssnittet beroende på olika plattformars 

unika behov. Eftersom olika plattformar använder sina egna plattformsberoende 

designverktyg, såsom Xcode och Visual Studio, för att utveckla gränssnitt för sina specifika 

plattformar har CC utvecklat sitt eget plattformsoberoende designverktyg. På så sätt skapar 

CC en mer effektiv systemutveckling och förvaltning, men skapar samtidigt en begränsning 

vad gäller designarbetet. Detta eftersom det egenutvecklade verktyget saknar de visuella 

finesserna som de plattformsberoende designverktygen innehar. Vidare är ikondesign, 

bilddesign och bakgrundsdesign som innehåller bilder, inte implementerbart eftersom bilder 

kräver mycket datautrymme (Bowen & Burdett, 2013). Detta skulle påverka CC’s svarstider, 

vilket var ett av de icke-funktionella kraven som gränssnittsdesignen inte får påverka. 

Dessutom kan ikoner bli svåra att implementera eftersom det kräver att ikonerna är talande så 
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att det inte förvirrar användaren. Det skulle även krävas en hjälptext, vilket det inte finns 

skärmutrymme för. 

 

4.2 Tidrapporteringssystem 

CC’s tidsrapporteringssystem är ett verktyg för tid- och reserapportering för olika projekt. 

Systemet är uppbyggt på så sätt att för enskilda projekt går det att rapportera antal arbetade 

timmar samt information om reseersättning som skall faktureras till kunden. Det går att välja 

mellan olika projekt och kunder. Möjlighet att rapportera resor som inte skall faktureras finns 

också. Vidare finns det även fönster för att få en överblick över sina projekt, tider och resor. 

4.3 Utveckling av prototyper 

Nedan följer en beskrivning för det designarbete som genomförts efter de principer och 

riktlinjer som har varit implementerbara. Prototyper över re-designade betydelsefulla fönster 

presenteras sida i sida med den gränssnittsdesignen som i dagsläget är i drift hos CC. Den nya 

gränssnittsdesignen presenteras till höger och den äldre gränssnittsdesignen till vänster. En 

tillhörande textuell beskrivning över de designbeslut som fattats presenteras också med 

prototyperna. Alla fönster över den gamla gränssnittsdesignen finns i bilaga ett och den nya 

gränssnittsdesignen finns i bilaga två.  

 

Designarbetet inleddes med att författarna träffade representanter från CC och gick igenom 

tidrapporteringssystemet för att få en förståelse för systemets funktionalitet och 

informationsflöde. När författarna erhållits eller fått en grundläggande förståelse för systemet 

började de designa prototyper i Visual Studio. När prototyperna var klara genomfördes en 

återkoppling med CC där det kontrollerades att allting var korrekt utifrån 

funktionalitet/informationsflöde eftersom inget fick ändras. Efter viss justering godkände CC 

prototyperna varpå deras utvecklare realiserade re-designen i en testmiljö över 

tidrapporteringssystemet. Denna testmiljö användes sedan vid användbarhetstesterna. 

4.3.1 Meny 

Vid design av menyn valdes det att implementera stora knappar för respektive menyval, 

istället för att ha en tabell som menysystem. Detta beslut grundades delvis på att systemet 

skall användas till såväl handhållna som stationära datorer. När det gäller handdatorer och 

övriga touch-skärmar är det mer användbart att göra knapparna större då det underlättar 

interaktion. De stora knapparna motverkar också ”the fat finger” problemet som nämns av 

Widgor och Wixon (2011). Den gröna färgen valdes, baserat på CC’s färg på företagsloggan, 

och är ett upprepande element i alla designfönster. Knappen ”Avbryt” döptes om till ”Logga 

ut” då detta är mer informativt. ”OK”-knappen togs bort då den inte fyllde någon funktion i 

den nya gränssnittsdesignen. Färgerna gjordes lite mörkare för att lättare skapa konstrast mot 

den vita bakgrunden. Menyknapparna lades i linje med ”Logga ut”-knappen för att följa 

principen för linjering. Ändringarna kan urskiljas från figur tre och fyra. 
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Figur 3  - Gamla systemets meny         Figur 4 – Nya systemets meny 

4.3.2 Tidrapportering 

Jämförelsen i tidrapporteringen kan ses i figur fem och sex. I tidrapporteringsfönstret har den 

blå textfärgen tagits bort för att inte störa användarens läsförmåga. Typsnittet har även ändrats 

till Tahoma och typstorleken har ökats. Det senare för att öka läsbarheten då enheterna för 

vilket systemet körs på används i rörligt tillstånd. Tahoma är ett typsnitt från sans-seriff-

familjen vilket, enligt Altaboli (2014), är bäst att använda för läsvänligheten på skärm. Här 

gjordes alltså en avvägning över vilka av GU-aspekterna, användbarhet eller visuellt 

tilltalande, som skulle föregå den andra och det resulterade i att användbarheten fick övergå 

det estetiska. Färgerna i allmänhet i den nya gränssnittsdesignen har tonats ner. Den nya 

gränssnittsdesignen använder den gröna och den orangea färgen som finns med i alla andra 

fönster. Det som har tagits bort är den gula färgen som ersatts av den vita bakgrunden. Dels 

för att inte belasta användaren och för att skapa ett mer ”städat” gränssnitt. 

 

För att efterfölja användbarhetsdesignprincipen affordance valdes det i designarbetet att ta 

bort de gråa textrutorna, då gråa textrutor kan indikera att de inte går att interagera med 

textrutan. I stället valdes vita standardtextrutor. 

 

Vidare bygger den nya gränssnittsdesignen på designlayout-principerna som nämns i det 

teoretiska ramverket, det vill säga att gränssnittselementen skall ligga i linje för att skapa en 

enhällighet (alignment) samt elementen som logiskt hör ihop skall också ligga ihop 

(proximity). Det senare kan ses vid ”Ta bort”- och ”Rensa”-knapparna. ”Rensa”-knappen har 
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flyttats närmare det textfält den tillhör och den har även döps om för att tydliggöra för 

användaren vad den används till. ”Ta bort”-knappen ligger i sin tur närmare tabellen som den 

tillhör. Färgen på ”Ta bort”-knappen har även ändrats till den orangea färgen för att ge 

användaren en varnande indikation.  

 

 
Figur 5 – Gamla tidrapporteringen            Figur 6 – Nya tidrapporteringen  

4.3.3 Tabellfönster 

Systemet har ett flertal tabellfönster (”Mina tider”, ”Mina resor” och ”Mina projekt”) som alla 

följer samma principer. I figur sju följer ett exempel från ”Mina tider”. Det nya fönstret över 

”Mina tider” (figur åtta) följer design-layoutprincipen alignment, att allt skall ligga i linje. För 

att tydliggöra för användaren att ”Fritext”-fältet är ett ”Sök”-fält har detta fält döpt om till 

”Sök”, vilket gör det mer informativt. Här har även ”Tillbaka”-knappen lagts in. Dels för att 

följa principen consistency, att gränssnittsdesignerna skall efterlikna varandra och följa 

samma logiska mönster, dels för att den gamla gränssnittsdesignen saknar en sådan då de är 

tänkt att användaren skall använda sig av ”Esc”-knappen för att navigera sig tillbaka. Detta 

kräver en förkunskap av användaren och bryter därmed mot användbarhetsmålet learnability 

som tas upp i teorikapitlet.   

 

Även här har typsnittet ändrat till Tahoma och den blåa färgen har tagits bort eftersom gråa 

textrutor associeras med att användaren inte kan interagera med dessa. Dessa har återigen byts 

ut till vita standardtextfält. 
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Figur 7– Gamla mina tider     Figur 8 – Nya mina tider 

4.4 Utvärdering  

Nedan presenteras resultatet av det experiment, i form av användbarhetstester, som ägde rum i 

första iterationen. Först presenteras resultatet av kontrollgruppens utvärdering av det gamla 

gränssnittet och därefter resultatet av behandlingsgruppens utvärdering på det nya 

gränssnittet. Slutligen presenteras data från de två gränssnitten när de ställs mot varandra i en 

analys av första iterationen. Användbarhetstestet bestod av nio uppgifter där testdeltagarna i 

både behandlingsgruppen och kontrollgruppen ombads att genomföra dessa uppgifter. Studien 

mätte kvantitativ data för hur lång tid varje uppgift tog att slutföra, antal datormusklickningar 

varje testdeltagare behövde för att slutföra uppgiften samt om de klarade uppgiften eller inte. 

Användarupplevelsen och huruvida gränssnittet var visuellt tilltalande mättes också 

kvantitativt. Kvalitativ data genererades genom observationer samt en intervjufråga.  

4.4.1 Experiment med kontrollgruppen – Den gamla gränssnittsdesignen 

Nedan presenteras en sammanfattning över resultatet från kontrollgruppen (för den gamla 

gränssnittsdesignen). I följande diagram presenteras genomsnittliga värdet, varpå det i bilaga 

tre finns en mer utarbetad tabell där tider för varje testdeltagare går att läsa. 
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4.4.1.1 Resultat av användbarhetstester – genomsnittlig tid och 
datormusklickning   

I tabell sju presenteras det statistiska resultatet av användbarhetstesterna. 

 
 Tabell 7 – Statistik på användbarhetstesterna  

4.4.1.2 Resultat av enkäter 

Vid testerna av den gamla gränssnittsdesignen var 80 procent av deltagarna över 25 år (se 

figur nio) och det var 60 procent kvinnor och 40 procent män som testade det gamla systemet 

(se figur tio). 

 

Uppgift Beskrivning Genomsnittstid 

(sek) 

Genomsnitts-

datormusklick 

(Antal) 

Antal ej 

genomförda 

uppgifter 

1 Du vill logga in till systemet. Skriv 

användarnamnet som är ”mak” 

4.01 0.9 0 

2 Väl inloggad vill du se en översikt över 

dina resor, navigera dig till dessa 

6.67 2.2 0 

3 Du vill se en resa utförd för kunden 

Brandon AB någon gång mellan 

datumintervallet ”16040–60501”, leta 

fram denna 

75.99 5 5 

4 Det är ett fel i dina tider. Navigera dig 

tillbaka till huvudmenyn och vidare till 

dina tider 

35.1 4.4 13 

5 Välj kunden Högskolan Borås med minst 

rapporterad tid 

23.46 4.3 1 

6 Väl inne i projektet vill du se och 

redigera dina restider. Klicka därför på 

”resa” och öka restiden med 10. Spara 

ändringarna 

43.52 6.4 3 

7 Väl tillbaka i tidrapporteringsfönstret 

inser du att projektets information inte 

stämmer och väljer därför att rensa alla 

fält 

32.46 4.7 7 

8 Fast vänta nu! Det var visst rätt 

information. Navigera dig tillbaka till 

huvudmenyn utan att spara  

11.36 1.3 1 

9 Logga ut 7.48 1.3 0 
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Figur 9 – Ålder för gamla gränssnittet  Figur 10 – Kön för gamla gränssnittet 

 

Testdeltagarnas datorvana åskådliggörs i figur elva. 53 procent uppfattade sig ha ”bra” 

datorvana medan resterande 47 procent ansåg sig ha ”väldigt bra” datorvana. Inga av 

testdeltagarna ansåg sig ha ”mycket liten” datorvana. 53 procent av testdeltagarna hade 

tidigare använt ett tidrapporteringssystem i någon form, manuellt eller datoriserat. 

 
Figur 11 – Användarens datorvana för gamla gränssnittet  Figur 12 – Tidrapporteringssystem 

 

4.4.1.3 Mätning av UX  

För stapeldiagrammen som mäter UX är den horisontella axeln själva skalan där siffran ett 

representerar ”Stämmer inte alls” och siffran tio representerar ”Stämmer mycket bra”. Den 

vertikala axeln är antal testdeltagare som har valt en av skalorna. För mer information om 

enkäten, se bilaga fyra. 

 

Vid mätningen av UX mättes olika känslor innan och efter användningen av systemet. I figur 

13 framkommer det att testdeltagarna var relativt glada/muntra innan testgenomförandet. Alla 

testdeltagare valde siffran fem eller mer vid självskattningen. I figur 14 kan det urskiljas att 

några av testdeltagarna blev mindre glada/muntra efter användningen av systemet än vad de 

var innan de hade testat systemet. Det var några som blev märkbart mindre glada/muntra än 

innan testet av systemet och placerade sig under siffran fem efter att de testat systemet. 
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Figur 13– Glad/Munter innan interaktionen  Figur 14– Glad/Munter efter interaktionen 

 

 

Vid mätningen om hur förargad/irriterad användaren var innan och efter användningen av 

systemet visade sig att några testdeltagare blev mer förargade/irriterade efter interaktionen 

med systemet. Detta kan urskiljas i figur 16 genom att stapel nummer fem har ökat efter 

interaktionen i jämförelse med figur 15. 

 

 
 

Figur 15 – Förargad innan interaktionen  Figur 16 – Förargad efter interaktionen 

 

Efter att ha studerat testdeltagarnas frustration innan och efter interaktionen med systemet kan 

det ses i figur 17 att de inte var speciellt frustrerade innan interaktionen då majoriteten av dem 

valde en etta på skalan. Efter interaktionen kan det ses i figur 18 att deras frustration ökade 

lite eftersom stapel ett har minskat och stapel två och fyra har ökat. Däremot minskade stapel 

fem och tre.  

 

 
 

Figur 17 – Frustration innan interaktionen  Figur 18 – Frustration efter interaktionen 
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Vid mätningen över hur exalterade deltagarna var innan och efter kan det urskiljas från figur 

19 att de flesta deltagarna var exalterade innan interaktionen. Endast en testdeltagare valde en 

etta på skalan. I figur 20 kan det urskiljas att vissa av testdeltagarna blev mer exalterade efter 

sin interaktion med systemet, men överlag var denna känsla relativt oförändrad. En användare 

valde en tia på skalan efter interaktionen med systemet. 

 

 
 

Figur 19 – Exalterad innan  interaktionen  Figur 20 – Exalterad efter interaktionen 

 

Vid mätningen över användarens motivation innan och efter interaktionen kan det ses i figur 

21 att de flesta användarna är motiverade innan interaktionen då några valde en nia och en tia. 

I figur 22 kan det urskiljas att motivationen minskade efter interaktionen. Då har siffran nio 

och tio försvunnit från figuren, däremot har siffran åtta ökat. Det är även flera personer som 

valt en siffra mellan ett och tre. 

 

 

 
 

Figur 21– Motiverad innan interaktionen  Figur 22 – Motiverad efter interaktionen 

 

 

Genom att studera figur 23 kan det urskiljas att de flesta inte känner sig förvirrade innan 

interaktionen då de flesta valt en siffra under fem. Däremot är det en person som har valt 

siffran åtta på skalan. Efter interaktionen kan det urskiljas från figur 24 att testdeltagarnas 

förvirring ökande något eftersom siffran två och tre på skalan har försvunnit och siffran fyra 

och fem har ökat. 
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Figur 23 – Förvirring innan interaktionen  Figur 24 – Förvirring efter interaktionen 

 

4.4.1.4 Visuellt tilltalande och professionell 

Vid frågan om hur visuellt tilltalande testdeltagarna tyckte att systemet var kan det urskiljas 

från figur 25 att majoriteten av dem ansåg att det inte var visuellt tilltalande. Detta innebär 

alltså att 11 av testdeltagarna gav systemet mindre än siffran fem när det gäller 

gränssnittsdesignens estetik. 

 

 

 
Figur 25 – Hur visuellt tilltalande gränssnittet upplevdes 

 

Vid frågan om hur professionellt testdeltagarna tyckte systemets estetik såg ut kan det i figur 

26 urskiljas ett relativt neutralt resultat. Det var ganska många som gav systemet lågt betyg 

men även någon som angav relativt hög siffra. Majoriteten gav dock systemet en siffra lägre 

än fem vad gäller hur professionellt det upplevde systemets estetik.  

 

 
Figur 26 – Hur visuellt professionellt gränssnittet upplevdes 
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4.4.1.5 Sammanfattning av observationer 

När systemet med den gamla gränssnittsdesignen användes hade samtliga testdeltagarna svårt 

att avgör vilka fönster det befann sig i, vilket blev påtagligt under uppgift sju och åtta. 

Testdeltagarna efterfrågade en ”Sök”-knapp i uppgift tre och en ”Spara”-knapp i uppgift sex 

samt feedback från systemet när det gäller att visa att uppdateringar utförts. Vissa 

testdeltagare scrollade horisontellt för att kunna se all information i tabellerna och flertalet 

blev irriterade över att fönstret var litet eftersom att all information inte visades.  

 

Fjorton av 15 testdeltagare blev märkbart frustrerade under uppgift fyra när de ombads att 

navigera sig tillbaka till huvudmenyn från fönstret ”Mina resor”. Detta eftersom att fönstret 

saknar en visuell funktion som möjliggör detta. Två testdeltagare valde att stänga ner hela 

programmet och börja om från början för att ta sig till huvudmenyn igen. Endast två 

testdeltagare listade ut att tangentbordets ”Esc”-knapp tog dem tillbaka från fönstret till 

huvudmenyn.  

 

Ett flertal testdeltagare insåg inte att det gick att ändra datumintervallen samt ange sökord för 

att hitta önskad resa. Vissa testdeltagare tolkade de gråa textfälten som icke modifierbara, det 

vill säga att texten som presenterades i dem var permanenta. De testdeltagare som förstod att 

de gråa textfälten skulle användas till att söka i tabellen blev frustrerade över att det inte 

räckte med att bara ange datumintervall för att få upp resor gjorda under den tiden. 

 

Flera testdeltagare blev förvirrade vid uppgift sex där de fick instruktioner om att redigera 

sina restider för ett specifikt projekt, som de i föregående uppgift genererat från en tabell. 

Flera testdeltagare gick tillbaka till föregående fönster och fortsatte tillbaka till huvudmenyn 

för att hitta alternativa fönster för att redigera sina tider. Många testdeltagare hade svårt att 

hitta ”Resa”-knappen som fanns tillgänglig i projektfönstern som de redan hade uppe. Några 

testdeltagare anmärkte på att texten i tabellernas kolumnnamn var för litet. Vidare var det 

somliga som blev förvirrade över hur de skulle spara sina ändringar. Detta eftersom knappen 

för denna funktion i gränssnittsdesignen betecknades som ”Ok”, istället för exempelvis 

”Spara”, vilket hade varit mer informativt.  

 

Samtliga testdeltagare uttryckte vid sista uppgiften, där de från huvudmenyn ombads att logga 

ut, att de hade föredragit en ”Logga ut”-knapp istället för en ”Avbryt”-knapp, som den gamla 

gränssnittsdesignen har. En del försökte febrilt leta efter en ”Logga ut”-knapp genom att 

trycka på tabellfältet “Menyval”.  
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4.4.2 Experiment med behandlingsgruppen – Den nya gränssnittsdesignen 

Nedan presenteras en sammanfattning över behandlingsgruppens resultat kring den nya 

gränssnittsdesignen. I följande diagram presenteras genomsnittliga värdet, varpå det i bilaga 

fem finns en mer utarbetad tabell där tider för varje testdeltagare går att läsa. 

4.4.2.1 Resultat av användbarhetstester – genomsnittlig tid och 
datormusklickning   

Nedan i tabell åtta presenteras det statistiska resultatet av användbarhetstesterna. 

 
Tabell 8 – Statistik på användbarhetstesterna  

 

  

Uppgift Beskrivning Genomsnittstid 

(sek) 

Genomsnitts-

datormusklick 

(Antal) 

Antal ej 

genomförda 

uppgifter 

1 Du vill logga in till systemet. Skriv 

användarnamnet som är ”mak” 

4.18 0.06 0 

2 Väl inloggad vill du se en översikt över 

dina resor, navigera dig till dessa 

5.79 5.79 0 

3 Du vill se en resa utförd för kunden 

Brandon AB någon gång mellan 

datumintervallet ”16040–60501”, leta 

fram denna 

59.51 6.3 3 

4 Det är ett fel i dina tider, navigera dig 

tillbaka till huvudmenyn och vidare till 

dina tider 

6.75 2.3 0 

5 Välj kunden Högskolan Borås med minst 

rapporterad tid 

24.62 3.3 1 

6 Väl inne i projektet vill du se och 

redigera dina restider- Klicka därför på 

”resa” och öka restiden med 10. Spara 

ändringarna 

42.68 3.8 1 

7 Väl tillbaka i tidrapporteringsfönstret 

inser du att projektets information inte 

stämmer och väljer därför att rensa alla 

fält 

31.35 4.7 3 

8 Fast vänta nu! Det var visst rätt 

information. Navigera dig tillbaka till 

huvudmenyn utan att spara 

10.82 2.5 0 

9 Logga ut 2.25 0.99 0 
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4.4.2.2 Resultat av enkäter 

Vid testerna av den nya gränssnittsdesignen var 67 procent i åldern 25-30 år och resterande 

var 19-24 år (se figur 27). Det var 53 procent män och 47 procent kvinnor, vilket kan ses i 

figur 28.  

 
 

Figur 27 – Ålder för nya gränssnittsdesignen  Figur 28 – Kön för nya gränssnittsdesignen 

 

 

Testdeltagarnas datorvana åskådliggöras i figur 29. 27 procent ansåg sig ha ”bra” datorvana 

medan resterande 73 procent ansåg sig ha ”väldigt bra” datorvana. Inga av testdeltagarna hade 

mycket liten datorvana. 33 procent av testdeltagarna hade använt ett tidrapporteringssystem i 

någon form, manuellt eller datoriserat, vilket kan ses i figur 30. 

 

 

 
Figur 29 – Datorvana nya gränssnittsdesignen  Figur 30 – Använt tidrapportsystem 

 

4.4.2.3 Mätning av UX  

För stapeldiagrammen som mäter UX är den horisontella axeln själva skalan där siffran ett 

representerar ”Stämmer inte alls” och siffran tio representerar ”Stämmer mycket bra”. Den 

vertikala axeln är antal testdeltagare som har valt en av skalorna. För mer information om 

enkäten, se bilaga fyra. 

 

 

I figur 31 kan det urskiljas att glad/munter innan testet var relativt högt, eftersom alla angav 

mer än siffran fem. Efter interaktionen med systemet försämrades glad/munterheten en aning, 

vilket går att urskilja i figur 32. 
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Figur 31 – Glad innan interaktionen   Figur – 32 Glad efter interaktionen 

 

För känslan förargad/irriterad blev testdeltagarna aningen mer förargade/irriterade efter 

interaktionen med den nya gränssnittsdesignen. Dock var denna känsla låg både innan såsom 

efter interaktionen (se figur 33 och 34). 

 

 
 

Figur 33 – Förargad innan interaktionen  Figur 34 – Förargad efter interaktionen 

 

Figur 35 visar att testdeltagarnas frustration inte var speciellt hög innan interaktionen, förutom 

för en testdeltagare som angav siffran åtta på ett till tiogradig skala. Efter interaktionen går 

det, utifrån figur 36, att urskilja att frustrationen ökade vid interaktion med den nya 

gränssnittsdesignen. Detta eftersom att två testdeltagare tog siffran sex och sju på ett till tio 

skalan, däremot minskade frustrationen för personen som tog siffran åtta . 

 

 
Figur 35 – Frustrerad innan interaktionen       Figur 36 - Frustrerad efter interaktionen 

 

Efter interaktionen med den nya gränssnittsdesignen kan det urskiljas, från figur 37 och 38, att 

testdeltagarnas exaltation var relativt neutral vad gäller förändringen från innan till efter 

interaktionen. Vissa testdeltagare blev mer exalterade eftersom vissa av de minsta siffrorna 

försvann, men samtidigt försvann vissa av de höga siffrorna, vilket innebär att andra blev 

mindre exalterade. 
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Figur 37 – Exalterad innan interaktionen  Figur 38 – Exalterad efter interaktionen 

 

Utifrån figur 39 kan det urskiljas att testdeltagarnas motivation var relativt hög innan testerna 

genomfördes. Efter interaktionen kan det från figur 40 urskiljas att den nya 

gränssnittsdesignen ökade motivationen hos testdeltagarna. Majoriteten av testdeltagarna är i 

mitten av motivationsskalan och någons motivation på skala tio minskade något. 

 

 
 

Figur 39 – Motiverad innan interaktionen  Figur 40 – Motiverad efter interaktionen 

 

Figur 41 visar att testdeltagarnas förvirring innan interaktionen med den nya 

gränssnittsdesignen var relativt låg, någon enstaka testdeltagare angav dock siffran sju. Efter 

interaktionen kan det från figur 42 urskiljas att någons förvirring ökade eftersom att denne har 

angivit siffran tio. Däremot minskade siffran sju efter interaktionen men siffran fem ökade 

hos två personer.  

 
 

 
 

Figur 41 – Förvirrad innan interaktionen  Figur 42 Förvirrad efter interaktionen 
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4.4.2.4 Visuellt tilltalande och professionell 

Resultatet från hur visuellt tilltalande testdeltagarna tyckte att systemet var gav relativt positiv 

respons. Figur 43 visar att elva av 15 testdeltagare gav systemet en siffra över fem på en ett 

till tio-gradig skala vad gäller systemets estetik. 

 
Figur 43 – Hur visuellt tilltalande det nya gränssnittet upplevdes 

 

Vid frågan över hur visuellt professionell testdeltagarna upplevde systemets estetik angav tio 

av 15 personer siffran fem eller högre vilket går att urskilja i figur 44. 

 

 
Figur 44 – Hur visuellt professionellt det nya gränssnittet upplevdes  

 

4.4.2.1 Sammanfattning av observationer 

Majoriteten av testdeltagarna hade under interaktionen svårt att förstå vilket fönster de för 

tillfället befann sig i. Detta blev påtagligt när uppgift sju respektive uppgift åtta genomfördes. 

En testdeltagare blev, under uppgift sju, märkbart frustrerad och förvirrad över detta och 

uttryckte ”- Vart är jag?!”. Samma testdeltagare upplevade att systemet hade ”- onödigt långa 

vägar”, med vilket hen menade att det exempelvis inte fanns några direktvägar från ett fönster 

till huvudmenyn.  

 

Många testdeltagare kände en osäkerhet över huruvida deras ändringar sparades eller inte och 

många efterfrågade någon form av feedback på detta. Detta blev påtagligt när uppgift sex och 

åtta utfördes.  

 

Under uppgift tre, där testdeltagarna ombads att söka efter en specifik post, var det flera som 

använde sig av ”Ok”-knappen för att söka. Denna knapp var egentligen tänkt att användas vid 

val av post i tabellen. Många förstod inte att sökfunktionen triggades via kommando från 

tangentbordet och efterfrågade någon form av ”Sök”-knapp som ett komplement till detta. Vid 

samma uppgift uttryckte tre testdeltagare frustration över att den efterfrågade resan inte 

genererades i tabellen efter att datumintervallet ändrats, utan att de dessutom behövde skriva 
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in en sökfras i form av kundens namn. Några testdeltagare anmärkte även här att texten för 

tabellernas kolumnnamn var för små. Även i den nya gränssnittsdesignen var det några 

testdeltagare som scrollade horisontellt för att kunna se all information i tabellerna och som 

beklagade sig över att fönstret var så pass litet att all information inte visades i tabellerna. 

 

Flera testdeltagare uttryckte sig positivt till gränssnittens menydesign. De ansåg främst att 

knapptexten vara mycket informativ, vilket underlättade navigeringen i systemet. Generellt 

gick det att urskilja att testdeltagarna förstod knapparnas olika betydelser. Det uppstod dock 

en förvirring för två av testdeltagarna vid uppgift sex där testdeltagarna ombads att trycka på 

knappen ”Resa”, men istället läste ”Rensa”. Denna förvirring påverkades av den närliggande 

knappen ”Rensa fält”. På samma sätt som i den gamla gränssnittsdesignen var vissa 

testdeltagare även här förvirrade över hur de skulle spara sina ändringar. Detta eftersom 

knappen för detta ändamål även i denna design betecknad ”Ok”, istället för exempelvis 

”Spara” som hade varit mer informativt.  

 

Generellt var det ett antal testdeltagare som omedvetet valde alternativa vägar för att navigera 

sig fram till de fönster som uppgifterna efterfrågade, men som ändå lyckades fullfölja 

uppgifterna. 

4.4.3 Resultat av intervjuer på den gamla och nya gränssnittsdesignen 

Efter enkäten och användbarhetstestet ställdes en öppen fråga till testdeltagarna. De 

uppammandes att förklara hur de ansåg att ett snyggt och/eller professionellt gränssnitt skulle 

se ut. Majoriteten av testdeltagarna svarade att ett snyggt gränssnitt ser stilrent ut, att det skall 

vara ”cleant” och det ska vara minimalistiskt. Majoriteten ansåg att professionellt gränssnitt 

skall vara lätt att navigera sig i. En ansåg också att ett snyggt system innehar mycket 

övergripande information i de övre delarna av ett fönster. 

 

Majoriteten ansåg att gränssnittsdesignen inte skulle ha för mycket gränssnittselement i 

samma fönster eftersom de stör användarens interaktion. Två testdeltagare beskrev att 

gränssnittselementen skulle benämnas med vanliga ord för att de lättare skulle förstå vad varje 

element innebar. Likaså att gränssnittselementen konsekvent skall vara på samma ställe under 

alla fönster. Många testdeltagare ansåg också att det måste finnas en logik i elementen i den 

benämningen att gränssnittselementen skall vara av samma storlek, samma färg och samma 

form genom alla systemets fönster. Vissa testdeltagare ansåg att ikoner och bilder ger mycket 

information till användaren och att en logga kan vara snyggt att ha även om de inte fyller 

någon funktion. 

 

Några av testdeltagarna belyste att de gärna hade velat se vart de befann sig i systemet under 

testets gång och att de hade svårt att komma ihåg vad som fanns på huvudmenyn. De ville 

även ha mer respons från systemet när de uppdaterade något och när de gick tillbaka utan att 

spara. De belyste också att funktionaliteten är viktig för deras upplevelser och en testdeltagare 

ansåg att funktionaliteten är viktigare än utseendet. När de startar upp programmet skall det 

vara tydligt vart de kan navigera. De ansåg även att det inte skulle finnas för mycket 

valmöjligheter för användaren eftersom det finns risk att detta förvirrar dem. 

 

Testdeltagarna ansåg överlag att färgvalen skulle vara ganska neutrala och tilltalande så att 

alla kan använda systemet. De gav färgexempel såsom grå, vit, ljusblått. Alla ansåg att färgen 

på texten bör vara i svart färg. Bakgrunden skall vara ljus men texten får inte vara ljus 

eftersom det då blir jobbigt för ögonen. En testdeltagare ansåg att mer än tre färger bör inte 

användas. En annan ansåg att ett snygg typsnitt var viktigt för upplevelsen samt att färgvalet 
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på exempelvis knappar skall visa vad som är okej att göra och inte göra i systemet. Någon 

uttryckte att en typsnitt liknande ”Arial” var att föredra 

 

Vid samma fråga, fast med mobilapplikationer, svarade testdeltagarna att det skulle vara 

stilrent och enkelt att använda. Det är okej att använda mer färger, göra det lite ”flashigare” 

och använda mer grafik. Mobilapplikationer har mindre gränssnittselement och det skall vara 

lättare att förstå och användaren skall inte behöva leta efter vad de skall ha. Många ansåg det 

lämpligt att i en mobilapplikation använda sig av mer ikoner för funktioner och menyval. 

Detta eftersom att de tar upp mindre plats än en textrad, vilket främjar en mer stilren design. 

Det skall vara lätt att klicka runt med tummen och helst skall information komma fram på 

skärmen när informationen skall användas, så att de inte täcker skärmen hela tiden. En 

testdeltagare tyckte att det var viktigt att gränssnittselementen fick lite av en 3D effekt för att 

de skulle ”poppa” ut. 

4.5 Analys av första iterationen 

Nedan följer en jämförande analys över behandlings- och kontrollgruppens olika 

utvärderingar. 

4.5.1 Analys av användbarhetstest - genomsnittlig tid och datormusklickning 

Vid jämförelse över användbarhetstesternas genomsnittliga tid för att slutför uppgifter och 

antal datormusklickningar var det överlag ingen markant skillnad mellan de båda 

gränssnittsdesignerna, vilket har sammanställts i tabell nio.  

 

 
Tabell 9 – Sammanställning över användbarhetstesterna 

Uppgift Beskrivning Genomsnitts-tid Genomsnitts-

datormusklick 

(Antal) 

Antal som ej genomförde 

uppgiften 

  Gamla 

(Kontroll-

grupp) 

Nya 

(Behandlings-

grupp) 

Gamla 

(Kontroll-

grupp) 

Nya 

(Behandlings-

grupp) 

Gamla 

(Kontroll-

grupp) 

Nya 

(Behandlings-

grupp) 

1 Du vill logga in till 

systemet. Skriv 

användarnamnet som 

är ”mak” 

4.01 4.18 0.9 0.86 0 0 

2 Väl inloggad vill du se 

en översikt över dina 

resor, navigera dig till 

dessa 

6.67 5.79 2.2 5.79 0 0 

3 Du vill se en resa 

utförd för kunden 

Brandon AB någon 

gång mellan 

datumintervallet 

”16040–60501”, leta 

fram denna 

75.99 59.51 5 6.3 5 3 

4 Det är ett fel i dina 

tider. Navigera dig 

tillbaka till 

huvudmenyn och 

vidare till dina tider 

35.1 6.75 4.4 2.3 13 0 

5 Välj kunden 

Högskolan Borås med 

minst rapporterad tid 

23.46 24.62 4.3 3.3 1 1 
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Vad gäller uppgift ett upptäcktes inte någon större skillnad mellan systemen vad gäller tiden 

det tog att slutföra uppgiften. Den andra uppgiften hade en något snabbare genomsnittstid för 

den nya gränssnittsdesignen med ett större genomsnittligt antal datormusklickningar. Att 

antalet datormusklickningar var fler på den nya gränssnittsdesignen kan bero på att det gamla 

systemet har sin menydesign i en tabell, varpå användaren kunde använda tangentbordet 

istället för datormusen. 

 

Vid uppgift tre tog den nya gränssnittsdesignen cirka 24 sekunder snabbare att genomföra än 

den gamla, men genomsnittligt antal datormusklickningar var aningen fler. Däremot blev det 

skillnad i hur många testdeltagare som lyckades utföra uppgift tre. I den nya 

gränssnittsdesignen var det tre stycken testdeltagare som misslyckades med uppgiften, vilket 

kan jämföras med den gamla gränssnittsdesignen där fem stycken testdeltagare misslyckades. 

Detta har troligtvis att göra med att sökfältet i den nya gränssnittsdesignen döptes om till 

”Sök” stället för den gamla gränssnittsdesignens namn ”Fritext”. Att det fortfarande var 

testdeltagare som misslyckades, trots att sökfältet fått nytt informativt namn, beror troligtvis 

på avsaknaden av en sök-knapp.  

 

Vid lösningen av uppgift fyra var den nya gränssnittsdesignen att föredra eftersom det här 

finns en ”Tillbaka”-knapp, vilket som sagt saknas i den gamla gränssnittsdesignen. Denna 

avsaknad av ”Tillbaka”-knapp förvirrade användaren och det kan ses en markant skillnad i 

hur många som klarade uppgiften eller inte. Hela 13 av 15 testdeltagare misslyckades med 

uppgiften medan det för den nya gränssnittsdesignen inte var någon testdeltagare som 

misslyckades. Antal klickningar och tid skiljer sig också åt mellan de två olika 

gränssnittsdesignerna. Det också är en större skillnad vad gäller genomsnittliga tiden 

uppgiften tog att slutföra och antal genomsnittliga klickningar.  

 

Vid uppgift fem ses ingen större skillnad mellan de båda gränssnittsdesignerna. Den gamla 

gränssnittsdesignen har en sekund mindre i genomsnittstid medan den nya gränssnittsdesignen 

har en datormusklickning mindre än det gamla. Vidare har de exakt samma felmarginal. 

 

När det gäller uppgift sex är den gamla och den nya gränssnittsdesignen också relativt lika. 

Den nya gränssnittsdesignen gör det möjligt att snabbare utföra uppgiften, dock är skillnaden 

mycket liten. Däremot kräver den nya gränssnittsdesignen, jämfört med den gamla, nästan 

6 Väl inne i projektet vill 

du se och redigera dina 

restider. Klicka därför 

på ”resa” och öka 

restiden med 10. Spara 

ändringarna 

43.52 42.68 6.4 3.8 3 1 

7 Väl tillbaka i 

tidrapporteringsfönstret 

inser du att projektets 

information inte 

stämmer och väljer 

därför att rensa alla fält 

32.46 31.35 4.7 4.7 7 3 

8 Fast vänta nu! Det var 

visst rätt information. 

Navigera dig tillbaka 

till huvudmenyn och 

spara inget 

11.36 10.82 1.13 2.5 1 0 

9 Logga ut 7.48 2.5 1.3 0.99 0 0 
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hälften antal klickningar och i den gamla var det tre av 15 testdeltagare som misslyckades. I 

den nya gränssnittsdesignen var det bara en person som misslyckades med uppgiften. 

 

När uppgift sju utfördes var det ganska många som misslyckades i den gamla 

gränssnittsdesignen. Det var sju av 15 testdeltagare som misslyckades i den gamla 

gränssnittsdesignen medan det i den nya gränssnittsdesignen bara var tre av 15 som 

misslyckades. Det var alltså en fördubbling mellan hur många som lyckades fullfölja 

uppgiften eller inte. Den nya gränssnittsdesignen hade även en sekund snabbare 

genomsnittstid genomfört med den gamla. Antal genomsnittliga datormusklickningar var 

däremot den samma för båda gränssnittsdesignerna.  

 

Vid uppgift åtta hade den nya gränssnittsdesignen en aning snabbare genomsnittstid, men 

krävde lite mer datormusklickningar. I den gamla gränssnittsdesignen misslyckades en person 

med att slutföra uppgiften medan alla testdeltagare klarade av att slutföra uppgiften i den nya 

gränssnittsdesignen.  

 

Uppgift nio tog mindre tid att genomföra i den nya gränssnittsdesignen än i den gamla 

gränssnittsdesignen. Detta beror på att testdeltagarna i den gamla designen blev förvirrade 

över att det saknades en ”logga ut”-knapp.  

 

Slutligen går det, utifrån tabell nio se att den nya gränssnittsdesignen hade bättre 

genomsnittstid i sju av nio uppgifter, men bara mindre antal genomsnittliga 

datormusklickningar för fem av nio uppgifter. Vidare var det för den nya gränssnittsdesignen 

åtta tillfällen som en uppgift inte kunde genomföras, medan det för den gamla 

gränssnittsdesignen var vid hela 30 tillfällen.  

4.5.2 Analys av UX  

Mätningarna över UX visas i en helhetsbild utifrån de diagram som presenterats tidigare i 

kapitlet. Majoriteten av testdeltagare som deltog i experimentet var mellan 19-24 år. 

Fördelningen utifrån kön var något jämnare för den nya gränssnittsdesignen medan i den 

gamla gränssnittsdesignen var närmare 60 procent kvinnor. Testdeltagarnas datorvana var 

något högre vid interaktionen med den nya gränssnittsdesignen gentemot den gamla 

gränssnittsdesignen. Vid frågan om testdeltagarna hade använt ett tidrapporteringsverktyg 

innan var detta mer jämnt fördelat över könen för det gamla systemet än för det nya systemet, 

där 67 procent av deltagarna hade tidigare erfarenheter av tidrapporteringssystem.  

4.5.2.1 Munterhet 

Vid undersökningen som presenteras i figur 13 och 14 kan det urskiljas att vissa av 

testdeltagarna blev mindre muntra efter interaktionen med det gamla systemet. På samma sätt 

kan det ses från figur 31 och 32 att testdeltagarnas munterhet försämrades efter interaktionen 

med det nya systemet. 

4.5.2.2 Förargad 

Vid mätning över hur förargade/irriterade testdeltagarna var innan och efter testerna med det 

gamla systemet kan det urskiljas, från figurerna 15 och 16, att några blev mer 

förargade/irriterade efter interaktionen men att det överlag inte var någon märkbar skillnad. På 

liknande sätt ökade testdeltagarnas irritationen även vid interaktionen med det nya systemet, 

vilket kan urskiljas från figur 33 och 34. 
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4.5.2.3 Frustration 

I figur 17 och 18 kan det urskiljas att frustrationen ökade vid interaktionen med den gamla 

gränssnittsdesignen. Detsamma går att urskilja i det nya systemet, det vill säga att 

interaktionen med den nya gränssnittsdesignen ökade testdeltagarnas frustration, vilket kan 

ses i figur 35 och 36 

4.5.2.4 Exalterade 

Som kan urskiljas från figur 19 och 20 var testdeltagarna mer exalterade efter interaktionen 

med den gamla gränssnittsdesignen. När det gäller den nya gränssnittsdesignen var 

testdeltagarnas känsla relativt oförändrad, vissa blev mer exalterade medan andras exaltation 

minskade. Detta går att urskilja i figur 37 och 38. Det är svårt att avgöra varför de blev mer 

exalterade efter interaktionen med den nya gränssnittsdesignen. Det skulle lika väl kunna bero 

på att testdeltagarna blev exalterade över att vara klara med testerna som att de blev 

exalterade över systemet i sig. 

4.5.2.5 Motiverade 

I figur 21 och 22 kan det urskiljas att testdeltagarnas motivation har minskat efter 

interaktionen med den gamla gränssnittsdesignen. Däremot kan det urskiljas från figur 39 och 

40 att testdeltagarnas motivation ökade efter interaktionen med den nya gränssnittsdesignen. 

På samma sätt som med den föregående upplevelsen, exaltation, är det även här svårt att 

avgöra vad som fick deltagarna att bli mer motiverade efter interaktionen med 

gränssnittsdesignen. Det kan också här bero på att de blev motiverade över att ha klarat 

testerna snarare än själva systemet i sig.  

4.5.2.6 Förvirrade 

Vid mätningen av förvirring hos testdeltagarna kan det urskiljas från figur 23 och 24 att den 

gamla gränssnittsdesignen genererade en ökad förvirring hos testdeltagarna efter 

interaktionen. När det gäller den nya gränssnittsdesignen ökade även förvirringen till viss del 

efter interaktionen, vilket kan ses i figur 41 och 42. 

4.5.3 Analys av de visuella  

Vid utvärdering av det visuella går det generellt att fastslå att den nya gränssnittsdesignen har 

fått ett högre betyg vad gäller hur visuellt tilltalande användaren tyckte att systemet var, än 

den gamla gränssnittsdesignen. I den gamla gränssnittsdesignen har majoriteten av 

testdeltagarna angett mindre än fem på skalan medan majoriteten angett över fem för den nya 

designen. Detta går att urskilja i figur 25 och 43.  

 

På samma sätt går det utifrån figur 26 och 44 att urskilja att den nya gränssnittsdesignen 

ansågs mer professionell än den gamla gränssnittsdesignen. Majoriteten av testdeltagarna för 

den nya gränssnittsdesignen angav en femma eller högre medan det för den gamla 

gränssnittsdesignen var ganska jämt fördelat över och under fem. 

4.5.4 Analys av observationer 

Resultatet av observationerna visar att testdeltagarna, både i den gamla och den nya 

gränssnittsdesignen, hade svårt att förstå vilket fönster de befann sig i. Denna förvirring 

gjorde det svårt att slutföra uppgifterna och navigera till rätt fönster. Testdeltagarna uttryckte 

också att systemet hade onödigt långa navigationsvägar och någon efterfråga en direktknapp 

till huvudmenyn från systemets övriga fönster. I båda gränssnitten belyste testdeltagarna att de 

saknade respons från systemet när information sparades eller ändrades.    
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I båda gränssnitten saknades det en ”Sök”-knapp där användaren blev ombedda att söka i en 

tabell, vilket de flesta testdeltagare påpekade. I den nya gränssnittsdesignen fanns en ”Ok”-

knapp som var tänkt som tillval i tabellen men på grund av avsaknaden av ”Sök”-knappen 

uppfattade användaren ”Ok”-knappen som en ”Sök”-knapp. I båda gränssnitten beskrev 

testdeltagare att de ville att systemet skulle exekvera sökningen direkt efter att 

datumintervallen ändrades och att det inte var uppenbart att de var tvungna att ange en sökfras 

i textfältet. 

 

Det blev en märkbar förbättring av gränssnittsdesignen vid införandet av en bakåt-knapp i alla 

fönster i den nya gränssnittsdesignen. Detta gjorde det möjligt för samtliga användare att 

navigera sig fram och tillbaka mellan fönstren och ingen användare misslyckades med detta i 

någon uppgift. Vidare blev det en märkbar förbättring av huvudmenyns estetik i den nya 

gränssnittsdesignen. 

 

Texterna var överlag informativa i den nya gränssnittsdesignen i den meningen att användaren 

ofta förstod vad varje knapp hade för funktion. Däremot blandade vissa testdeltagare ihop 

”Resa”-knappen med ”Rensa fält”-knappen i tidrapporteringsfönstret (se figur sex), eftersom 

de låg så nära varandra. Detta upplevdes inte i den gamla gränssnittsdesignen men däremot 

hade vissa testdeltagare svårt att förstå huruvida knappen ”Rensa” hörde ihop med textfälten, 

för att rensa textfälten, eller tabellen, för att rensa  tabellen, som presenteras i fönstret. 

 

Många hade problem med utloggningen i det gamla systemet eftersom de först inte förstod att 

”Avbryt”-knappen var synonym med ”logga ut”. Detta förbättrades i den nya 

gränssnittsdesignen. I gränssnittsdesignen anmärktes det på att texten för tabellernas 

kolumnnamn var för små. 

4.5.5 Analys av intervjuer 

Utifrån den fråga som ställdes till varje testdeltagare, där de uppmanades beskriva hur ett för 

dem visuellt tilltalande gränssnitt såg ut, framkom det tydligt att majoriteten av testdeltagarna 

starkt kopplade systemets funktionalitet till hur ”snyggt” de ansåg att gränssnittet var. Många 

av svaren handlade om användbarhetsprinciper snarare än estetiska UI-attribut. Av alla de 

svar som gavs har en sammanfattning av dem som berör estetisk gränssnittsdesign tagits fram, 

vilket presenteras i tabell tio.  

 
Tabell 10 – Önskvärda UI-attribut från intervjuerna 

Önskvärda Gränssnittsattribut 

Gränssnitt skall se stilrent och ”cleant” ut och vara minimalistisk  

Övergripande information skall presenteras i de övre delarna av ett fönster 

Mindre antal gränssnittselement 

Konsekvent i användning av färger   

Neutrala färgval, såsom grått, vitt och ljusblått 

Svart textfärg 

Ljus bakgrund är att föredra  

”Snyggt” typsnitt 

Mer ”flashig” design med mer grafik vid mobilapplikationer  

3D effekt på gränssnittselement 
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4.5.6 Sammanställning och förändringsförslag till nästa iteration 

Utifrån data som genererats från utvärderingen har ett antal förändringsåtgärder identifierats i 

gränssnittsdesignen. Utifrån mätningarna över användarnas upplevelse av den nya 

gränssnittsdesignen framkommer ingen markant skillnad, vilket kan ha flera orsaker. En av 

dem kan vara att användarupplevelsen påverkas av användbarheten. När användbarheten 

mättes upplevdes den som bättre i den nya gränssnittsdesignen, men inte tillräcklig för att 

göra någon större skillnad. Från observationerna och enkäterna visar det sig att testdeltagarna 

blev förvirrade och frustrerade vid interaktionen med båda gränssnittsdesignerna. Vid 

mätningarna över hur testdeltagarna upplevde det visuella och professionella var den nya 

gränssnittsdesignen bättre än den gamla gränssnittsdesignen, vilket därför inte behövde 

korrigeras till nästa iteration.  

 

Sammanfattningsvis krävs följande förändringar inför implementeringen av nästa iterations 

prototyper: 

 

 Lägg in information om vilket fönster användaren befinner sig i. 

 Lägg in en ”sök”-knapp i de fönster som innehar en sökfunktion. 

 Gör knapparna mer informativa, exempelvis ändra ”Ok”-texten till ”Spara” när något 

skall sparas och ändras, samt ändra ”Rensa fält” – knappen till ”Rensa textfält” för att 

förtydliga vilka fält knappen hör till. 

 Eftersom vissa misstog ”Resa”-knappen och ”Rensa fält”-knappen skall dessa 

separeras. 

 Eftersom vissa ville ha ett större typsnitt i tabellerna kommer detta implementeras. 
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5 Empiri - Andra iterationen 
Nedan presenteras utvecklingen av andra iterationens nya gränssnittsdesign samt dess 

utvärdering. 

5.1 Utveckling av prototyper 

Vid denna iteration utvecklades inte prototyperna i CC’s designverktyg. Detta på grund av 

tidsbrist och att CC inte hade mer resurser att bistå designarbetet med. Av denna anledning 

användes istället designverktyget Visual Studio, vilket har medfört en viss skillnad i 

färgnyansen mellan de nya och de gamla prototyperna. Detta är inget medvetet designbeslut, 

där färgvalen samt knappstorlekar inte skall förändras från den tidigare designen. Vid denna 

iteration fanns fortfarande designbegränsningarna som forskningsfrågan stipulerade, att enbart 

kunna justera placering, benämning och färg av gränssnittselementen.  

5.1.1 Tidrapportering 

Som kan urskiljas från figur 45 och 46 har ”Ok”-knappen ändrats till ”Spara” för att göra det 

lättare för användaren att förstå vad denna knapp har för funktion. I figur 45, längst upp till 

vänster, står det ”CC Time – Mathias Karlsson”. Detta har bytts ut till att visa vilket fönster 

användaren är inne i och hur de kom dit. ”Rensa fält”-knappen har förtydligats och ändrats till 

”Rensa textfält”. Eftersom många av testdeltagarna misstog ”Resa” för ”Rensa fält” har även 

”Resa” knappen bytt plats. Eftersom några testdeltagare kommenterade att texten för tabellens 

kolumnnamn var skriven med för litet typsnitt har detta ändrats till en aning större.  

 

 
Figur 45 - Tidrapportering iteration ett      Figur 46 – Tidrapportering iteration två  
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5.1.2 Tabellfönster 

Det finns ett flertal tabellfönster som alla generellt följer samma designprinciper. Därför visas 

bara ”Mina tider” i figur 47 och 48 som exempel. I likhet med tabellen i föregående prototyp 

har även textstorleken för denna tabells kolumnnamn gjorts större. Detta för att göra det mer 

tydligt och läsvänligt. Vidare har en ”Sök”-knapp implementerats. 

 

 
 

Figur 47 – Mina tider iteration ett   Figur 48 – Mina tider iteration två 

5.2 Heuristisk utvärdering 

Nedan följer en redogörelse för den heuristiska utvärderingen som utförts av en 

användbarhetsexpert. Experten hade några allmänna synpunkter kring designen, vilket har 

sammanställts i tabell elva. Utöver de heuristiska principerna skrev experten synpunkter kring 

varje design (fönster), vilket har sammanfattats och visas nedan. Experten beskrev själv att 

utvärderingen tog sin början med att experten skrev synpunkter i fritext för att sedan gå 

igenom fönster för fönster, utifrån studiens mall. Avslutningsvis gjorde experten samma sak 

fast sett till hela systemet. 

5.2.1 Utvärdering av inloggning 
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Inloggningsdesignen kan ses i bilaga sex figur 65. Experten saknade en ikon vid inloggningen 

som förtydligade vilket program/app som öppnats upp och hen gissade att detta beror på att en 

ikon ännu inte har bestämts. Experten gillade färgvalet som är lite mjukare än rött/grönt. 

Experten testade fönstret i gråskala för att kontrollera hur färgerna röd-grön uppfattas av 

färgblinda och fastställde att knapparna därmed fått samma nyans, vilket bör ses över. Vidare 

anser experten att ”Avbryt”-knappen är förvirrande, eftersom det inte framgår i vilket 

sammanhang programmet exekveras och att ett sådant val av knapptext eventuellt inte lämpar 

sig.    

 
Tabell 11 – Heuristisk utvärdering på inloggningsfönstret 

 
  

Heuristik Innebär Kommentarer 

Match between system 

and the real world 

Att systemet skall använda 

användarens språk i ord, fraser och 

koncept istället för 

systemorienterade termer. Att låta 

information komma i en logisk och 

naturlig ordning. 

Jag tycker att detta följs 

väl, möjligen med 

undantag för Avbyt som 

jag inte vet vad den gör 

(jag vet inte vad som är 

appens (?) början). 

Consistency and standards Användare skall inte behöva 

fundera över om olika ord, element 

eller handlingar innebär samma 

saker.  

Ja, se dock ovan. 

Recognition rather than 

recall 

Minimera användarens 

minnesbelastning genom att göra 

element och alternativ synliga. 

Användaren skall inte behöva 

minnas vart den befinner sig eller 

vad som kan göras. 

Det är mycket tydligt här. 

Aesthetic and minimalist 

design 

Dialogen skall ha information som 

används och som är relevant. 

Onödig information gör att det blir 

svårare att se den relevanta 

informationen. 

Jag tycker i och för sig att 

minimalist design kan 

ifrågasättas som princip, 

men ni följer i alla fall 

detta väl. 

Meet the requirement of 

Proximity, Repetition, 

Alignment, Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop. 

Samma typ av gränssnittselement 

skall ligga på samma ställe i olika 

vyer. Gränssnittselement skall ligga 

i linje och olika gränssnittselement 

skall skapa konstrast sinsemellan. 

Ja, både i vertikal linje 

(textbox och Användare) 

som horisontell 

(knapparna). Knapparna 

har god kontrast men 

observera att de i gråskala 

får samma nyans. 

 

Meet the requirement of 

Learnability, Efficiency, 

Memorability, Errors, 

Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att 

lära sig? Hur snabbt kan de utföra 

uppgifterna när de har lärt sig 

designen? Hur enkelt är det att 

minnas designen? Är det lätt att 

göra fel? Hur enkelt kan de reparera 

fel? Hur tillfredsställande är 

designen? 

Vad händer om 

testdeltagaren klickar på 

Logga in utan att ha fyllt i 

sitt namn? Eller om 

testdeltagaren inte känns 

igen av systemet? Bortsett 

från att jag inte vet detta 

är jag nöjd. 
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5.2.2 Utvärdering av menyn 

Menydesignen kan ses i bilaga sex figur 66. Själva menydesignen är bra och tydlig, enligt 

experten. Den är överblickbar och knapparna är lätta att trycka på. Däremot anser experten att 

det första menyvalet, ”Tidrapportering”, inte hör ihop med de andra tre valen och därför bör 

separeras från de övriga.  
 

Tabell 12 – Heuristisk utvärdering av menyfönstret 

Heuristik Innebär Kommentar 

Match between 

system and the real 

world 

Att systemet skall använda 

användarens språk i ord, fraser och 

koncept istället för systemorienterade 

termer. Att låta information komma i 

en logisk och naturlig ordning. 

Ja, det är en logisk följd och 

bra val av ord. 

Consistency and 

standards 

Användare skall inte behöva fundera 

över om olika ord, situationer eller 

handlingar innebär samma saker. Följ 

plattforms konventioner. 

Okej 

Recognition rather 

than recall 

Minimera användarens 

minnesbelastning genom att göra 

objekt, handlingar och alternativ 

synliga. Användaren skall inte behöva 

minnas vart den befinner sig eller vad 

som kan göras. 

Okej  

Aesthetic and 

minimalist design 

Dialogen skall ha information som 

används och som är relevant. Onödig 

information gör att det blir svårare att 

se den relevanta informationen. 

Okej  

Meet the 

requirement of 

Proximity, 

Repetition, 

Alignment, 

Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop. 

Samma typ av gränssnittselement skall 

ligga på samma ställe i olika fönsterna. 

Gränssnittselement skall ligga i linje 

och olika gränssnittselement skall 

skapa konstrast sinsemellan. 

Det första valet hör 

egentligen inte ihop med de 

tre andra. Jag hade kanske 

skapat en design där de tre 

hade legat i en groupbox 

eller skiljts ifrån 

tidrapporteringen på annat 

sätt. Annars bra. 

Meet the 

requirement of 

Learnability, 

Efficiency, 

Memorability, 

Errors, Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att 

lära sig? Hur snabbt kan de utföra 

uppgifterna när de har lärt sig 

designen? Hur enkelt är det att minnas 

designen? Är det lätt att göra fel? Hur 

enkelt kan de reparera fel? Hur 

tillfredsställande är designen? 

Mycket klart. Bra att 

knappen för att logga ut 

ligger nere till vänster i 

stället för mitt i – ger 

konsistens. 

 

  



 

- 54 - 

 

5.2.3 Utvärdering av tidrapportering 

Tidrapporteringsdesignen kan ses i figur 46. Experten hade problem med att förstå vad 

”R.Tid” och ”F.Tid” står för och påpekar att datum borde vara ett kalenderfönster så att 

användaren inte skall behöva skriva in datum manuellt. Det fanns även vissa funktionaliteter 

som experten inte förstod, exempelvis varför det finns en ”Start”- och ”Stop”-knapp när 

användaren har möjlighet att manuellt skriva in tiden. Experten hade även svårt att första hur 

rapporterad tid och fakturerad tid fungerade och gav som exempel svårigheten när användaren 

skrev in olika siffror i de olika fälten. 
 

Tabell 13 – Heuristisk utvärdering av tidrapporteringsfönstret 

Heuristik Innebär Kommentar 

Match between 

system and the real 

world 

Att systemet skall använda användarens 

språk i ord, fraser och koncept istället för 

systemorienterade termer. Att låta 

information komma i en logisk och 

naturlig ordning. 

Lite tveksam till att både 

Debitera och Fakturerad 

används. Vet heller inte 

vad ”tidstyp” är, men det 

lär sig användaren säkert 

snart. Annars tydligt. 

Consistency and 

standards 

Användare skall inte behöva fundera över 

om olika ord, situationer eller handlingar 

innebär samma saker. Följ plattforms 

konventioner. 

Ser inga problem här, 

bortsett från ett problem. 

Är Start/Stop och 

textrutorna för tid 

utbytbara eller är det två 

funktioner i en? 

Recognition rather 

than recall 

Minimera användarens minnesbelastning 

genom att göra objekt, handlingar och 

alternativ synliga. Användaren skall inte 

behöva minnas vart den befinner sig eller 

vad som kan göras. 

Okej  

Aesthetic and 

minimalist design 

Dialogen skall ha information som 

används och som är relevant. Onödig 

information gör att det blir svårare att se 

den relevanta informationen. 

Här (och i de andra 

fönstren) är problemet 

snarare det motsatta, det 

vill säga att 

informationen inte får 

plats i fönstret. 

Däremot är gränssnittet 

snyggt. 

Meet the 

requirement of 

Proximity, 

Repetition, 

Alignment, Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop. Samma 

typ av gränssnittselement skall ligga på 

samma ställe i olika fönster. 

Gränssnittselement skall ligga i linje och 

olika gränssnittselement skall skapa 

konstrast sinsemellan. 

Okej. Dock tycker jag att 

knappen ”Rensa textfält” 

är för framträdande och 

ger intryck av att vara 

något annat än den är. 

Meet the 

requirement of 

Learnability, 

Efficiency, 

Memorability, 

Errors, Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att lära 

sig? Hur snabbt kan de utföra uppgifterna 

när de har lärt sig designen? Hur enkelt är 

det att minnas designen? Är det lätt att 

göra fel? Hur enkelt kan de reparera fel? 

Hur tillfredsställande är designen? 

Okej  
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5.2.4 Utvärdering av tabellfönster 

Mina tider, resor och projekt kan ses i bilaga sex, figur 68 -70. Experten hade svårt att förstå 

skillnaden mellan ”Ok”-knappen och ”Tillbaka”-knappen när ingen information hade ändrats 

och menar att det eventuellt räcker med en ”Tillbaka”-knapp. Vidare menar experten att 

”Sök”-texten i textrutan för sökord istället borde vara ”Fritext” eller liknande för att få det 

mer informativt. Samma kommentar som för tidrapportering gav experten när det gäller 

datumintervallet, det vill säga att det bör vara ett kalenderfönster för denna funktion. Experten 

påpekade att det bör stå ”Endast pågående projekt” respektive ”Endast pågående resor” då 

detta är mer informativt än ”Endast ej klara”. Experten är även osäker på vad fönstret ”Mina 

projekt” är till för. Utifrån vad experten förstår går det inte att lägga in information i de 

föregående fönstren ”Mina tider” respektive ”Mina resor”, men här verkar det som om den 

möjligheten finns. Experten hittar heller ingen sökfunktion eller dropdown-meny för 

projekten. Det är därför osäkert hur användarens projekt skall kunna visas och hur användaren 

skall kunna söka bland projekten.  
Tabell 14 – Heuristisk utvärdering av tabellfönstren 

Heuristik Innebär Kommentar 

Match between 

system and the 

real world 

Att systemet skall använda användarens 

språk i ord, fraser och koncept istället för 

systemorienterade termer. Att låta 

information komma i en logisk och 

naturlig ordning. 

Okej. Dock är texten fel: 

borde inte stått Sök utan 

Text, Fritext eller så. 

Consistency and 

standards 

Användare skall inte behöva fundera över 

om olika ord, situationer eller handlingar 

innebär samma saker. Följ plattforms 

konventioner. 

Okej. Dock osäker på ”Mina 

projekt”-fönstret eftersom 

det saknas en ”sök”-knapp. 

Recognition 

rather than 

recall 

Minimera användarens minnesbelastning 

genom att göra objekt, handlingar och 

alternativ synliga. Användaren skall inte 

behöva minnas vart den befinner sig eller 

vad som kan göras. 

Okej.  

Aesthetic and 

minimalist 

design 

Dialogen skall ha information som 

används och som är relevant. Onödig 

information gör att det blir svårare att se 

den relevanta informationen. 

Okej. Dock ogillar jag den 

kapade tabellen. 

Meet the 

requirement of 

Proximity, 

Repetition, 

Alignment, 

Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop. Samma 

typ av gränssnittselement skall ligga på 

samma ställe i olika fönster. 

Gränssnittselement skall ligga i linje och 

olika gränssnittselement skall skapa 

konstrast sinsemellan. 

Okej. Designen är väldigt 

ren. 

Meet the 

requirement of 

Learnability, 

Efficiency, 

Memorability, 

Errors, 

Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att lära 

sig? Hur snabbt kan de utföra uppgifterna 

när de har lärt sig designen? Hur enkelt är 

det att minnas designen? Är det lätt att 

göra fel? Hur enkelt kan de reparera fel? 

Hur tillfredsställande är designen? 

Bortsett från 

textkommentarerna tycker 

jag att det ser bra ut. 

Vad menas förresten med 

”Endast ej klara”? Är det 

projekt och resor som avses 

eller är det projekt i bägge 

fönster? Eller kanske inte 

färdigrapporterade/fastställda

? 
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5.2.5 Allmänt om designen 

Experten anser det som bra att designen har olika titlar på fönstren men menar att det inte är 

så meningsfullt med texten ”Meny” i varje fönster då systemet är så litet. Experten tycker att 

det hade varit bättre att varje fönster enbart haft titeln för sitt specifika namn, så som ”Mina 

tider”, ”Tidrapportering” och så vidare. Möjligen att själva namnet på applikationen, det vill 

säga ”CCTime” kan vara med, t.ex. ”CCTime --> Tidrapportering”. 

 
Tabell 15 – Heuristisk utvärdering av alla fönster 

Heuristik Innebär Kommentarer 

Match between 

system and the 

real world 

Att systemet skall använda användarens 

språk i ord, fraser och koncept istället för 

systemorienterade termer. Att låta 

information komma i en logisk och 

naturlig ordning. 

Ja, orden är överlag 

tydliga. Några gånger vet 

jag inte vad de gör dock 

– se kommentarer.  

Consistency and 

standards 

Användare skall inte behöva fundera över 

om olika ord, situationer eller handlingar 

innebär samma saker. Följ plattforms 

konventioner. 

Jag tycker att ni har en 

väldigt konsistent 

utformning (bortsett från 

att sökknapp saknas från 

”Mina projekt”). 

Knappen ”Avbryt” på 

startsidan bryter möjligen 

mot konventioner (det 

beror på i vilket 

sammanhang systemet 

sätts igång). 

Recognition 

rather than recall 

Minimera användarens minnesbelastning 

genom att göra element och alternativ 

synliga. Användaren skall inte behöva 

minnas vart den befinner sig eller vad som 

kan göras. 

God synlighet, bortsett 

från Start/Stop-

funktionen. 

Aesthetic and 

minimalist design 

Dialogen skall ha information som 

används och som är relevant. Onödig 

information gör att det blir svårare att se 

den relevanta informationen. 

Bra, mycket ren design. 

Bra färgval. 

Meet the 

requirement of 

Proximity, 

Repetition, 

Alignment, 

Contrast 

Det som hör ihop skall ligga ihop. Samma 

typ av gränssnittselement skall ligga på 

samma ställe i olika vyer. 

Gränssnittselement skall ligga i linje och 

olika gränssnittselement skall skapa 

konstrast i mellan sig för att öka 

kontrasten. 

Bra gruppering av objekt. 

Meet the 

requirement of 

Learnability, 

Efficiency, 

Memorability, 

Errors, 

Satisfaction 

Hur enkelt är det för användaren att lära 

sig? Hur snabbt kan de utföra uppgifterna 

när de har lärt sig designen? Hur enkelt är 

det att minnas designen? Är det lätt att 

göra fel? Hur enkelt kan de reparera fel? 

Hur tillfredsställande är designen? 

Det går nog snabbt att 

också lära sig vad de 

”tveksamma” 

funktionerna gör. 
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5.3 Analys av andra iterationen 

Experten saknade en ikon vid inloggningssidan, vilket inte kan åtgärdas. Detta är en 

begränsning, i enlighet med studiens forskningsfråga, eftersom ikondesign faller under de 

icke-funktionella kraven. Experten gillade färgvalet men anser att detta borde ses över om en 

färgblind skall kunna använda systemet. 

 

Experten hade inga synpunkter på menydesignen, bortsett från att det första menyvalet 

”Tidrapportering” inte hör ihop med de andra tre valen. Därför bör de andra menyvalen 

separeras från ”Tidrapporteringen”, vilket författarna kan hålla med om. Det var bra att 

designen hade knapparna på samma plats, nedtill i fönstret, för att skapa konsistens. 

 

Experten ansåg att det var för många element på den lilla ytan som fanns tillgänglig. Detta 

kan heller inte påverkas då systemet skall kunna köras på en mindre skärm. Experten hade 

synpunkter på vissa texter eftersom det inte gick att förstå innebörden av dem, såsom ”R.Tid” 

och ”F.Tid”. Detta är förkortningar som författarna valt att inte ändra på eftersom det hade 

tagit upp för mycket skärmutrymme. ”Rensa textfält”-knappen ansåg experten var för 

framträdande och att den ger ett intryck av att vara något annat än vad den är. Den knappen 

har medvetet gjorts mer framträdande eftersom den har varit svår för vissa användare att hitta 

och den har i tidigare iterationer varit för dåligt formulerad. Experten påpekade att ett 

kalenderfönster bör visas istället för att användaren skall behöva skriva in datumet manuellt. 

Detta är inte möjligt att implementera eftersom det kan tänkas påverka de icke-funktionella 

kraven. 

 

Vid tabellfönstren ansåg experten att ”Sök”-fältet borde benämnts ”Fritext”. Detta har också 

medvetet ändrats till ”Sök” och den första utvärderingen visade att testdeltagarna hade svårt 

att förstå vad ”Fritext” innebar. Experten ställde sig positiv överlag till hur dessa vyer ser ut 

men förstår inte riktigt vad ”Endast ej klara” innebar och ansåg att detta bör döpas om till 

något mer informativt. Experten hade även svårt att förstå syftet med de två textfälten i ”Mina 

projekt”-fönstret. Dessa fält är endast till för att visa information och inte för att skriva i. 

Därför kan ett annat färgval vara att föredra då de i nuvarande utformning ger intrycket av att 

det går att texta i fältet. Experten hade svårt att förstå syftet med ”Tillbaka” och ”Ok”-

knappen. Detta har främst att göra med att det inte fanns någon funktionalitet kopplat till 

prototyperna vid utvärderingen. Syftet med ”Ok”-knappen är att användaren skall kunna välja 

rader i tabellen. Testdeltagare från föregående utvärdering hade även de svårt att förstå att det 

var denna funktion ”Ok”-knappen i tabellen hade som syfte.   

5.3.1 Sammanställning av analysen för iteration två 

Överlag var det ganska många kommentarer, gentemot vad som resulterades i iteration ett. 

Detta kan bero på att experten har god insyn i interaktionsdesign och vet vad som i allmänhet 

fungerar och inte fungerar. Efter att resultatet från den heuristiska utvärderingen analyserats 

skulle följande punkter behöva ses över inför en ytterligare iteration:  

 

 Se över färgvalet för färgblinda. 

 Sära på ”Tidrapporterings”-knappen vid menyfönstret. 

 Ändra textfälten i ”Mina projekt”-fönster så att det blir tydligt för användaren att de 

inte går att interagera med. 

 Döp om ”Endast ej klara” till ”Endast pågående projekt” respektive ”Endast pågående 

resor” för att få det mer informativt. 
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6 Analys 
Nedan följer en övergripande analys av designarbetet med fokus på utvärdering kring 

designen och utvecklingsprocessen. 

6.1 Utvärdering av design och utvecklingsprocessen 

Syftet med studien var att se om författarna kunde förbättra systemets gränssnitt trots 

restriktioner i designarbetet där designarbetet var begränsat till att enbart kunna påverka 

gränssnittselements placering och modifiering i form av benämning och färg. Med detta som 

grund kommer designprinciper eller förbättringar som har med funktionaliteten inte att tas 

upp utan istället belyses förbättringar som berör det visuella och användbarheten i 

gränssnittsdesignen.  

6.1.1 På viket sätt påverkade begränsningarna re-designen? 

Även om studien inte fokuserat på systemets funktionalitet skall det ändå nämnas att denna 

begränsning hade påverkan på re-designen. Begränsningar beroende på funktionaliteten 

handlade främst om att flödet i systemets fönster inte kunde påverkas. Det vill säga sekvensen 

för hur fönster visas och vilket fönster som leder till ett annat fönster. Exempelvis hade det för 

estetikens skull varit rimligt att dela upp viss information som i dagsläget visas på en skärm 

till två olika skärmar. Detta för att skapa mer utrymme i designen och en mer stilren design, 

vilket var en av de gränssnittsegenskaper som efterfrågades vid första utvärderingens 

intervjufråga. Begränsningen i hur information visas, alltså informationsflödet, påverkar 

enligt studien också variabelns användbarhet i den benämningen att det i vissa lägen saknas 

ett logiskt flöde. Detta hade varit önskvärt att ändra men låg alltså bortom designarbetets 

möjligheter.  

 

En annan begränsning, vilket berodde på krav som ställts på systemet och som i stor 

utsträckning påverkade designarbetet, var att samma gränssnittsdesign appliceras på flera 

enheter. Detta begränsar principen för fönsterdesign eftersom information i ett gränssnitt för 

en mindre skärm, såsom mobil, behöver presenteras på ett annorlunda sätt än en stationär 

dator. Detta framkom från observationerna och intervjuerna, i att testdeltagarna anmärkte på 

att det var många gränssnittselement på en liten ytan samt att såväl testdeltagare som 

användbarhetsexperten inte tyckte om att tabellerna i de olika tabellfönstren halverades. CC 

har för flexibilitetetens skull valt att köra samma gränssnittsstorlek på alla enheter. Under den 

första utvärdering kördes systemet på en stationär dator med storskärm varpå flera 

testdeltagare kommenterade att de ville göra fönstret större. Under observationerna framkom 

det att testdeltagarna inte förstod varför systemet var så litet. Detta är något som författarna 

anser påverkade systemets användarupplevelse. Ett märkbart problem var när testdeltagarna 

inte kunde se all information som presenterades i tabellerna, vilket innebar att det blev en mer 

kognitiv belastning för dem eftersom de var tvungna att komma ihåg tabellens alla 

beståndsdelar. Vidare visar studien, utifrån observationerna, att gränssnittet hade blivit mer 

användbart och estetiskt tilltalande ifall fönsterstorleken tillåtits vara större. Det hade då 

funnits utrymme att placera alla gränssnittselement på ett mer estetiskt sätt. Effekten av 

begräsningen resulterar nu i att alla element blir hoptryckta och att mycket information 

presenteras på en liten yta, vilket varken är användarvänligt eller estetiskt tilltalande. 

Exempelvis talar detta starkt mot en utav de termer som nästan alla testdeltagare angav vid 

frågan på hur ett för dem visuellt tilltalande gränssnitt ser ut, det vill säga ”stilrent”. Detta 

hade som sagt kunnat motverkas genom att införa flera fönster men som avhandlas i 

föregående stycke låg detta bortom designarbetets möjligheter. 
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Studiens resultat visar att begränsningen när det gäller menydesign inte påverkade artefaktens 

slutresultat i någon större utsträckning. Detta stärks även av expertens text i kapitel 5.2.2 och 

enligt tabell tolv. En tillämpning av exempelvis ett pull-down-menysystem hade i studiens fall 

inte påverkat användarens upplevelse och användbarheten, vare sig positivt eller negativt. 

Detsamma gäller för gränssnittets estetik. Vidare anser inte författarna att begränsningen, när 

det gäller möjligheten att använda ett mer estetiskt typsnitt från seriff-familjen, hade någon 

större påverkan på gränssnittets estetik, vilket Altaboli (2014) skriver hade varit mer estetiskt 

tilltalande. Det var ingen testdeltagare som överhuvudtaget reflekterade över detta. Dessutom 

uppstår här en konflikt eftersom typsnitt som enligt teorin ökar gränssnittets estetik inte är det 

mest läsvänliga. Designers måste därmed göra en avvägning huruvida estetiken skall föreligga 

användbarheten eller inte. Utifrån första utvärderingens resultat framgick det tydligt att alla 

användare ansåg användbarheten som viktigast. Detta eftersom de på intervjufrågan frekvent 

återkom till fraser som ”enkelt att använda”.  

 

När det gäller bilddesign finns det skäl att påstå att denna begränsning har haft påverkan på 

artefaktens slutresultat eftersom författarna anser att ett mer visuellt tilltalande gränssnitt hade 

kunnat uppnås genom tillämpning av bilddesign. Under intervjun påpekade testdeltagarna att 

de ville ha 3D-eftekter, ett mer ”flashigare” gränssnitt och att det vid mindre gränssnitt kan 

vara lämpligt att använda sig av ikoner. Vikten av visuellt tilltalade gränssnitt stärks även av 

Mullet och Sano (1995) som skriver att bilder är en viktig del för att uppnå god 

gränssnittsdesign. Pettersson (2011) teori om det visuella språket talar också för detta och att 

användarupplevelsen hade kunnat förbättras ytterligare eftersom det visuella språket åkallar 

både intellektuell och emotionell respons från en användare. Vidare har de designverktyg som 

CC använder för gränssnittsdesign påverkat slutresultatet eftersom dessa verktyg saknar de 

estetiska finesser som går att hitta i de mer välkända verktygen. Att uppnå en ”flashig” design 

med 3D-effekt på gränssnittselementen, som en eller två testdeltagare efterfrågade, var 

uteslutet. Att heller inte kunna implementera några bildikoner har inte bara påverkat 

gränssnittets estetik utan också dess användbarhet. Genom att exempelvis använda en ”Sök”-

ikon bestående av ett förstoringsglas (vilket är internationellt vedertaget för sökning) hade 

dessutom utrymme på den redan begränsade ytan kunnat sparas. Detta hade i sin tur skapar 

mer ”luft” i gränssnittet, vilket enligt Williams (2008) gör designen mer stilren. Genom att 

tillämpa kontroller eller gränssnittselement som användaren känner igen skapas en mer 

lättnavigerad design eftersom användaren har lätt att förstå gränssnittselement de känner igen. 

6.1.2 De viktigaste designprinciperna 

Principer för användbarheten, som togs upp i det teoretiska ramverket kapitel 3.2.1, har inte 

varit möjliga att tillämpa eftersom de berör aspekter av systemets funktionalitet och inte dess 

gränssnitt. Det har inte varit möjligt att påverka i vilken mån användaren fick feedback från 

systemet. Denna princip var i det nuvarande systemet undermålig och en bidragande faktor till 

att systemets användbarhet försämrades. Trots designarbetets begränsningar när det gäller 

möjligheten att påverka funktionaliteten samt på de funktionella och icke-funktionella krav 

som förelegat, har en viss förbättring av gränssnittsdesignen varit möjligt. Under studien har 

ett antal designprinciper identifierats som visat sig vara extra viktiga för denna förbättring, 

Vidare visar studiens kombinerade resultat att hur gränssnittselement presenteras i ett 

gränssnitt är lika viktigt som funktionaliteten. Detta eftersom det skapar en god användbarhet 

och användarupplevelse men framförallt för att skapa ett visuellt tilltalande och estetiskt 

gränssnitt.   

 

De universella grundläggande layout-designprinciperna av Williams (2014), vilka 

presenterades i det teoretiska ramverket kapitel 3.4.3, har skapat goda förutsättningar för att 
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åstadkomma ett mer tillfredställande gränssnitt, både vad gäller det visuella och att göra det 

mer användbart. Alla dessa fyra principer har varit implementerbara trots begränsningar 

eftersom dessa principer är möjliga att följa oavsett vilka funktionella eller icke-funktionella 

krav som har förelegat. I studiens fall har dock principen anslutning (proximity) påverkats på 

grund av det krav som gäller fönsterstorlek. Vissa element har därmed varit svåra att gruppera 

på ett logiskt sätt. Eftersom designen innehar många gränssnittselement finns det en risk att 

allting inte får plats. Detta har inte gått att påverka eftersom de är nödvändiga för systemets 

funktionalitet.   

 

Repetitionsprincipen går konsekvent att följa, vilket inte bara gör designen enhetlig utan 

dessutom mer användarvänlig. Detta framgick under observationerna vid första iterationen där 

en ”Tillbaka”-knapp med precis samma placering i alla vyer hade införts. Detta resulterade i 

att alla testdeltagare utan svårigheter kund navigera sig fram och tillbaka i systemet. 

Linjeringsprincipen (alignment) har också gjort gränssnittet i sin helhet mer estetiskt 

tilltalande. Kontrastprincipen (contrast), som handlar om att skapa konstrast mellan 

gränssnittselement för att öka det visuella intresset och skapa en hierarki av layoutens 

innehåll, har också implementerats utan större svårigheter, vilket bidragit till designens 

estetik. Ett exempel där kontrast skapades, som vid utvärdering fick positiv respons, var 

systemets huvudmeny som kan ses i figur fyra. 

 

De användbarhetsdesignprinciper som var möjliga att implementera har haft betydande roll 

för utvecklingen av ett tillfredställande gränssnitt. Inte bara för att de främja användbarheten, 

utan också för att detta påverkar användarupplevelsen och hur estetiken upplevs. Genom att 

konsekvent följa alla de användbarhetsdesignprinciper som varit möjliga att följa har 

undersökningen visat att estetiken har ökat för den design där dessa tillämpats, jämfört med 

den design där de inte tillämpas. Synlighetsprincipen (visibility), som innebär att 

gränssnittselement skall vara designande så att de är synliga för användaren och att 

användaren därmed vet hur de används, implementerades exempelvis genom att ha vit färg i 

textboxarna, vilket kan ses i bilaga två och sex. Eftersom detta är vedertagen standard får 

användaren en bättre förståelse för att de kan skriva text i dessa fält. Studien visar att detta är 

en enkel men klar förbättring gentemot den gamla gränssnittsdesignen där en grå textruta 

istället valts för detta ändamål. Detta kan ses i bilaga ett, vilket vanligtvis associeras med att 

det inte går att skriva i fälten. Vidare har författarna arbetat med att göra knappar och dylikt 

mer informativa för att användaren lättare skall veta vad de olika kontrollerna har för 

funktion.   

 

Designen har inget inslag av begränsningsprincipen constraints. Däremot bör författarna efter 

den andra iterationens utvärdering ha implementerat någon form av begränsning i ”Mina 

projekt”-fönstret. Detta eftersom experten hade svårt att förstå syftet med textboxarna som 

kan urskiljas i kapitel 5.2.3. Konsistentprincipen consistency, som liknar repetitionsprincipen i 

layout-designprinciperna, innebär att repetera gränssnittselement och att olika procedurer 

skall fungerar på samma sätt. Detta gick att tillämpa i den mån att användaren konsekvent 

kunde repetera element, vilket kan ses i bilaga två och sex där ”Tillbaka”-knappen finns i alla 

fönster. Att däremot förändra procedurer som berör funktionaliteten låg utanför ramen för 

designarbete, men vilket också hade främjat konsistentprincipen.  

 

Affordance, som innebär att gränssnittselementet ger användaren information om hur det skall 

användas, uppfyller ofta sig själv vid användandet av vanliga gränssnittselement. Exempelvis 

uppmanar knappar användaren att klicka på dem och finns i mer eller mindre alla 

gränssnittsdesign.   
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7 Diskussion och slutsats 
Med denna studie har författarna ämnat undersöka hur tillfredställande gränssnitt kan designas 

i aspekter av estetik, användbarhet och användarupplevelse, när designarbete begränsas till att 

enbart kunna justera placering, benämning och färg av gränssnittselement. Författarna har 

genom en rigorös designprocess undersökt vilka teoretiska grundande designprinciper som 

blir begränsade när krav på systemets funktionalitet och prestanda hamnar i konflikt med 

designarbetet. De har även undersökt om det trots allt är möjligt att uppnå ett mer visuellt 

tilltalande och användbart gränssnitt med den teori och kunskap som idag finns tillgängligt, 

trots att vissa av dem bortfaller eller blir begränsande. Baserat på data som utvecklingen 

genererat visar studiens resultat att genom tillämpning av ett par redan existerande principer 

för gränssnittsdesign kan designers åstadkomma ett användbart och visuellt tilltalande 

gränssnitt, trots att designarbetet begränsas till en restriktiv ram. De principer som varit till 

störst hjälp i designarbetet tas upp i uppsatsens analys och har sammanfattats till sju nya 

designprinciper i tabell 16. Genom att tillämpa dessa principer lyckades författarna designa ett 

gränssnitt som föregick CC’s redan existerande gränssnitt vad gäller estetik och användbarhet. 

Dock visar studiens resultat att de gränssnitt som utvecklades trots allt saknar vissa estetiska 

förfiningar som krävs för att gränssnittet skall bedömas som tillräckligt visuellt tilltalande. Att 

bedöma ett gränssnitts estetik kan vara problematiskt eftersom det precis som 

användarupplevelse är subjektivt och beror på vad användaren sätter det i relation till. 

Studiens resultat visar att gränssnittet blev mer visuellt tilltalande, i relation till det gamla 

gränssnittet. Det är dock högst troligt att gränssnittet hade bedömts som icke visuellt 

tilltalande ifall det jämförts med ett gränssnitt designat i ett mer sofistikerat designverktyg, 

varpå studiens fråga hade fått ett annat svar. 

 

Som nämns i det inledande kapitlet kräver den litteratur som finns om gränssnittsdesign ofta 

vissa förutsättningar som kan komma att bortfalla när olika funktionella och icke-funktionella 

krav ställs på standardsystem. Många av de riktlinjer som föreslås av litteraturen tar inte 

hänsyn till vissa av dessa begränsningar. Detta innebär att det kan bli aktuellt för designers att 

ta vissa av dem i beaktning i kommande designsituationer. Studien visar också att alla dessa 

riktlinjer inte nödvändigtvis är så viktiga som dess författare antyder. I kapitel 4.1 presenteras 

ett antal principer som påverkats när designarbetet begränsas till att enbart kunna justera 

placering och modifiera vissa designelement. Studiens resultat visar att bortfall och 

begränsningar av dessa principer främst har kommit att påverka gränssnittets estetik. Dock 

inte i den utsträckningen att ett estetiskt gränssnitt är omöjligt att uppnå utan dess tillämpning. 

Detta gäller främst för principerna ikondesign och bilddesign, vilket bland annat presenteras 

av Griffin (1994), Pettersson (2011) och Sharp et al. (2011), men också fönsterdesign (Banga 

& Weinhold, 2014; Dabbs, 2002; Sharp, Preece, & Rogers, 2011; Wigdor & Wixon, 2011) 

och typografi (Altaboli, 2014; Bringhurst, 1994; Pettersson, 2002; Williams, 2008; Wong, 

2011). Användbarheten har dock påverkats på grund av begränsningen av fönsterdesign och 

bortfallet av ikon- samt menydesign, vilket diskuteras i kapitel 6. Mycket av detta har dock 

vägts upp genom att implementera de principer som sammanfattats i tabell 16. Detta stärker 

författarnas uppfattning om att de riktlinjer som här nämns kan bortfalla utan att 

designresultatet blir markant lidande.  

 

När det gäller gränssnittets användbarhet har författarna kommit fram till att designers kan 

åstadkomma en bättre användbarhet bara genom att tillämpa några redan existerande 

designprinciper för användbarhet, utan att behöva ändra något i systemets bakomliggande 

funktionalitet. Det var däremot inte i studiens fall möjligt att optimera användbarheten genom 

att endast göra förändringar i systemets gränssnitt. För detta ändamål hade det krävts att 

författarna haft möjlighet att förändra viss programlogik. Baserat på detta är det författarnas 
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bestämda åsikt att gränssnittsdesigners och systemdesigners tillsammans måste samarbeta för 

att optimera både ett system i sig men också systemets visuella gränssnitt.  

 

Precis som diskuteras i metodkapitlet har det varit svårt att fastställa huruvida gränssnittet har 

lyckats designas på ett sätt som skapar en god användarupplevelse. Användarupplevelse är 

som sagt svårt att mäta på grund av dess subtila, subjektiva natur och att det i allra högsta grad 

är kontextberoende. Det är svårt, om inte omöjligt, att avgöra om resultatet vad gäller 

användarupplevelsen, vare sig den varit god eller mindre god, genererats utifrån systemets 

gränssnittsdesign och inte någon annan faktor. Vad som dock framkommit, utifrån studiens 

resultat och som stärker befintlig forskning, är att användbarheten i allra högsta grad påverkar 

användarupplevelsen. De testdeltagare som lyckades mindre bra på användbarhetstestets 

uppgifter ökade också i de mindre positiva upplevelsekänslorna såsom ”irriterad” och 

”frustrerad”. Studien påvisar också att gränssnittsdesign överlag är något subjektivt men att 

vissa attribut talar bättre för vad den stora massan föredrar. Exempelvis genererades 

kvantitativ data på att benämningen ”Sök” var att föredra vid systemets sökfunktion. 

Expertutvärderingen, som genomfördes av en person, genererade dock data som istället talar 

för att benämningen ”fritext” var att föredra. Vidare analys kring hur detta kommer sig har 

studien i rådande läge inte empiri för.  

 

Genom att främst kombinera Williams (2014) designlayout-principer och Sharps et al. (2011) 

användbarhetsprinciper skapas ett mer användbart och visuellt tilltalande gränssnitt med 

förutsättningar att bringa god användarupplevelse. Detta eftersom dessa principer gemensamt 

skapar en enhetlig design som minskar användarens kognitiva belastning. Principerna som 

författarna presenterar är en kombination av dessa redan teoretiskt grundade principer. I 

tabellen presenteras de var för sig och ställs också mot vilka användbarhetsmål de främjar, 

alltså kvalitetskomponenterna för god användbarhet.   

 
Tabell 16 – Principer för begränsad gränssnittsdesign  

Princip Främjar användbarhetsmål 

1. Repetera konsekvent element genom hela designen. Memorability, Efficency 

2. Gruppera element som har en logisk samhörighet 

och gör kontroller synliga. 

Efficiency 

3. Linjera gränssnittselement så de ligger i linje med 

varandra, låt inga element placeras ut på måfå. 

Satisfaction 

4. Skapa kontrast i designen med hjälp av färger och 

storlek på element. 

Satisfaction 

5. Använd färger för att signalera vad en användare 

kan göra och inte göra med en kontroll, samt 

använd vedertagna kontroller och element som ger 

användaren en indikation på hur de används och 

vilken funktionalitet som triggas vid interaktion. 

Learnability, Efficiency, 

Memorability, Errors 

6. Använd överlag neutrala färger som skapar en 

stilren design (grå- och blå-skaligt), men hitta gärna 

en färg som profilerar ditt varumärke. Kombinera 

max tre färger. 

Satisfaction 

7. Använd typsnitt från sans-serif-familjen för att öka 

läsbarheten. Använd eventuellt typsnitt från serif-

familjen på mindre information, såsom rubriker, för 

estetikens skull. 

Efficiency, Satisfaction 
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Genom att tillämpa dessa riktlinjer ökar möjligheten för att lyckas designa ett tillfredställande 

gränssnitt i aspekter av estetik, användbarhets och användarupplevelse. Detta trots 

restriktioner i designarbetet där författarna är begränsade till att enbart kunna påverka 

gränssnittselements placering och modifiering i from av benämning och färg. 

7.1 Framtida forskning 

De riktlinjer som författarna definierat kommer behöva förankras ytterligare innan de går att 

ses som sanningar. I studien rör sig analysen bara på den deskriptiva nivån och i dagsläget går 

det egentligen bara att se riktlinjerna som hypoteser. Ytterligare studier med en mer deduktiv 

forskningsansats och mer djupgående dataanalys i form av statistik krävs för att bevisa dessa 

riktlinjer. Vidare har studien inte bara genererat slutsatser och erfarenheter. Även om 

gränssnittsdesign kan ses som ett utarbetat område har det uppkommit frågor som ligger 

utanför denna studies område som kan vara av intresse för vidare forskning. Författarna kom 

ständigt i kontakt med områden under studiens gång som kan tänkas leda vidare till ytterligare 

forskning. De bedömer därför dessa punkter som områden för framtida forskning inom 

gränssnittsdesign:  

 

 Till vilken nivå påverkar olika funktionella och icke-funktionella krav 

gränssnittsdesign? 

 Skillnader mellan de olika begränsningarna vid design av gränssnitt. Påverkar alla 

begränsningar lika mycket? 

 Nya designprinciper för gränssnittsdesign av multiplattformar. Hur skall gränssnitt 

designas vid framtida plattformar? 
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9 Bilaga 1 - Gamla gränssnittsdesignen 

 
Figur 49– Inloggning  Figur 50 - Meny 

 

 
 

Figur 51 – Tidrapportering Figur  52 – Mina tider 
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Figur 53 – Mina resor        Figur 54 – Mina projekt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 55 - Resa 
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10 Bilaga 2 - Iteration ett, den nya gränssnittsdesignen 
 

 

 
 

Figur 56 – Inloggning     Figur 57 - Meny 
 

 

 
 

Figur 58 – Tidrapportering  Figur 59 – Mina tider 
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Figur 60 – Mina resor  Figur 61 – Mina project 
 

 
Figur 62 – Resa 
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11 Bilaga 3 - Användbarhetstest Gamla systemet 
Vänstra kolumnen innebär antal tid per uppgift. Högra kolumnen är antal musklickningar. 

Längst ned visas medelvärdena. 

Figur 63- Statistik över tid och datormusklickningar I gamla systemet excel 
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12 Bilaga 4 - Enkät 

Kryssa i rutan för vilken åldersintervall din ålder faller inom. 
 

19-24          25-30 

 

 

Kryssa i rutan för vilket din könsidentitet faller inom. 

 
Kvinna  Man 

 

 

Kryssa i rutan för vad som passar bäst in på din datorvana. 

 
Mycket liten         Bra        Väldigt bra 

 
 

 

Ange på skalan, där 1 representerar ”inte alls” och 10 ”väldigt bra”, för 

hur bra respektive mindre bra nedanstående känslor passar in på ditt 

nuvarande humör (i skrivande stund) 
 

Glad/Munter (Joyful/Merry) 

 

 

 

Förargad/Irriterad (Annoyed) 

 

 

 

 

Frustrerad (Frustrated) 

 

 

 

Exalterad (Excited) 

 

 

 

Motiverad (Motivated) 

 

 

 

Förvirrad (Confuied) 

 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
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Ange på skalan, där 1 representerar ”inte alls” och 10 ”väldigt mycket”, för 

hur och visuellt tilltalande, dvs. hur ”snygg”, du tyckte att applikationen 

såg ut/var 

 

 

Ange på skalan, där 1 representerar ”inte alls” och 10 ”väldigt mycket”, för 

hur professionell du tyckte att applikationen visuellt såg ut/var 

 

 

Ange på skalan, där 1 representerar ”inte alls” och 10 ”väldigt bra”, för 

hur bra respektive mindre bra nedanstående känslor passar in på ditt 

nuvarande humör (i skrivande stund) 

 
Glad/Munter (Joyful/Merry) 

 

 

 

Förargad/Irriterad (Annoyed) 

 

 

 

Frustrerad (Frustrated) 

 

 

 

Exalterad (Excited) 

 

 

 

Motiverad (Motivated) 

 

 

 

Förvirrad (Confuied) 

 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
 

1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
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1            2            3            4             5              6              7              8             9             10 
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13 Bilaga 5 - Användbarhetstest nya systemet 
Vänstra kolumnen innebär antal tid per uppgift. Högra kolumnen är antal musklickningar. 

Längst ned visas medelvärdena. 

Figur 64 - Statistik över tid och datormusklickningar I nya systemet excel 
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14 Bilaga 6 - Iteration två, den nya gränssnittsdesignen 
 

 
 

Figur 65 – Inlogging  Figur 66 – Meny 
 

 

 
 

Figur 67 – Tidrapportering      Figur 68 – Mina tider 
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Figur 69 – Mina resor   Figur 70 – Mina projekt 

 

 
Figur 71 – Resa 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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