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Svensk titel:  Användarcentrerad utveckling av dynamiska modu-
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study based on agile development 
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Färdigställt: 2017 

Handledare: Jasmina Maric & Jonas Söderholm 

Abstract: This report describes the process and steps in detail 

that needed to be taken in order to meet the end users’ 

needs. The purpose of this study is to develop a dy-

namic module based on user-centered design (UCD) 

for Pulsen’s (pulsen.se) new website using the con-

tent management system (CMS) SiteVision. UCD in-

tegrated with agile development methodologies is an 

effective combination to increase the focus of a de-

velopment project on the end users’ needs. In this 

study we show the pervasiveness of the two methods 

combined in a development project. The module’s 

functionality is to allow the end user to quickly - and 

without effort - sort and filter news articles, events 

and job postings into lists that will be embedded and 

reusable on their new website. Manual adaptation of 

custom modules was configured directly through Ja-

vaScript code which made them error prone, causing 

the modules not to function properly. To combat this 

problem, we used contextual inquiry (CI) along with 

usability testing as data gathering methods with both 

Pulsen’s editors and external participants. The usabil-

ity tests were used to plan and evaluate the function-

ality of the prototype in order to make it as user-

friendly as possible. The study resulted in an interface 

with user defined variables derived from a JavaScript 

module. 

Nyckelord: Användbarhet, dynamik, modul, metadata, contextual 

inquiry, JavaScript, content management system, 

SiteVision 
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1 Introduktion 

Den här rapporten handlar om vårt samarbete med företaget Pulsen AB i Borås, 

vilket har genomförts inom ramen för ett examensarbete med fokus på användar-

centrerad design av en modul avsedd för innehållspublicering. Pulsen har sedan 

1964 erbjudit IT-lösningar till en mängd olika företag, främst inom den offent-

liga sektorn. År 2015/16 omsatte Pulsen cirka 2,3 miljarder kronor och hade över 

1000 anställda runt om i Norden. Vi kommer presentera de undersökningar vi 

gjort samt de prototyper vi tagit fram för utvecklingen av modulen för Pulsens 

webbplats; pulsen.se. 

Rapportens fokus ligger som sagt på användarcentrerad design vid utvecklingen 

prototypen av en modul för innehållspublicering på en webbplats. Sharp, Preece 

och Rogers (2015, s. 322) nämner att användarcentrerad design är viktigt vid 

utveckling då slutanvändaren blir inblandad i utvecklingsprocessen. Användar-

centrerad design kan även integreras med agila utvecklingsmetoder då fler disci-

pliner vid ett utvecklingsprojekt bidrar till ökad användarcentrering av slutpro-

dukten (Grigoreanu & Mohanna, 2013, s. 3096).  

Även metadata har förekommit i utvecklingsprocessen. Greenberg (2010) tar 

upp ursprunget och betydelsen av metadata. Metadata förekom först under 1960-

talet inom databasteknik gällande statistik. Idag används metadata till en mängd 

olika saker. Metadata är ett grekiskt-latinskt hybridord som kommer från grekis-

kans meta och latinets data. Meta betyder efter, data betyder information. Me-

tadata betyder alltså information som genereras efter att ett objekt skapats. För 

att förtydliga innebörden av ordet nämner Greenberg att det oftast kallas data 

om data. Metadata används för att beskriva information. Exempelvis kan artiklar 

i ett nyhetsarkiv ha metadata kopplat till sig. Metadatan kan då förklara vad för 

typ av innehåll artikeln har, hur många sidor det är eller vad för språk artikeln är 

skriven i. En artikels data är innehållet, medan en artikels metadata beskriver 

innehållet. Fördelen med att använda sig av metadata är att det blir enklare att 

hantera data i system. 

1.1 Bakgrund 

Samarbetet med Pulsen uppstod då de under våren 2017 skulle omorganisera sin 

webbplats. Efter att de utfört en presentation på Högskolan i Borås om sin verk-

samhet kontaktade vi dem angående ett samarbete under vårt examensarbete och 

efter ett inledande möte togs en kravspecifikation fram (se Bilaga A). Deras 

webbplats skulle omstruktureras då de ansåg att de behövde tydliga indelningar 

efter koncernens olika grenar. 

Pulsen-koncernen består av en rad företag med Pulsen AB som moderbolag, Pul-

sen Integration, Pulsen Omsorg, Pulsen Production, Pulsen Retail, Pedab Group, 

Pulsen Fastighet, Releasy, Hjältevadshus, 21 Grams och Pulsen Kapitalförvalt-

ning. Mängden verksamheter som ingår i koncernen orsakar oklarhet på den be-

fintliga webbplatsen då det inte tydligt framgår vilka verksamheter det är som 

ingår. 
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Ett projekt att revidera webbplatsen påbörjades för att omarbeta informationsar-

kitekturen och den grafiska profilen. Det övergripande syftet med Pulsens om-

arbetning av webbplatsen var att det tydligare skulle framgå vem som var avsän-

dare av information. Varje specifik verksamhet skulle tydligt kunna publicera 

egen information. Vår delaktighet i renoveringen av webbplatsen blev att foku-

sera på ett smalare område; omarbetningen av de moduler som används för att 

publicera information. Pulsen använde sig inte av några specifika undersök-

ningsmetoder till ombyggnaden av webbplatsen. Det som låg till grund var den 

feedback de fick vid kontakt med kunder, det vill säga att webbplatsen inte gav 

en helhetsbild över koncernen och deras tjänster. De menade dessutom att webb-

platsen inte lett till önskad konverteringsgrad. 

Varje bolag inom Pulsen-koncernen var avsett att få en egen avdelning på webb-

platsen där information kring verksamheten skulle finnas tillgänglig för besö-

kare. Bolagen var avsedda att kunna nås via pulsen.se/bolagsnamn medan all 

generell information om företaget skulle finnas tillgänglig på startsidan. Det 

skulle utöver detta finnas vissa gemensamma avdelningar på webbplatsen som 

berörde samtliga företag i koncernen, där exempelvis lediga tjänster hos Pulsen-

koncernen skulle publiceras. 

Pulsens huvudsakliga målgrupp är IT-chefer och företagsledare, främst inom den 

offentliga sektorn. Allt innehåll på Pulsens webbplats publiceras genom deras 

CMS (content management system, publiceringsverktyg); SiteVision (sitevis-

ion.se). Webbplatsen fungerar som en presentation av företaget och tjänsterna de 

erbjuder. 

1.2 Problembeskrivning 

Under vårt första möte med Pulsen fick vi ta del av utvecklingsplanen för den 

nya webbplatsens utformning. Ett problem Pulsen nämnde var att strukturen på 

den befintliga webbplatsen var otydlig i avseende på de olika företagen som in-

går i koncernen. Endast moderbolaget fanns tydligt presenterat. Även de modu-

ler som användes för att publicera information skulle omarbetas för att med hjälp 

av stilmallar (från engelskans template) anpassas efter vilken typ av innehåll som 

publicerats. Hela webbplatsen skulle under våren omorganiseras samt uppdate-

ras och vi erbjöds möjlighet att vara delaktiga vid omarbetning av modulerna. 

De tidigare modulerna var statiska och hade samma utseende oavsett av vilken 

typ av innehåll som publicerades i dem. Pulsen uttryckte önskemål om att mo-

dulerna skulle vara mer dynamiska. Att de skulle anpassas grafiskt efter vilken 

typ av innehåll som publicerades. Innehållet i modulerna skulle dessutom bli 

enklare att konfigurera av användare. 

Uppdraget kan sammanfattas som att i SiteVision skulle en prototyp till modulen 

avsedd att publicera information på webbplatsen utvecklas. Modulen ska använ-

das av Pulsens redaktörer för att möjliggöra enklare publicering av innehåll på 

webbplatsens olika sidor. Då utvecklingsarbetet utfördes med fokus på tillgäng-

lighet och användbarhet för slutanvändaren av modulen blir Pulsens redaktörer 

huvudmålgrupp för studien. 
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De tekniska förutsättningarna för uppdraget var att utvecklingsarbetet utfördes i 

en intern testmiljö för Pulsen i SiteVision 4.2. Utvecklingen utfördes med skript-

språket JavaScript och den Java-baserade mallmotorn Apache Velocity vid for-

matering och utskrivning av element på webbplatsen. All kod som skrevs skulle 

skrivas med fokus på tillgänglighet vid överlämning. 

Problemområdet innefattar därmed utvecklingen av en tjänst som möjliggör 

sammanlänkningen av innehåll och stilmallar i ett CMS, samtidigt som tjänsten 

ska vara tillgänglig för användare utan större erfarenhet inom programmering. 

Genom implementering av en lösning i ett CMS går det att automatiskt hämta in 

stilmallar som är kopplade till specifika kategorier av innehåll genom uppmärk-

ning med metadata. Det går även att utveckla ett verktyg som är enkelt att an-

vända och förstå för användare som saknar bakgrund inom programmering. Om-

rådet knyter an till vad Bai et al. (2014) undersöker. De undersöker dynamisk 

inhämtning av stilmallar genom användning av RDF (resource description 

framework) data. Det är dessutom relaterat till det Benson och Karger (2014) 

nämner i sin studie där de utvecklat ett ramverk avsett att göra publicering genom 

CMS mer tillgängligt för personer utan erfarenhet inom programmering. 

Problemområdet kan även knytas till en kombination av iterativ utveckling med 

fokus på användarcentrerad design som nämns av Rojas och Macias (2015), Gri-

goreanu och Mohanna (2013) och Sharp et al. (2015, s. 433-434) som menar att 

användarcentrerad design med fördel kan integreras med agila utvecklingsme-

toder. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att genom utveckling av en prototyp hitta ett sätt att göra 

publiceringen av innehållet som är uppmärkt med metadata användbart för Pul-

sens redaktörer genom användarcentrerad design. De frågeställningar som tagits 

fram kommer besvaras i rapporten för att uppnå undersökningens syfte. 

 

1. Vilken funktionalitet krävs för att prototypen ska förbättra arbetsproces-

sen på det område den kommer att användas? 

2. Hur påverkar den nya funktionaliteten användbarheten för Pulsens re-

daktörer? 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning har gjorts till användarcentrerad design kring tekniska funkt-

ioner i SiteVision. Vi har valt att fokusera på ett smalare område under omarbet-

ningen av uppdragsgivarens webbplats. Anledningen till avgränsningen är att 

rikta fokus och därmed ge undersökningen mer djup än om den skulle haft bre-

dare inriktning mot hela webbplatsen. Aspekter kring den grafiska profilen har 

utelämnats även om samtliga delar på Pulsens webbplats omarbetas. Fokus har 

dessutom begränsats då målgruppen för uppdraget är Pulsens redaktörer, vilka 

arbetar med publiceringen av information genom deras CMS. Då vi under ut-

vecklingen av modulen till Pulsen var avgränsade till en kort tidsram och inte 
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hade tillgång till ett komplett utvecklingsteam var det inte genomförbart att an-

vända en agil metod fullt ut. Dock kunde vi dra nytta av agila metoders iterativa 

utvecklingsprocess samtidigt som Pulsens redaktörers behov sattes i fokus. 

Under datainsamlingen framkom även åsikter kring navigering i systemet samt 

placering av gränssnittets element. Data som framkom kring navigerings- och 

designaspekter har dock utelämnats från rapporten då de ligger utanför under-

sökningens och utvecklingsarbetets omfattning. 

1.5 Disposition 

I det första kapitlet Introduktion tar vi upp projektet som helhet. Vi förklarar 

även de begrepp som används i studien. Vi tar upp information kring uppdrags-

givaren och deras bakgrund samt hur de kontaktades och detaljer kring uppdra-

gets specifikationer. Här förklaras även vad som ligger till grund för renovering 

av webbplatsen samt en presentation av det CMS Pulsen använder för publice-

ring av information på sin webbplats. Problembeskrivningen tar upp det pro-

blemområde rapporten handlar om. Här presenteras hur kontakt med uppdrags-

givaren togs samt hur uppdraget kom fram ur problemområdet. Tekniska förut-

sättningar för uppdraget diskuteras. Problemområdet kopplas även till relevanta 

källor och lyfts till en mer abstrakt nivå. Med avsnittet Syfte och frågeställningar 

tar vi upp syftet med studien samt de frågeställningar som ligger till grund för 

utvecklingen av modulen på Pulsens webbplats. 

Kapitlet Tidigare forskning och analysverktyg presenterar tidigare forskning i 

form av litteratur som ligger till grund för undersökningen. Även centrala be-

grepp som användarcentrerad design och de analysverktyg som använts vid da-

taanalys tas upp. Litteraturen som ligger till grund för undersökningen presente-

ras under relevanta rubriker och sammanfattas slutligen. 

Det tredje kapitlet Metod och material presenterar de datainsamlingsmetoder 

som användes för undersökningen. Metoderna presenteras och relevans för upp-

draget motiveras. Även urval av testpersoner med resonemang avseende hur ur-

valet utfördes tas upp. Vi diskuterar även hur forskningsetiska aspekter beaktats 

under datainsamlingen. Utförande av insamling av empiriskt material samt ana-

lys och användning av analysverktyg redovisas även i detta kapitel. 

I det fjärde kapitlet Resultat presenteras resultat som framkommit genom analys 

av insamlad data. Resultaten från de utförda CI (contextual inquiry)-sessionerna 

redovisas samt hur de ligger till grund för utveckling av prototypen som används 

vid användbarhetstesterna. Här redovisas även resultat från varje iteration som 

utfördes under datainsamlingsprocessen. 

I kapitlet Utvecklingsförslag redovisas utvecklingsförslaget i form av en slutgil-

tig prototyp som levererades till Pulsen. Prototypens funktionalitet kopplas till 

resultatet som framkommit under analysen av insamlad data. Den nyutvecklade 

prototypens funktionalitet jämförs även med den redan existerande listmodulen 

i SiteVision med avseende på användbarhet och arbetsprocess. 
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Rapportens sista kapitel Slutsatser och diskussion redovisar diskussion kring de 

slutsatser vi kommit fram till under studien och utvecklingsarbetet. Undersök-

ningens begränsningar presenteras och slutligen förs resonemang kring förslag 

till vidare utveckling. 
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2 Tidigare forskning och analysverktyg 

I den här delen presenteras tidigare forskning, centrala begrepp och analysverk-

tyg som kommer att användas till undersökningen. Den tidigare forskningen som 

tas upp anses relevant till undersökningens syfte och frågeställningar då den be-

rör liknande ämnesområden. Den tidigare forskningen har använts som utgångs-

punkt i arbetet att besvara undersökningens syfte och frågeställningar. 

Under informationssökningen övervägde vi ett antal egenskaper gällande in-

formationen vi samlade in; årtal och relevans. Då vi till mestadels använt oss av 

ACM Digital Library för informationssökning anser vi att de är trovärdiga då 

alla publikationer där redan granskats innan de publiceras och att de har som 

krav att alla publikationer ska hålla en hög standard. Dessutom har ACM Digital 

Library en funktion som möjliggör sortering av publikationer efter relevans inom 

ämnet. 

Den tidigare forskning som presenteras är kopplad till användningen av metadata 

för att länka samman stilmallar och innehåll. Även tillgänglighet för användare 

och användarcentrerad design tas upp. Något vi anser vara ett centralt begrepp 

att utgå från vid analys av egen data är användarcentrerad design. Då vårt ut-

vecklingsförslag riktas mot Pulsens redaktörer vilka publicerar på webbplatsen. 

Samtidigt var en specifikation på funktionalitet från Pulsen att tjänsten skulle 

vara tillgänglig för slutanvändaren. Därmed är användarcentrerad design ett be-

grepp att utgå ifrån då utvecklingen kommer att ske med fokus på redaktörernas 

behov. 

Nedan presenteras rubriker med tidigare forskning relevant till ämnesområden 

för vår undersökning. Användarcentrerad design och agil utveckling tar upp ti-

digare forskning inom området att sätta användaren i fokus vid utvecklingspro-

jekt. Även integrering av agila utvecklingsmetoder i användarcentrerad design. 

Rubriken Metadata tar upp forskning som rör koppling med metadata mellan 

innehåll publicerat på webben till specifika stilmallar. Under Dynamisk publice-

ring presenteras forskning inom området dynamisk publicering av innehåll på 

webben genom automatiserad funktionalitet i CMS. Analysverktyg tar upp de 

analysverktyg vi arbetat med. 

2.1 Användarcentrerad design och agil utveckling 

Grigoreanu och Mohanna (2013), Rojas och Macias (2015) och Sharp et al. 

(2015, s. 433) menar att agila utvecklingsmetoder och användarcentrerad design 

med fördel kan kombineras för att leda till iterativa utvecklingsprojekt med fo-

kus på slutanvändaren. Rojas och Macias (2015, s. 1) nämner att de i sin studie 

tagit fram en alternativ metod till agila och användarcentrerade metoder som 

kombinerar den agila metoden Scrum med användarcentrerad design för iterativ 

utveckling med slutanvändarens behov i centrum. Grigoreanu och Mohanna 

(2013, s. 3096) har integrerat användarcentrerad utveckling med agila utveckl-

ingsmetoder vid utveckling av mjukvaruprojekt. De menar att fler discipliner 

tillsammans ger ett bredare perspektiv på utvecklingsprojekt och hela utveckl-

ingsteamet fokuserar på användaren. Även Øvad, Bornoe, Larsen och Stage 
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(2015, s. 404) menar att användarcentrerad design och användbarhetstester med 

fördel kan integreras med agila utvecklingsmetoder med avsikt att göra utveckl-

ingsprojekt fokuserade på slutanvändarens behov. 

Santos, Sales, Fernandes och Nichols (2015, s. 190) nämner Scrum som en agil 

utvecklingsmetod inom mjukvaruutveckling. Metoden bygger på korta utveckl-

ingscykler mellan en till fyra veckor långa som kallas sprintar (se Figur 2.1.). 

Efter varje avslutad sprint levereras en fungerande version av produkten till kun-

den för utvärdering. Sedan upprepas sprintar tills en slutgiltig produkt levereras. 

Santos et al. (2015, s. 192) menar att sprintar som sker iterativt ger återkoppling 

till utvecklingsteamet kring aspekter för utvecklingsprojektet om vad som ska 

fortsätta eller förändras i utvecklingsprocessen. Detta var något som vid uppdra-

get hos Pulsen blev värdefullt då nya specifikationer uppkom under utvecklings-

processen. 

I och med att vi utvecklade i sprintar fick användarna en större roll i utveckl-

ingen av modulen. Keinonen (2008, s. 218) och Salah, Paige och Cairns (2015, 

s. 1) nämner fördelarna med att visa uppskattning till användarna. Att visa upp-

skattning kan enligt Keinonen utföras på flera olika sätt och det anses vara en 

viktig del av användarcentrerad design. 

 

Figur 2.1. Illustration av hur en sprint ser ut i Scrum. 

Keinonen (2008, s. 214) nämner att även om användarens behov inte uppfylls 

kan det leda till frustration. Vårt uppdrag var att förbättra Pulsens modul som 

används för att skriva ut information på webbplatsen. Däremot om användarna 

inte hade varit delaktiga i utvecklingen genom återkopplingstillfällena skulle det 

kunna ha lett till att slutprodukten blev svåranvänd, även om dess funktionalitet 

fungerade som den skulle. 
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2.2 Metadata 

Uppmärkning av material med metadata är vanligt förekommande på webben. 

Metadata inbäddat i exempelvis HTML-taggar (hypertext markup language) bi-

drar till ökad semantik på webben och förekommer i olika former som exempel-

vis RDF (Bai, Haller, Klein & Robertson 2014, s. 221-222). En viktig del av 

generering av metadata är att den är semantisk. Haase (2004, s. 206) tar upp hur 

metadata bör vara semantiskt strukturerad för att bli mer användbar. Detta för-

klaras i ett flöde kallat metadata pipeline. Flödet går ut på att först läsa in data 

(exempelvis en bild), plocka isär datan och sedan extrahera viktig information 

från den. Denna information varierar stort och oftast är man ute efter att extra-

hera information som sedan kan användas för att hjälpa identifiera vad för typ 

av data det är. Exempelvis kan antalet pixlar, geografisk information (koordina-

ter) och datum extraheras från bilder. När all viktig data sedan extraherats från 

ett objekt kan det organiseras och delas in i grupper. Exempelvis kan ett system 

känna igen en bild om metadatan innehåller egenskaper om pixlar. Haase (2004, 

s. 205) menar att semantisk strukturerad metadata enbart väljer ut all viktig data, 

sammanfattar allt och slutligen bildar grupper av det. 

Enligt Serugendo et al. (2007, s. 567) är metadata en viktig byggsten i dynamiska 

system. Har man inte rätt metadata kan det uppstå problem och automatiseringen 

av innehåll i systemet blir då svårare att hantera. Även Kapidakis (2015, s. 1) 

nämner hur viktigt det är att ha bra kvalitet på metadata för att ta fram relevant 

data ur system. Metadata kan användas för att bland annat få system att veta vad 

för typ av innehåll en viss artikel har. Detta är något vi fann relevant till uppdra-

get då Pulsen ville ha en lösning som underlättade arbetet för deras redaktörer. 

Serugendo et al. (2007, s. 570) nämner även att det går att bestämma tid och 

datum när artiklar automatiskt ska publiceras på webbplatser med hjälp av me-

tadata. Ett exempel där detta kan användas är om Pulsen har ett kommande event 

och planerar att lägga ut en artikel om eventet i fråga när datumet börjar närma 

sig.  

Simko, Franta, Habdak och Vrablecova (2013, s. 203-204) menar att genom an-

vändning av metadata i ett CMS kan publicering av innehåll enklare automati-

seras och därmed bidra till ökad effektivitet när det gäller att distribuera innehåll 

på större webbplatser. Bai et al. (2014, s. 221-222) nämner att uppmärkning av 

innehåll med metadata-taggar i form av RDF-data kan användas vid inhämtning 

av stilmallar. Stilmallar kan justeras med hjälp av CSS (Cascading Style Sheet), 

vilka modifierar webbplatsens innehållselement efter typ av innehåll som publi-

ceras. I kontext med Pulsens specifikationer på önskad funktionalitet i deras 

CMS är uppmärkningen av innehåll med metadata kopplat till specifika stilmal-

lar i direkt anknytning till den ovan nämnda forskningen.  

2.3 Dynamisk publicering 

Benson och Karger (2014) och Challenger et al. (2005) har utfört studier på dy-

namisk publicering på webben. Challenger et al. (2005) undersöker i sin studie 

algoritmer avsedda att göra publicering av webbplatsers innehåll enklare. De 

menar att det går att använda sig av algoritmer för att publicera och uppdatera 

inlägg på flera olika sidor samtidigt genom användning av publiceringsflöden 
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och mallar. De har utvecklat ett CMS som tillåter användare att publicera in-

formation till flera olika sidor på en webbplats istället för att sidornas informat-

ion uppdateras separat. Detta är något som Pulsen behöver då deras webbplats 

blev indelad i sidor för alla de olika avdelningar som företaget har. Visserligen 

har avdelningarna olika typer av information som ska publiceras men ibland 

meddelar Pulsen att de ska ha större event som berör flera avdelningar. Det kan 

därför vara en fördel att ha ett system som publicerar detta på de olika avdel-

ningarnas sidor. Challenger et al. (2005, s. 360) menar att när en användare upp-

daterar eller publicerar något nytt genom deras system utförs detta med en mall 

som möjliggör publicering över hela webbplatsen från en samlad punkt istället 

för att uppdatera sida för sida. När användare av CMS:et använder sig av en mall 

för publicering motverkar detta negativ inverkan på konsistensen av webbplat-

sens innehåll. 

Gällande användbarhet har Benson och Karger (2014) undersökt ett ramverk 

som kan implementeras i webbplatsmallar. Ramverkets uppgift var att underlätta 

för användare som saknar kunskap om programmering vid skapandet av sidor på 

webbplatser genom ökad användbarhet och gränssnitt anpassat för användare 

utan bakgrund inom programmering. Benson och Karger (2014, s. 1265) nämner 

att CMS kan skapa svårigheter för användare som saknar programmeringskun-

skap. Många verktyg som används för publicering av mer strukturerad natur är 

ofta utvecklade för att användas av användare som har tekniska kunskaper. De 

nämner att användare ofta blir tvungna att uppsöka experter med programme-

ringskunskaper om de vill utföra mer avancerad publicering. Detta är något som 

skapar problem och begränsningar för användare som saknar programmerings-

kunskaper. Benson och Karger (2014, s. 1265 & 1267) menar att CMS som är 

användbara för användare utan programmeringskunskap, kan leda till att använ-

daren på egen hand kan orientera sig och ägna sig åt mer avancerad publicering 

vilket resultaten av deras semi-strukturerade intervjuer visat. Något som i kon-

text med tillgänglighet för användaren kan ge positiv effekt då en användare som 

saknar kunskap om programmering inte behöver vända sig till någon program-

meringskunnig, vilket skulle kunna påverka publiceringsflödets konsistens ne-

gativt. 

2.4 Analysverktyg 

Øvad et al. (2015, s. 400) utförde dataanalys för att utvinna teman i deras insam-

lade data. Sharp et al. (2015, s. 293) menar att data insamlad från exempelvis 

intervjuer eller observationer kan kategoriseras och analyseras på olika nivåer. 

Detta var något även vi avsåg med insamlad data. Som verktyg för att identifiera 

teman i insamlad data använde vi kategorisering och affinitetsdiagram. Med 

ovan nämnda litteratur som utgångspunkt har våra datainsamlings- och analys-

metoder utformats och presenteras i nästkommande kapitel i rapporten. Det vik-

tigaste att utvinna ur insamlad data var hur tjänsten som utvecklades bäst skulle 

anpassas med slutanvändaren i fokus. Sharp et al. (2015, s. 292) och Harboe och 

Huang (2015) nämner även affinitetsdiagram som ett effektivt analysverktyg vid 

analys av kvalitativ data, något även vi använde vid analys av insamlad data från 

de utförda CI-sessionerna. Nedan presenteras tre centrala begrepp vi utgick från 

vid analys av insamlad data. 
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1. Frustration: Keinonen (2008, s. 214) nämner frustration som ett viktigt 

element inom användarcentrerad design. Det var viktigt för oss att ha 

detta som en riktlinje i utvecklingsprocessen. Blir användaren frustrerad 

av att använda en viss funktion av modulen blir det svårare för oss att 

vidareutveckla modulen och då skadas slutresultatet av sprinten. 

2. Användbarhet: Vid de tester som utfördes var användbarhet ett centralt 

begrepp vi utgick från vid analys av insamlad data. Benson och Karger 

(2014, s. 1265) tar i sin undersökning upp användbarhetsaspekter kring 

utveckling för en målgrupp som saknade bakgrund inom programmering. 

Detta var även något vi riktade fokus mot vid dataanalysen. Användbar-

het var även något som antogs vara en viktig aspekt vid utvecklandet av 

det gränssnitt prototypens funktionalitet var kopplad till och blev därför 

något att ta i beaktning vid analys av insamlad data från testtillfällena. 

Under CI-sessionerna och användbarhetstesterna observerades hur test-

personerna interagerade med prototypen och insamlad data analyserades 

med fokus på aspekter kring interaktivitet. 

3. Konsistens: Under utvecklingen av prototypen var publiceringsflödets 

konsistens av stor vikt då det kan sättas i direkt relation till en effektiv 

arbetsprocess. Vi har vid analys av data fokuserat på aspekter kring hur 

den utvecklade prototypen påverkar publiceringsflödet på webbplatsen 

som nämns av Challenger et al. (2005, s. 360).  
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3 Metod och material 

I detta kapitel presenteras de metoder som använts i syfte att besvara undersök-

ningens frågeställningar. Metoderna som användes var contextual inquiry (CI) i 

kombination med tänka-högt-metoden. CI:n utfördes på den befintliga modulen 

med avsikt att få relevant data om vad som kunde förbättras respektive vad som 

redan fungerade. Insamlad data från CI-sessionerna användes för att besvara 

undersökningens första frågeställning om vilken funktionalitet som krävdes för 

att förbättra arbetsprocessen på modulens användningsområde. För att besvara 

undersökningens andra frågeställning utfördes användbarhetstester på den pro-

totyp av modulen som utvecklats. Med användbarhetstesterna avsåg vi att un-

dersöka vilken effekt den nytillkomna funktionaliteten hade på Pulsens redaktö-

rer. 

Till uppdraget hos Pulsen har vi valt att använda oss av Scrum-metodens itera-

tiva utvecklingsprocess med sprintar. Det som ligger till grund för metodvalet, 

är att uppdraget fortgick under en begränsad tidsperiod och korta utvecklings-

cykler passar därmed den satta tidsramen. De iterativa utvecklingscyklerna där 

en fungerande version levereras till uppdragsgivaren är fördelaktiga då det ger 

möjlighet att fånga upp nya önskemål från uppdragsgivaren. Iterativ utveckling 

med sprintar passade oss då andra delar av webbplatsen var under nyutveckling 

parallellt med vårt utvecklingsarbete. Hade vi istället använt oss av vattenfalls-

metoden som Hoffer, George och Valacich (2014, s. 41) nämner hade vi fortfa-

rande levererat en fungerande produkt, dock hade användaren inte stått i samma 

fokus. 

Då vi under flera tillfällen bad testpersonerna vara med och ge återkoppling fick 

användarna en känsla av delaktighet i utvecklingen Vi skapade en produkt med 

dem - inte till dem som nämns av Keinonen (2008, s. 218) och Salah et al. (2015, 

s. 1). Tanken är att när den slutgiltiga produkten är färdig ska användarna alltid 

kunna känna sig bekanta i utvecklingsmiljön. Det har då inte bara blivit enklare 

för oss som utvecklare att skapa en produkt med hjälp av användarnas återkopp-

ling, utan även gjort användandet av produkten enklare för Pulsens redaktörer. 

Koli, Kärkkäinen, Lehikoinen, Pirinen, Hanski, Lassila och Loimusalo (2014, s. 

876) har använt CI uppföljt av användbarhetstester vid en undersökning av ett 

operativsystem avsett att automatisera borranläggningar. De menar att använd-

barhetstester på en tidig version av produkten som utvecklades bidrog med vär-

defull data om vilken riktning projektet skulle styras åt. Koli et al. (2014, s. 874) 

utförde en CI-undersökning för att undersöka behovet av nyutveckling vilket se-

dan följdes upp av användbarhetstester under utvecklingsfasen. De menar även 

att utveckling i en testmiljö leder till snabba testcykler under utvecklingen. Detta 

ansåg vi var användbart vid utvecklingsarbetet hos Pulsen där den prototyp som 

togs fram utvecklades i en testmiljö för webbplatsutveckling. Genom att utgå 

från CI-sessioner som följs upp av användbarhetstester under utvecklingsproces-

sen, kan god insikt i vad slutanvändaren behöver få ut av systemet uppnås. Potts, 

Nguyen och Turner (2016) har utvecklat ett ramverk avsett att underlätta an-

vändbarhetstestning. Ramverket består av en rad olika steg att följa då använd-

barhetstester utförts. Vi anser att delar av det ramverk Potts et al. (2016) har 
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utvecklat är av nytta vid den typ av användbarhetstester vi utfört. Exempelvis 

numrering av testpersoner med avsikt att skydda integritet hos deltagare och in-

samlad data samt integrering av agil tankegång med fokus på användaren vid 

användbarhetstestning. Även färgkodning och rangordning av händelser under 

genomförandet av tester. 

Som Koli et al. (2014) nämner är CI i kombination med användbarhetstester för-

delaktiga metoder att använda för datainsamling vid iterativa utvecklingsprojekt. 

Vi anser även att CI och användbarhetstester leder till att insamlad data har fokus 

på slutanvändaren och dennes subjektiva upplevelser. Detta är något som kan 

vara till fördel vid användarcentrerad iterativ utveckling som Rojas och Macias 

(2015), Grigoreanu och Mohanna (2013) och Sharp et al. (2015) talar för. 

Processen att samla data började med CI-tester i kombination med tänka-högt-

metoden. CI-sessionerna låg till grund för utveckling av prototypen. Efter att CI-

testerna var slutförda gjordes användbarhetstester på den prototyp vi tog fram. 

Vi följde användbarhetstesterna med korta intervjuer där vi fick återkoppling 

från testpersonerna. Processen med användbarhetstester utfördes iterativt med 

syfte att, genom återkoppling från uppdragsgivare och testpersoner fånga upp 

nytillkomna krav på prototypen (se Figur 3.1.). 
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Figur 3.1. Flödesschema över datainsamlingsprocessen. 

Patel och Davidsson (2011, s. 104-105) menar att validitet inom kvalitativ forsk-

ning omfattar hela forskningsprocessen. De nämner att insamlad data som lag-

rats, exempelvis genom inspelningar av intervjuer sedan kan upprepas med av-

sikt att säkerställa att rätt slutsatser dragits ur analyserad data. Den data som 

inhämtats under CI-sessionerna med tänka-högt-metoden spelades in. Detta möj-

liggjorde att inspelningarna kunde upprepas vid vår analys av data och bidrog 

till ökad kvalitet på dataanalysen. Patel och Davidsson (2011, s. 106) menar att 



  

18 

 

inom kvalitativ forskning påverkas inte validitet negativt av att upprepade 

gånger intervjua samma person då nya insikter på området kan ha uppstått för 

intervjupersonen mellan tillfällena. Även att reliabilitet och validitet inom kva-

litativ forskning är integrerade med varandra och att de båda begreppen kan sam-

manställas som enbart validitet. Detta var aktuellt i vår undersökning då den pro-

totyp som utvecklats testades iterativt på samma urval av testpersoner. Blandford 

(2013, s. 40) nämner att triangulering går ut på att jämföra resultat från olika 

datainsamlingsmetoder eller datakällor med avsikt att bekräfta att resultatet 

stämmer. Patel och Davidsson (2011, s. 107) menar att inom kvalitativ forskning 

är triangulering en beprövad metod att använda för att säkerställa validitet hos 

insamlad data. De menar även att triangulering genom användning av flera da-

tainsamlingsmetoder, bidrar till ökad validitet hos insamlad data. Även använd-

ning av olika datakällor kan bidra till ökad validitet. I undersökningen använde 

vi ett flertal datainsamlingsmetoder och analysverktyg i avsikt att triangulera in-

samlad data och därmed öka dess kvalitet. Triangulering genom uppdelade test-

grupper användes även i avsikt att öka validiteten hos insamlad data. 

Nedan presenteras respektive datainsamlingsmetod med motivering till varför 

den valdes. Därefter presenteras urval av testpersoner, utförandet av undersök-

ningarna, analys av data samt etiska aspekter kring undersökningarna. 

3.1 Contextual inquiry 

Metoden CI användes i kombination med tänka-högt-metoden för att i ett tidigt 

skede samla in kvalitativ data om publiceringsprocessen på Pulsens gamla webb-

plats. Genom att låta testpersonerna utföra korta uppgifter på den då befintliga 

funktionaliteten i SiteVision avsåg vi att samla in data som skulle ligga till grund 

för utvecklingen av prototypen till den nya modulen. 

Blandford (2013, s. 21) menar att CI inom HCI (human computer interaction) är 

en observationsmetod för datainsamling. CI fångar upp testpersonernas subjek-

tiva tankar och reflektioner kring sin egen inblandning i användandet av vad som 

testas. Sharp et al. (2015, s. 366) menar att med CI samverkar utvecklare och 

användare. De menar också att genom observationer kan en rad olika uppfatt-

ningar om en given situation antas. Med CI diskuteras det som observeras mellan 

observatör och testperson vilket ger ökad klarhet i insamlad data. 

Koli et al. (2014, s. 874) använde CI-sessioner avsedda att fungera som utgångs-

punkt för utveckling av prototyper. Något även vi avsåg med de CI-sessioner 

som utfördes var att de skulle göras på den äldre versionen av Pulsens webbplats 

för att ge inblick i hur användarna upplevde den då befintliga arbetsprocessen 

för publicering av innehåll. Arbetsprocessen kunde därefter användas som mät-

verktyg på framgång i avseendet användarcentrerad design vid utvecklingen av 

prototypen som togs fram. I kombination med CI-sessionerna tillämpades tänka-

högt-metoden. Sharp et al. (2015, s. 260-261) nämner att observatören inte alltid 

vet vad testpersonen tänker som ett vanligt förekommande problem under obser-

vationer. De menar att om testpersonen under tiden den utför ett uppdrag tänker 

högt och beskriver sin upplevelse ger det observatören inblick i situationen. De 

båda metoderna i kombination ansågs fördelaktiga då de gav möjlighet att ob-

servera testpersonerna när de utförde uppgifter i systemet samtidigt som de 
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tänkte högt, vilket möjliggjorde god inblick i användarupplevelsen. Något som 

var avgörande för att uppnå undersökningens syfte att utveckla prototypen av 

listmodulen med användaren i fokus. 

Ett annat syfte med de utförda CI-sessionerna var som Sharp et al. (2015, s. 377) 

nämner att identifiera vilka aktörer som finns i systemet och vilken roll de har. 

Även att identifiera vilka funktioner de uppfyller i systemet och utifrån de iden-

tifierade rollerna hitta användningsfall. Det var något som var användbart i den 

senare utvecklingsprocessen då varje specifikt användningsfall underlättade ar-

betet med användarcentrerad utveckling av prototypen. CI-sessionerna följdes 

upp med intervjufrågor. Sharp et al. (2015, s. 238-239) nämner öppna intervju-

frågor som användbara då man vill utforska många möjliga lösningar. CI-sess-

ionerna hölls i ett tidigt skede, före utvecklingsarbetet påbörjats. Därför ställdes 

öppna frågor i samband med sessionerna med avsikt att ge ett brett perspektiv på 

området. Intervjufrågorna bidrog med testpersonernas subjektiva upplevelser av 

systemets då befintliga funktionalitet. De åsikter som framkom av intervjufrå-

gorna tillsammans med resultaten från CI-sessionerna låg till grund för utveck-

landet av den första prototypen. 

Figuren nedan visar processen som följdes vid utförandet av CI med tänka-högt-

metoden. CI-sessionerna utfördes och därefter transkriberades insamlad data. 

Den data som transkriberats kategoriserades och analyserades med ett affinitets-

diagram. Utifrån analysen kunde användningsfall skapas vilka senare låg till 

grund för utvecklingen av den första versionen av prototypen som togs fram (se 

Figur 3.2.). 
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Figur 3.2. Visar arbetsprocessen och aktiviteter för CI med tänka-högt-metoden. 
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3.2 Användbarhetstester 

Användbarhetstester har utförts som uppföljning till de CI-sessioner vilka nämns 

ovan. De utfördes med avsikt att undersöka hur väl den nyutvecklade prototypen 

levde upp till kravspecifikationen från uppdragsgivaren. Syftet med användbar-

hetstesterna var även att undersöka hur väl prototypen bidrog till ökad automa-

tisering av publiceringsflödet på Pulsens webbplats och ökad användbarhet i re-

lation till undersökningens syfte. Semi-strukturerade intervjuer utfördes även i 

anslutning till användbarhetstesterna med avsikt att genom återkoppling från 

testpersonerna samla in kvalitativ data om hur prototypen kunde vidareutveck-

las. 

Salah et al. (2015, s. 1) menar att man med agila metoder strävar efter att i flera 

omgångar under utvecklingsprocessen leverera fungerande kod till uppdragsgi-

varen. Sharp et al. (2015, s. 386) nämner användning av prototyper som ett ef-

fektivt redskap för att upptäckta användarbehov. 

Sharp et al. (2015, s. 457) nämner användbarhetstester som en standard inom 

HCI. Användbarhetstester utförs med avsikt att undersöka om produkten upp-

fyller de krav på funktionalitet hos den målgrupp den utvecklats för. Slutanvän-

daren av produkten eller tjänsten får utföra uppdrag i systemet för att ta reda på 

om de funktionella kraven uppfyllts. Potts et al. (2016, s. 1) menar att agilt tän-

kande vid användbarhetstestning sätter fokus på användaren och tillåter att agilt 

tänkande integreras i utvecklingsprocessen. Det var något vi utgick från vid de 

användbarhetstester som utfördes iterativt med avsikt att fånga upp nya aspekter 

kring användningen av prototypen. 

Potts et al. (2016, s. 2) nämner färgkodning av händelser under användbarhets-

test som ett sätt att rangordna användbarhet. De nämner tre färgkoder, röd, gul 

och grön där rött symboliserar ett allvarligt problem i funktionaliteten, gult för 

medelstora problem och grönt symboliserar framgångsrika händelser. Något 

som användes under de användbarhetstest som utfördes med avsikt att registrera 

och rangordna händelser under utförandet av testerna. Under användbarhetstes-

terna användes de scenarier Pulsen tagit fram i sin kravspecifikation. Sharp et al. 

(2015, s. 409) menar att scenarier är historier om användaraktiviteter. Scenarier 

används för att beskriva arbetssituationer och vid utvärdering av prototypers 

funktionalitet. Då Pulsen bifogat specifika scenarier (se Bilaga A) i sin kravspe-

cifikation ansåg vi det relevant att mäta prototypens funktionalitet mot de scena-

rierna med avsikt att säkerställa att prototypen uppfyllde den funktionalitet upp-

dragsgivaren specificerat. Även egenutvecklade scenarier inkluderades för att 

täcka den nya funktionalitet som implementerats i prototypen och genomfördes 

i samband med de ursprungliga scenarierna (se Bilaga B). 

Sharp et al. (2015, s. 234-235) menar att semi-strukturerade intervjuer innehåller 

element från både strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Intervjun utgår 

från en i förväg utformad mall som gäller för samtliga testpersoner. De menar 

att intervjun öppnas med en förutbestämd fråga för att sedan leda till ett mer 

öppet samtal avsett att samla in största möjliga mängd data kring ställd fråga.  
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Semi-strukturerade intervjufrågor användes i samband med de användbarhets-

tester som utfördes. Avsikten med de semi-strukturerade frågorna var att av-

gränsa intervjuernas omfång till specifik funktionalitet rörande prototypen och 

få djup kring de frågor som ställdes. Varje iteration i utvecklingsprocessen inne-

höll ett användbarhetstest och en intervju. Under utförandet av användbarhets-

testet fick testpersonerna utföra scenarier för att testa prototypens funktionalitet. 

Användbarhetstesterna observerades och utfördes i Pulsens testmiljö, händel-

serna dokumenterades och rangordnades för att identifiera problem med proto-

typens funktionalitet. Hoffer et al. (2014, s. 110) menar att de resultat som upp-

kommer efter varje iteration används som utgångspunkt för nästkommande 

sprint. Något som var avsikten med den iterativa utvecklings- och testprocessen. 

Analyserad data från scenarier och intervjuer lades till det sammanställda resul-

tatet av all datainsamling. Nya specifikationer som framkom under användbar-

hetstesterna implementerades i prototypen under sprinten som följde och testa-

des vid nästkommande testtillfälle. 

Användbarhetstesterna med prototypen utfördes i den testmiljö Pulsen använde 

för utveckling av sin webbplats (se Figur 3.3.). Vid testtillfällena fanns prototy-

pen integrerad i systemet och tillgänglig genom systemets menyer. Testmiljön 

var en kopia av Pulsens officiella webbplats. Testmiljön fanns tillgänglig på 

webben genom att vi loggade in i den med de inloggningsuppgifter Pulsen till-

handahöll oss under utvecklingsarbetet. 

 

Figur 3.3. Skärmdump från Pulsens testmiljö. 

Figuren nedan illustrerar utförandet av de iterativa användbarhetstesterna som 

utfördes steg för steg (se Figur 3.4.). Figuren visar hur användbarhetstesterna 

utförs och observeras samtidigt som användbarhetsproblem observeras och rang-

ordnas. Testerna följs upp med intervjuer i direkt anslutning och därefter kate-

goriseras och analyseras insamlad data. Med utgångspunkt i analysen av vad som 

framkommit under användbarhetstesterna utvecklas prototypen. Processen sker 

iterativt fram till att den slutgiltiga prototypen är redo att levereras till Pulsen. 
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Figur 3.4. Visar arbetsflöde samt aktiviteter för användbarhetstesterna som utfördes. 

Hoffer et al. (2014, s. 111) och Santos et al. (2015, s. 190) nämner att iterationer 

kan vara så korta som en vecka vid mindre projekt. Då vårt arbete utfördes under 

en begränsad tidsram hölls iterationerna under utvecklingsarbetet korta. De var 

mellan en till två veckor långa beroende på när testpersoner och uppdragsgivare 

hade möjlighet att medverka vid användbarhetstest och presentation av prototy-

pen. 
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3.3 Urval 

Vi valde ut fem personer till vår testgrupp eftersom Nielsen (2012) anser att det 

är tillräckligt för en studie där aspekter kring användbarhet behandlas. Även att 

med fem testdeltagare går det att upptäcka användbarhetsproblem i samma om-

fattning som med fler än fem deltagare. Då användbarhetstester till största del 

användes ansåg vi det fördelaktigt att begränsa antalet testdeltagare till fem per-

soner. Även Macefield (2009, s. 43) nämner att en testgrupp som omfattar fem 

till tio deltagare är tillräckligt vid studier avsedda att upptäcka problemområden, 

vilket vår studie avsåg att göra i samtliga skeden. Det finns enligt Blandford 

(2013, s. 13) ingen specifik siffra på hur många deltagare en undersökning be-

höver, utan antalet studiedeltagare beror på undersökningens mål och vad resur-

serna räcker till. Charmaz (2006, s. 113) nämner däremot att man inte bör fastna 

på något specifikt antal, utan fortsätta med undersökningen tills tillräckligt med 

material har samlats in. Då vår undersökning riktades mot utveckling av en pro-

totyp med en liten grupp slutanvändare ansåg vi att en mindre testgrupp att samla 

kvalitativ data från var tillräcklig. Även att undersökningens tidsram var begrän-

sad motiverade en mindre testgrupp. Denscombe (2016, s. 64-65) menar att vid 

icke-sannolikhetsurval har forskaren till viss del bestämmanderätt att göra urva-

let av testpersoner. Även att icke-sannolikhetsurval sker när testpersoner väljs 

på grund av deras kompetenser och erfarenheter. Det urval som gjordes basera-

des till stor del på testpersonernas kompetens och erfarenhet inom webbpublice-

ring och användning av CMS. Vi hade även frihet att medta de utomstående re-

daktörerna i testgruppen utöver Pulsens redaktörer. 

De personer som valdes hade olika mycket erfarenhet av SiteVision. En av test-

personerna hade mycket god erfarenhet av systemet, en annan hade använt det 

vid några få tillfällen och de resterande tre personerna hade aldrig tidigare använt 

sig av det. Valet att använda tre testpersoner som inte var anställda hos uppdrags-

givaren var att täcka upp för faktumet att personal kan byta roller och någon helt 

ny kan komma att behöva sättas in som användare av systemet. Deltagare till de 

två testgrupperna valdes efter specifika kriterier. De två testdeltagare som var 

anställda hos Pulsen valdes eftersom att de arbetade med publicering av innehåll 

på webbplatsen. De tre testdeltagarna valdes eftersom att de utbildade sig för att 

kunna arbeta i en redaktörsroll samt att de saknade koppling till Pulsen.  

Samtliga tre utomstående testpersoner hade adekvat utbildning för arbete i en 

redaktörsroll på webben. Bland de fem personer som ingick i testgruppen fanns 

ett blandat intresse för programmering där fyra av personerna uttryckte att de var 

intresserade medan en person uttryckte motsatsen. Blandford (2013, s. 12 & 15) 

menar att det är viktigt att deltagare alltid känner sig motiverade till undersök-

ningar. Skulle de fem deltagarna vi valde ut inte ha någon som helst teknisk 

kunskap skulle de inte känna sig lika motiverade att utföra undersökningen, vil-

ket skulle kunna leda till att vi inte fått tillräckligt med data att jobba med. 

3.4 Etiska aspekter 

Blandford (2013, s. 18-19) nämner tre huvudfaktorer gällande etiska aspekter 

vid utföranden av tester; utsatthet, informerat samtycke och integritet. Gällande 
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utsatthet nämns testgrupper vilka kan vara mer utsatta än andra. Till de grup-

perna räknas exempelvis en population med av någon form av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Informerat samtycke nämner Blandford som att testperso-

nerna ska informeras om studiens syfte och att de har rätt att avbryta sitt delta-

gande när de själva vill. Med integritet menar Blandford att testpersonernas in-

tegritet ska respekteras vid all datahantering. Potts et al. (2016, s. 2) nämner att 

numrering av testpersoner är till fördel då det blir enkelt att hålla reda på och 

referera till deltagarna, samt att det även skyddar deltagarnas identiteter och där-

med bidrar till att bevara integriteten hos insamlad data. 

Samtliga testpersoner informerades vid utförda testers början om sina rättigheter 

gällande deltagande samt hur insamlad data skulle komma att hanteras. Vid han-

tering av insamlad data från de tester som utfördes numrerades deltagarna och 

refererades till det nummer de tilldelats i all dokumentation med avsikt att bevara 

integriteten hos testpersonerna och insamlad data. Testpersonerna nummrerades 

från P1 till P5. Testpersonerna informerades om att de själva hade kontroll över 

sitt deltagande. Samtliga deltagare hade rätt att när som helst avbryta testet utan 

att behöva ange en förklaring till varför. Detta är enligt Vetenskapsrådets etiska 

riktlinjer (Codex, 2010). 

3.5 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt presenteras utförandet av samtliga tester som utförts under stu-

dien. Inledningsvis utfördes CI-sessionerna i SiteVision med den då befintliga 

funktionaliteten. Längre fram i utvecklingsprocessen utfördes användbarhetstes-

ter iterativt på den prototyp som tagits fram med avsikt att undersöka funktion-

aliteten och vad som kunde förbättras. 

3.5.1 Utförande av CI med tänka-högt-metoden 

CI-sessionerna inleddes med att testpersonerna tillfrågades om deras ålder samt 

vilken erfarenhet de hade inom programmering. Testpersonerna informerades 

enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Codex, 2010) om sina rättigheter att när 

som helst kunna avbryta observationen samt hur insamlad data skulle förvaras 

och sedan förstöras efter att arbetet var klart. De informerades även om hur even-

tuell referering till dem i rapportering skulle ske. Med avsikt att skydda delta-

garnas identiteter blev samtliga deltagare tilldelade ett nummer som de referera-

des till i allt skriftligt material som det nämns av Potts et al. (2016, s. 2). Under 

CI-sessionens genomförande ombads testpersonerna att tänka högt. Även om 

tänka-högt-metoden användes ställde vi som observatörer frågor efter varje av-

slutat steg. Sharp et al. (2015, s. 366) nämner att observationer kan leda till en 

rad olika slutsatser och att det därför är till fördel att vid observationer kontinu-

erligt diskutera vad som observeras för att undvika missförstånd. 

Testpersonerna under CI-sessionerna bestod av två redaktörer från Pulsen vilka 

båda hade erfarenhet av SiteVision, en av redaktörerna var mer erfaren och ar-

betade aktivt med publicering i systemet. Sessioner utfördes även med testper-

soner som inte var anställda eller hade någon koppling till Pulsen. De hade ingen 

tidigare erfarenhet av SiteVision men hade dock adekvat utbildning för arbete 

med publicering på webben. CI-sessionerna utfördes även i kontrollerade miljöer 
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som Sharp et al. (2015, s. 457) nämner som miljöer där testpersonen kan kon-

trolleras av observatören och som kan utesluta distraktioner under observat-

ionen. De nämner att kontrollerade miljöer är fördelaktiga vid test av mjukvara 

där observationen kan utföras vid en dator. De CI-sessioner som utfördes med 

Pulsens redaktörer som testpersoner utfördes på varje redaktörs eget kontor. Den 

miljö de vanligtvis arbetar med publicering i. De utomstående testpersonerna 

genomgick observationerna i en kontrollerad miljö de kände sig trygga att arbeta 

i. 

Varje CI-session delades in i tre delmoment som testpersonerna skulle utföra 

under tiden de tänkte högt (se Bilaga B). Varje delmoment bestod av ett scenario 

testpersonen fick utföra, följt av en öppen fråga från observatören. Scenarierna 

användarna ombads att utföra fokuserade på manuell publicering av nyhetsartik-

lar i SiteVision samt automatiserad publicering med hjälp av skriptkod. Avsikten 

med scenarierna var att observera hur testpersonerna upplevde publiceringspro-

cessen och orientering i skriptkoden. Avslutningsvis ställdes öppna frågor till 

testpersonen om hur denne upplevde systemet och dess funktionalitet, samt hur 

dem upplevde att modifiera och navigera i skriptmodulen. 

3.5.2 Utförande av användbarhetstester 

Vid utförandet av de användbarhetstest som utfördes användes en fungerande 

prototyp. Funktionaliteten på den prototyp som utvecklats baserades på resulta-

ten av analyserad data från de initiala CI-sessionerna. Scenarier användes till-

sammans med prototypen för att som Sharp et al. (2015, s. 386) nämner simulera 

verkliga användningsfall. Användbarhetstesterna inleddes med att testperso-

nerna fick utföra scenarier som utformats för att testa prototypens funktionalitet. 

Prototypen implementerades i SiteVision, i den testmiljö som skapats avsedd för 

utveckling. Testerna utfördes i kontrollerade miljöer (Sharp et al., 2015, s. 457). 

Testpersonerna från Pulsen utförde användbarhetstesterna i ett konferensrum i 

företagets egna lokaler. De utomstående redaktörerna utförde testerna i avgrän-

sade datorsalar på Högskolan i Borås. 

Vid utförandet av scenarierna med prototypen observerades händelseförloppet 

av observatörer som antecknade kommentarer om hur funktionaliteten upplev-

des av testpersonen. Kommentarerna färgkodades med avsikt att vid analys 

kunna rangordna problem kring användbarheten (Potts et al., 2016, s. 2). Efter 

att scenarierna var utförda genomfördes en semi-strukturerad intervju med i för-

väg utformade intervjufrågor (se Bilaga C). Intervjufrågorna avsåg att ge djupare 

inblick i användarens upplevelse av den nya funktionaliteten och ge grund för 

vidare utveckling till nästkommande iteration i utvecklingsprocessen. 

Användbarhetstesterna utfördes i tre iterationer under hela utvecklingsproces-

sen. Under den första iterationen testades prototypen på Pulsens redaktörer, vid 

den andra iterationen användes utomstående redaktörer som testpersoner för att 

slutligen vid den sista iterationen återgå till att testa prototypen på Pulsens re-

daktörer. De uppföljande intervjufrågorna modifierades då prototypens funkt-

ionalitet förändrades under varje iteration och anpassades för aktuell funktion-

alitet vid varje testtillfälle. 
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3.6 Analys 

I följande avsnitt presenteras hur analys av insamlad data genomfördes samt hur 

de analysverktyg som nämnts tidigare användes i praktiken. Avsnittet delas upp 

mellan analys av insamlad data från de initiala CI-sessionerna och de senare ut-

förda användbarhetstesterna. 

3.6.1 Analys av contextual inquiry 

Under analysen delades data från testgruppen in i två grupper; Pulsens redaktörer 

respektive de utomstående redaktörerna. Anledningen till att en indelning gjor-

des var för att upptäcka och jämföra skillnader i åsikter och upplevelse beroende 

på vilken grupp testpersonen tillhörde. Skillnader i åsikter ansågs viktiga då en 

grupp utomstående redaktörer var potentiella användare och Pulsens redaktörer 

var de faktiska slutanvändarna. Indelningen ledde till en bättre överblick av ana-

lyserad data och insikt i skillnader mellan de två användargrupperna. 

Till vår hjälp att analysera insamlad data från CI-sessionerna använde vi oss av 

kategorisering och affinitetsdiagram. De inspelade CI-protokollen transkribera-

des ordagrant för att inte utelämna några viktiga detaljer. Protokollen lästes se-

dan igenom noggrant. Först en gång för att ge överblick över vad som nämndes 

under CI-sessionerna och för att identifiera eventuella teman i insamlad data. 

Därefter kategoriserade vi protokollen på meningsnivå genom kodning efter 

identifierade teman. De kategorier vi identifierade var skript, användbarhet och 

funktionalitet. Sharp et al. (2015, s. 293) nämner att kategorier att utgå från vid 

kategorisering av kvalitativ data beror på undersökningens målsättning. De valda 

kategorierna motiverades med att de kunde kopplas till undersökningens syfte 

och frågeställningar då funktionalitet och användbarhet ligger i direkt kontext 

med användarcentrerad design. Skriptet valdes som en egen kategori då det var 

den största tekniska aspekten i undersökningen och det var där allt utvecklings-

arbete med prototypen skedde. Genom att kategorisera insamlad data gick det att 

inom varje kategori identifiera och sammanställa testpersonernas subjektiva 

åsikter om användning av de delar av systemet vi undersökte. Testpersonernas 

sammanställda åsikter användes sedan som grund till utvecklingen av den pro-

totyp som togs fram. Vid analys av data som kategoriserades användes analys-

verktygen som presenterades i kapitel 2.6 Analysverktyg. Avsikten var att under-

söka vilka aspekter som skapat frustration hos testdeltagarna samt undersöka hur 

de upplevde användbarhet med den då befintliga funktionaliteten i SiteVision.   

Sharp et al. (2015, s. 293) nämner att med kategorisering kan insamlad data ana-

lyseras från hög nivå för att identifiera teman i transkriptet till låg nivå där ord 

och meningar analyseras. De menar att olika element i insamlad data identifieras 

för att sedan kategoriseras. Studiens utformning avgör hur insamlad data kate-

goriseras och analyseras. Genom användning av affinitetsdiagram kan teman i 

insamlad data växa fram. Data grupperas i kluster, därefter kan mönster i insam-

lad data urskiljas. Harboe och Huang (2015, s. 99) menar att affinitetsdiagram är 

vanligt förekommande vid dataanalys. Det är ett effektivt redskap att använda 

för att uppnå insikter vid analys av insamlad data. Affinitetsdiagram användes 

som komplement till kategoriseringen med avsikt att ge ytterligare överblick på 

insamlad data. Även till att ytterligare inspirera och utforma idéer för att utifrån 

insamlad data utveckla prototypen med användarcentrerad design i fokus. 



  

28 

 

Sharp et al. (2015, s. 292) menar att vid användning av affinitetsdiagram utgår 

man inte från i förväg bestämda teman, utan låter dem växa fram ur analyserad 

data. Vi började sedan rita upp ett affinitetsdiagram med de åsikter som fram-

kommit under CI-sessionerna. Genom gruppering av åsikter som pekade på 

samma sak växte sedan teman fram. Harboe och Huang (2015, s. 101) nämner 

ett vanligt förekommande problem med användning av affinitetsdiagram som 

transitionen mellan utförandet i fysisk pappersform och transkribering till digital 

form för rapportering. De menar att processen att först transkribera data som 

lagras digitalt till pappersform för att återigen transkriberas tillbaka till digital 

form för rapportering är ett vanligt problem vid dataanalys med affinitetsdiagram 

då det blir tidskrävande. Det var något som bidrog till att affinitetsdiagrammen 

togs fram i digitalt format, med avseende på tidseffektivitet då studien utfördes 

under en begränsad tidsram. Affinitetsdiagrammen användes som komplement 

till analysen som utfördes genom kategorisering av insamlad data. Avsikten var 

att som Blandford (2013, s. 40) nämner triangulera resultatet och därmed be-

kräfta de användbarhetsproblem som upptäckts. 

Nedan visas resultatet av våra analyser i form av två affinitetsdiagram, ett för 

varje testgrupp. Diagrammen som visas nedan redovisar de teman som identifi-

erats genom analys insamlad data. De åsikter som framkom under analysen har 

färgkodats och grupperats tillsammans i temana skript, användbarhet och funkt-

ionalitet (se Figur 3.5. & 3.6.). 



  

29 

 

 

Figur 3.5. Illustration av affinitetsdiagram för Pulsens redaktörer. 
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Figur 3.6. Illustration av affinitetsdiagram för utomstående redaktörer. 
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3.6.2 Analys av användbarhetstest 

Här presenteras tillvägagångssättet vid analys av insamlad data från de använd-

barhetstest som utfördes. Då användbarhetstesten utfördes iterativt i tre om-

gångar analyserades insamlad data efter varje utfört användbarhetstest. Detta i 

syfte att direkt i anslutning till utfört test snabbt kunna identifiera aspekter kring 

förbättringar av prototypen och implementera dem till nästkommande använd-

barhetstest. Även denna gång analyserades data från de två testgrupperna separat 

för att tydligare kunna identifiera skillnader mellan dem.  

Händelser under de observationer som gjordes under utförandet av scenarierna 

på prototypen rangordnades och analyserades som Potts et al. (2016, s. 2) näm-

ner som fördelaktigt vid identifiering av användbarhetsproblem. Den data som 

samlades in under de semi-strukturerade intervjuerna analyserades med den ti-

digare nämnda metoden; kategorisering (Sharp et al., 2015, s. 293). Resultatet 

av analyserad data vid varje testtillfälle användes för att vidareutveckla prototy-

pen vilket upprepades för varje iteration. Under samtliga steg i analysen av in-

samlad data från de utförda användbarhetstesterna användes återigen analys-

verktygen från kapitel 2.4 Analysverktyg. Vid analysen av användbarhetstesterna 

undersöktes och noterades testdeltagarnas reaktioner utifrån frustration samt hur 

de upplevde användbarheten hos prototypen. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkom vid analys av insamlad data. 

Kapitlet delas in i rubriker då analys skedde i flera omgångar där data analyse-

rades efter varje testtillfälle, därefter presenteras de. Först presenteras de initiala 

CI-sessionerna då de låg till grund för utveckling av den prototyp som användes 

vid de efterföljande användbarhetstesterna. Resultat av insamlad data från an-

vändbarhetstesterna vilka utfördes i tre iterationer presenteras steg för steg med 

resultat från varje testomgång under egen rubrik innehållande resultat från re-

spektive testomgång. Vid citering av testpersonerna presenteras de som tidigare 

nämnt med tilldelat nummer, P1 till P5. 

4.1 Resultat av contextual inquiry 

Analysen av insamlad data från CI-sessionerna med tänka-högt-metoden gav re-

sultat som pekade på att det fanns användbarhetsproblem med den då befintliga 

arbetsprocessen att publicera artiklar. Det största problemområdet var konfigu-

rering av funktionalitet som styrdes av skriptkod där användaren var tvungen att 

manuellt gå in i SiteVisions skriptmodul för att konfigurera inställningar för 

webbplatsens dynamiska innehållsflöde. En del av testgruppen visade starkt 

motstånd mot modifiering av skriptkod och P1 menade att “en redaktör vill inte 

se kod”. En annan del av testpersonerna hade dock mer positiv inställning till att 

manuellt modifiera skriptkodens variabler. Reaktionen från P1 angående skript-

koden kopplades direkt till analysverktyget användbarhet. 

En anledning till de olika inställningarna gentemot att modifiera skriptkod antas 

vara att en del testpersoner saknade formell utbildning inom programmering me-

dan andra hade adekvat utbildning inom webbprogrammering för arbete med 

skriptkod. Vid utförandet av CI-sessionerna var modifiering av skriptkod ett ele-

ment i den då befintliga arbetsprocessen (se Figur 4.1.). Ett annat problem som 

framkom under CI-sessionerna var inhämtning av id-nummer kopplade till olika 

artikelarkiv i systemet (se Figur 4.2.). Samtliga testpersoner uttryckte processen 

att navigera genom systemets mappstruktur, för att inhämta arkivs id-nummer 

som sedan skulle placeras i skriptkoden, som en utdragen process. Testperso-

nerna var tvungna att navigera djupt i mappstrukturens hierarki och menyer. De 

uttryckte även tvetydiga åsikter om huruvida adekvat utbildning för användande 

av skriptmodulen i SiteVision krävdes för att effektivt kunna arbeta med syste-

met. 

De testpersoner som hade tidigare erfarenhet av SiteVision uttryckte att ingen 

tidigare utbildning inom programmering krävdes för att kunna konfigurera vari-

abler i skriptmodulen. Dock menade de testpersoner som aldrig tidigare använt 

CMS:et att utbildning inom programmering kunde vara nödvändig för att vara 

en effektiv användare av skriptmodulen. P5 menade att “Men man kanske behö-

ver teknisk bakgrund för att ens vilja gå in och titta i en skriptkod och det kan 

även jag känna som har lite teknisk bakgrund att jag inte vill röra i någon annans 

kod.” Då P5 uttryckt att denne ville undvika att arbeta med kod som inte var 

egenutvecklad var detta en antydan på att redigering av skriptkoden var ett pro-

blem som kunde kopplas till användbarhet.  



  

33 

 

 

Figur 4.1. Skärmdump på den inbyggda skriptmodulen i SiteVision. 

 

Figur 4.2. Skärmdump på menyn där användaren navigerar för att hitta arkiv-id:n. 

Utifrån insamlad data från CI-sessionerna identifierades användningsfall och ak-

törer i den del av CMS:et vårt arbete var fokuserat på. De användningsfall som 

vi valde att fokusera på var de fall där insamlad data visat att användbarhet 

kunde förbättras. De två mest framträdande användningsfallen där användbar-

heten kunde förbättras var konfigurering av variabler i skriptmodulen och in-
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hämtning av arkiv-id. Användningsfallet där redaktören konfigurerar skriptko-

den visar att redaktören kommunicerar med servern genom skriptet samt att in-

ställningar för vilket arkiv-id som ska användas och antalet artiklar som ska skri-

vas ut med skriptet konfigureras direkt i koden (se Figur 4.3.). Problemområdet 

var som tidigare nämnts att användarna inte ville arbeta i skriptkod. Använd-

ningsfallet i Figur 4.4 visar processen redaktören går igenom för att hämta id-

nummer till ett specifikt arkiv i systemet. Även detta var ett problemområde som 

påverkade användbarheten negativt då det framkom under CI-sessionerna att 

sökning efter arkiv-id:n i systemets hierarki och menyer icke upplevdes själv-

klart av användarna. Problemen med användbarhet i de två användningsfallen 

var något som stor tyngdpunkt lades på vid utveckling av prototypen. 

 

Figur 4.3. Användningsfall för skriptkod i SiteVision. 

 

Figur 4.4. Användningsfall som beskriver arbetsprocessen för att hämta ut arkiv-id:n. 



  

35 

 

4.2 Resultat av användbarhetstester 

I detta avsnitt tar vi upp resultaten av samtliga återkopplingstillfällen som utför-

des med testpersonerna. Den prototyp vi använde vid första återkopplingstill-

fället hade funktionalitet baserad på vad som framkommit under analys av data 

från CI-sessionerna. Prototypen var skriven i JavaScript-kod. Kodens variabler 

som var tänkta att konfigureras av användaren hade kopplats till en meny i Site-

Visions användargränssnitt. I prototypens meny fanns även möjlighet att samla 

samtliga arkiv-id:n tänkta att kopplas till prototypen. Den nya funktionaliteten 

bidrog utifrån resultaten från CI:n till ökad användbarhet och ett effektiviserat 

arbetsflöde vid arbete med prototypen. All skriptkod hade även eliminerats från 

arbetsprocessen. Samtliga variabler som användaren tidigare varit tvungen att 

konfigurera manuellt i skriptmodulen var nu kopplade till gränssnittet. Även ny-

tillkommen funktionalitet som konfigurering av sorteringmetod fanns kopplad 

mellan koden och gränssnittet. Funktionalitet för att dynamisk ändra utseende på 

artiklarna när de skrivs ut, baserat på artiklarnas metadatavärden, fanns även im-

plementerad. Användningsfallet nedan (se Figur 4.5.) visar den prototypens 

funktionalitet vid första iterationen. 

 

Figur 4.5. Användningsfall för första prototypen som testades. 

4.2.1 Första iterationen 

Det första användbarhetstestet utfördes med testpersonerna som var anställda 

hos uppdragsgivaren. Resultatet visade att delar av den funktionalitet som listats 

i den ursprungliga kravspecifikationen för prototypen saknades, något vi var 

medvetna om då enbart grundläggande programmeringslogik hade arbetats fram 

och aspekter kring layout utelämnats i den tidiga version som presenterades för 

uppdragsgivaren vid tillfället. 



  

36 

 

De användbarhetsproblem som identifierades vid genomgången av scenario och 

färgkodats efter hur allvarligt problemet var i relation till användbarhet visade 

att prototypens nya funktionalitet var lättillgänglig. Den upplevdes även enkel 

att placera på vald sida i systemet. Dock framkom att beskrivning av menyval i 

prototypen var otillräckliga och en av testpersonerna uttryckte att det var svårt 

att sätta menyval i kontext med de otillräckliga beskrivningarna. Den version av 

prototypen som levererades vid testtillfället hade även kopplat all skriptkod till 

en konfigurationsmeny i SiteVision. Detta innebar att användarna inte längre be-

hövde konfigurera skriptkoden. De variabler som tidigare behövts ändras från 

skriptmodulen i SiteVision kunde nu modifieras från ett användarvänligt gräns-

snitt kopplat till prototypen (se Figur 4.6.). 

I relation till resultatet från analysen av insamlad data från de initiala CI-sess-

ionerna var styrning av variabler i skriptmodulen från ett gränssnitt ett stort fram-

steg i kontext med användbarhet och användarcentrerad design. Testpersonerna 

uttryckte att eliminering av steget att modifiera variabler i skriptkod från arbets-

processen var en positiv förändring vilket bidrog till ökad användbarhet. Även 

att arkiv-id:n var samlade i konfigurationsmenyn och kunde väljas direkt som 

menyval upplevdes som en positiv förändring i kontext med användbarhet. Ti-

digare behövde användaren leta efter varje separat arkiv-id i systemets mapp-

struktur. 

 

Figur 4.6. Visar konfigureringens gränssnitt som är kopplat till skriptmodulen. 
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Kopplingen av skriptkod till en konfigurationsmeny i systemets användargräns-

snitt ledde till att uppdragsgivaren upptäckte ett nytt användningsområde för pro-

totypen som utvecklats. Då uppdraget initialt syftade till att utveckla en prototyp 

för nyhetsflödet på webbplatsens startsida omdirigerades uppdragets fokus mot 

att prototypen istället skulle vara en återanvändningsbar modul som kunde pla-

ceras på sidor i hela systemet. Modulen skulle istället dynamiskt hämta publice-

rade artiklar som skulle visas dynamiskt i en lista i en box på vald sida. En ny 

kravspecifikation sattes upp och uppdraget skiftade därmed fokus (se Bilaga D). 

4.2.2 Andra iterationen 

Under utvecklingscykelns andra iteration utfördes användbarhetstesterna på den 

del av testgruppen som var utomstående redaktörer. Efter det första användbar-

hetstestet hade utvecklingsarbetet skiftat fokus. Det innebar dock ingen större 

förändring i prototypens grundläggande programmeringslogik. Prototypens 

funktionalitet var som beskrivs i Figur 4.5. Skillnaden var att istället för att styra 

inhämtning och publicering av nyhetsartiklar på startsidan skulle prototypen fun-

gera som en återanvändningsbar modul för publicering av artiklar i listform. 

Även fler alternativ för sortering av de publicerade artiklarna hade lagts till. Dy-

namisk ändring av utseende beroende på innehållstyp fanns fortfarande kvar i 

prototypens funktionalitet. Nedan listas de nytillkomna sorteringsalternativen. 

 Publiceringsdatum 

 Publiceringsdatum omvänd 

 Prioritering 

 Alfabetisk ordning 

 Alfabetisk ordning omvänd 

 Datum för kommande event 

Resultatet av användbarhetstesterna visade att samtliga testpersoner upplevde 

det enkelt att använda det nya gränssnittet i SiteVision, något som tydde på ökad 

användbarhet. Tidigare hade de haft problem med att leta upp id-nummer till 

artikelarkiv, vilket skapade frustration hos testdeltagarna. Samtliga id-nummer 

var vid testtillfället integrerade i en rullgardinsmeny som användaren enkelt 

kunde klicka sig fram till i gränssnittet. Testpersonerna var enade om att det 

kändes mer bekvämt att använda modulen efter att navigeringsprocessen förkor-

tats samt att all kontakt med kod eliminerats från användaren. Testpersonerna 

kände sig även mer säkra i systemet, då risken att göra felinställningar inte längre 

fanns kvar. P3 nämnde att “Det är mer straightforward. Det går inte heller att 

göra felinställningar.”. Detta antogs förbättra användbarhet av prototypen. Ti-

digare kunde problem uppstå i systemet om användaren skrev felaktig kod i 

skriptmodulen vid konfigureringen av innehållet. 

Resultatet från användbarhetstesterna visade även att beskrivningarna till de me-

nyalternativ som var tillgängliga i modulens konfigurationsmeny till viss del var 

otillräckliga. De uppgav att beskrivningarna var otydliga vilket skapade mindre 

problem då modulen skulle konfigureras. Exempelvis framgick det inte själv-

klart att menyvalet Datum sorterade publicerade artiklar efter publiceringsda-

tum. 



  

38 

 

4.2.3 Tredje iterationen 

Vid utvecklingsprojektets tredje och sista iteration användes en version av pro-

totypen med fullt fungerande funktionalitet baserad på kravspecifikationen från 

uppdragsgivaren (se Bilaga D). Denna gång utfördes användbarhetstesterna med 

en testgrupp som bestod av redaktörer från Pulsen. Nytillkommen funktionalitet 

vid det tredje användbarhetstestet var en filtreringsfunktion som tillåter använ-

daren att enbart visa artiklar med kommande event i listmodulen. Denna funktion 

kunde användas av Pulsen då de enbart ville samla alla kommande evenemang 

på en sida. Annan funktionalitet som också lades till var att låta användaren välja 

om artiklarnas ingresser och tillhörande bolagsnamn skulle publiceras i listan, 

samt en funktion som låter användaren välja att hämta artiklar publicerade under 

ett specifikt år eller inom ett tidsintervall. Användningsfallet som visas i Figur 

4.7 illustrerar prototypens funktionalitet vid det tredje testtillfället. 

 

Figur 4.7. Illustrerar funktionaliteten i tredje prototypen. 

Analysens resultat från insamlad data visade att testpersonerna upplevde modu-

len som enkel att välja från SiteVisions meny och implementera på vald sida. De 

upplevde att modulen var anpassad till Pulsens användningsområde, P1 upp-

levde att “Modulen är mer anpassad till Pulsens innehåll än SiteVisions stan-

dardfunktion för att skapa listor med länkar till artiklar”. Den nytillkomna 

funktionaliteten sedan första testomgången upplevdes som positiv i kontext med 

användbarhet. Prototypen med dess funktionalitet upplevdes som anpassad till 

Pulsens behov vilket även var avsikten med utvecklingen av prototypen, att den 

skulle skräddarsys med funktionalitet anpassad för slutanvändarens behov. 

Det framkom även områden kring prototypen som var i behov av förbättring 

inför den slutgiltiga leveransen av modulen. Då prototypens funktionalitet var 

fullständig utifrån kravspecifikationen rörde de användbarhetsproblem som 

framkom under testerna till största del aspekter kring tydlighet och användbarhet 

av prototypens meny. Menyns konfigurationsalternativ upplevdes till viss del 
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som otydlig och behövde mer logiska och relevanta förklaringar, något som upp-

levdes skapa frustration. Exempelvis menyalternativet för utskrivning av bo-

lagsnamn krävde en tydligare förklaringstext i menyn då testpersonerna inte upp-

levde beskrivningen “Visa bolag” som självklar. Menyalternativet för att välja 

arkiv för bolag hade vid testtillfället ett förvalt standardvärde där endast bolaget 

Pulsen AB var förvalt vid placering av modulen på en sida (se Figur 4.8.). Test-

personerna uppgav att det skulle vara fördelaktigt om samtliga bolag i koncernen 

var förvalda som standardvärde och att de därefter kunde välja bort de bolag de 

inte ville hämta artiklar från. Testpersonerna upplevde det besvärligt att behöva 

lägga till bolagens arkiv i konfigurationsmeny, vilket skapade frustration. 

 

Figur 4.8. Skärmdump på panelen där användaren väljer artiklarnas datakällor. 

Vid presentationen av prototypen för uppdragsgivaren framkom även allmäna 

uppdateringskrav att uppfylla inför den slutliga leveransen. De nya specifikat-

ionerna som framkom rörde formateringen av de element som skrevs ut med 

prototypen. Exempelvis skulle ingress och rubrik som skrevs ut med listmodulen 

formateras för att brytas av om de uppnådde ett specifikt antal tecken. Kategorin 

Event skulle även tas bort från rullgardinsmenyn där användaren väljer vad för 

typ av innehåll listmodulen skall hämta från arkiven (se Figur 4.9.). Filtrering 

på innehållstypen Event skulle istället styras från en annan variabel i konfigurat-

ionsmenyn. 
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Figur 4.9. Skärmdump som visar rullgardinsmenyn för val av artikeltyp. 
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5 Utvecklingsförslag 

Utifrån resultatet av insamlad data som presenterades i föregående kapitel har 

ett utvecklingsförslag tagits fram. Utvecklingsförslaget är en slutgiltig version 

av prototypen för listmodulen som användes vid de iterativa användbarhetstes-

terna. Prototypen har utvecklats med utgångspunkt i resultatet av insamlad data 

från CI-sessionerna, användbarhetstesterna, kravspecifikationen från Pulsen (se 

Bilaga D) och undersökningens frågeställningar. Utvecklingen grundas även i 

de principer som tas upp av Bai et al. (2014), Serugendo et al. (2007), Simko et 

al. (2013) gällande dynamiskt inhämtande av stilmallar med hjälp av metadata. 

Även vad Challenger et al. (2014) och Benson och Karger (2014) nämner angå-

ende dynamisk publicering och publiceringsverktyg utformade för användare 

utan programmeringskunskap. Prototypen med dess funktionalitet underlättar ar-

betet med publicering av listor med artiklar på Pulsens webbplats. Modulen möj-

liggör filtrering och sortering av publiceringsflödet som är skräddarsydd för de 

innehållstyper som är aktuella för Pulsen. 

Prototypens programmeringslogik för sortering och filtrering av artiklar är skri-

ven i skriptspråket JavaScript. Utskrivning och formatering av HTML-element 

är skriven med Apache Velocity. Valet att skriva ut och formatera HTML-ele-

menten med Apache Velocity och isolera programmeringslogiken i JavaScript 

modulen grundas i att vi avsåg att tillämpa model-view-controller (MVC) arki-

tektur (se Figur 5.1.). Jailia, Kumar, Singhal och Agarwal (2016, s. 2) nämner 

MVC arkitektur som fördelaktig vid system- och applikationsutveckling då den 

tillåter att applikationens olika delar modulariseras och isoleras från varandra. 

Detta sker i förebyggande syfte med avseende på problematik gällande syntaks, 

logik och datastruktur. De isolerade delarna kan även felsökas separat vilket le-

der till enklare modifiering av varje separat element i strukturen. Något som an-

sågs fördelaktigt då användaren vid behov gavs möjlighet att redigera formate-

ringen av HTML-elementen utan att riskera att logiken för sortering och filtre-

ring skriven i JavaScript påverkades. MVC arkitekturen var även till fördel då 

den förebygger att isolerade delar av logiken modifieras av misstag, något som 

visade sig vara ett problemområde utifrån analys av insamlad data. Apache Ve-

locity är även avsett att vara en del av MVC arkitektur i samband med Java-

baserade system, vilket SiteVision är (velocity.apache.org). 
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Figur 5.1. Illustrerar listmodulens MVC-arkitektur 

Under utvecklingen av prototypen har fokus riktats mot att uppfylla kravspeci-

fikationen och samtidigt ta slutanvändarens behov i beaktning. De iterativa an-

vändbarhetstesterna har bidragit till att prototypen har kunnat utvecklas för att 

möta slutanvändarens behov i största möjliga utsträckning även om begräns-

ningar förekom vilka påverkade användbarheten negativt som diskuteras i ka-

pitlet Begränsningar. Leverans av prototypen till Pulsen vid upprepade tillfällen 

gav uppdragsgivaren möjlighet att vara delaktig i utvecklingen och ge återkopp-

ling angående anpassningar av prototypens funktionalitet som nämns av Santos 

et al. (2015, s. 192) och Keinonen (2008, s. 214).  

5.1 Användbarhet 

Utifrån resultatet från samtliga tester och intervjuer har vi utvecklat en modul 

som är mer användarcentrerad när det kommer till hanteringen och konfigure-

ringen av listmodulen. I Pulsens existerande listmodul var gränssnittet hårdko-

dat, vilket innebar att användaren var fast med de få val som fanns där. Detta 

gjorde arbetet för Pulsens redaktörer väldigt begränsat och de kunde inte anpassa 

modulen efter sina egna behov och preferenser (se Figur 5.2.). Tidigare var re-

daktörerna även tvungna att manuellt ange alla metadatavariablernas namn och 

värden för att konfigurera de få inställningar som kunde ändras i gränssnittet. 

Stor fokus riktades mot användbarhet under utvecklingen av listmodulen. Resul-

tatet från analysen av den data som samlats in visade att slutanvändaren ville 

undvika kontakt med skriptkod. Då modulens funktionalitet styrdes av skriptkod 

implementerades samtliga användardefinierade variabler i en konfigurations-

meny med avsikt att öka användbarheten för användare utan programmerings-

kunskap i enighet med vad som nämns av Benson och Karger (2014, s. 1265). 
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Figur 5.2. Skärmdump på den gamla modulens sorterings- och filtreringsalternativ. 

I den prototyp vi tagit fram finns samtliga inställningar avsedda att konfigureras 

av användaren i menyn, vilket underlättar arbetet i hög grad för redaktörerna (se 

Figur 5.3.). Konfigureringen är nu mer anpassad för Pulsen och redaktörerna har 

fler val att göra gällande filtrering och sortering av artiklarna. Användaren be-

höver inte längre spendera tid på att leta variabler för metadata. 
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Figur 5.3. Skärmdump på prototypens nyutvecklade konfigureringspanel. 

5.2 Dynamisk funktionalitet 

Då modulen används i syfte att styra publiceringsflödet var det av stor vikt att 

den inte på något sätt påverkade publiceringsflödets konsistens som nämns av 

Challenger et al. (2005, s. 360). Modulen hämtar artiklar från specifika arkiv där 

redaktören publicerar dem. Redaktören behöver endast publicera eller redigera 

en artikel i det arkiv artikeln är placerad i. Då arkivet är kopplat till modulen 

genom sitt arkiv-id skrivs artikeln automatiskt ut om den uppfyller de användar-

definierade kriterierna som konfigurerats där modulen är implementerad. Exem-

pelvis kan en redaktör publicera en artikel i ett arkiv och genom metadata anger 

att artikeln är prioriterad och ska visas högst upp i listan som skrivs ut på webb-

platsen. Modulens dynamiska funktionalitet läser då av metadatans värde och 
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skriver ut artikeln högst upp i listan där modulen är implementerad. Serugendo 

et al. (2007, s. 567) och Simko et al. (2013, s. 203-204) nämner metadata som 

ett fördelaktigt verktyg för dynamisk publicering. Detta var aktuellt under ut-

vecklingsarbetet med prototypen för listmodulen då modulens logik för sortering 

och filtrering använder artiklarnas metadata för utförande av sin funktionalitet. 

Den metadata som användes genererades med semantik i åtanke. Metadatan ge-

nererades för att beskriva de objekt den beskrev så tydligt som möjligt. Haase 

(2004, s. 210) menar att semantiken påverkas negativt om metadata är tvetydig.   

Modulen utvecklades med möjlighet att med metadata koppla specifika stilmal-

lar till de element som skrevs ut (Bai et al., 2014, s. 221-222). Detta sker genom 

att först läsa in värden från metadata och sedan skicka dem till Velocity (se Figur 

5.4.). Därefter kan värdena skrivas ut i HTML-element på sidan. Stilmallar är 

via CSS kopplade till de olika elementen, vilket resulterar i att listmodulen änd-

rar utseende automatiskt. Tidigare har redaktörerna varit tvungna att manuellt 

justera listmodulernas storlekar, beroende på var de placerats på webbplatsen. 

Modulen ska kunna placeras i olika stora element på Pulsens webbplats och 

kunna anpassas därefter. Med vår lösning anpassar listmodulen sig automatiskt 

genom att läsa metadata som användaren matat in i konfigureringen.  

 

Figur 5.4. Skärmdump som visar metadatatyper i Apache Velocity. 
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6 Slutsatser och diskussion 

I detta kapitel kommer det slutförda arbetet som helhet beskrivas i detalj. Ka-

pitlet inleds med att vi sammanfattar hela arbetet och reflekterar över vad vi lärt 

oss och vad undersökningen ledde fram till. Vi kommer även ta upp de begräns-

ningar vi stött på under arbetets gång samt förslag till vidare utveckling. 

6.1 Sammanfattningar av slutsatser 

Syftet med studien var som tidigare nämnts att förenkla arbetet för Pulsens re-

daktörer genom att med användarcentrerad design utveckla en prototyp för en 

modul vars uppgift var att hantera innehåll uppmärkt med metadata på Pulsens 

nya webbplats. Modulen i fråga skulle bli mer anpassad för Pulsen och deras 

behov. I jämförelse med den modul som redan fanns implementerad i SiteVision 

var den nyutvecklade modulens funktionalitet i större utsträckning skräddarsydd 

specifikt för Pulsens användningsområden. Även om den redan existerande mo-

dulen kunde utföra liknande sortering och filtrering tillät den nyutvecklade mo-

dulen ökad anpassningsbarhet då källkoden var öppen för modifiering. Den re-

dan existerande modulen i SiteVision var hårdkodad och tillgång till källkoden 

för modifiering av funktionalitet var inte tillgänglig. Funktionaliteten var även 

anpassad efter hur Pulsens redaktörer skulle använda modulen och bidrog där-

med till en förbättrad arbetsprocess vid arbete med modulen för användarna i 

jämförelse med den existerande modulen. Detta trots den liknande funktional-

iteten hos de två modulerna. 

Under datainsamlingsprocessen framkom det att slutanvändarna av modulen 

upplevde manuell konfigurering av funktionalitet direkt i skriptkoden negativt. 

De uppgav att de upplevde det riskabelt då det fanns risk att skriptkoden av miss-

tag skulle kunna modifieras, vilket till följd skulle kunna leda till att funktional-

iteten påverkades negativt. Återkopplingen från användarna då skriptkodens 

funktionalitet hade implementerats i användargränssnittet med en konfigurat-

ionsmeny var positiv. Samtliga testpersoner upplevde att det var enklare att kon-

figurera modulen samt att det gav användaren en trygghetskänsla om att ingen-

ting kunde gå fel till skillnad mot när de konfigurerade modulen direkt i skript-

koden. De upplevde även ökad användbarhet och en känsla av att modulen var 

en del av systemet som helhet. Den positiva återkopplingen från användarna an-

togs som en antydan på att undersökningens syfte med användarcentrerad design 

uppnåtts. Eliminiering av skriptkod från användarens arbetsprocess bidrar även 

till att modulen blir användbar för användare som saknar programmeringskun-

skap. Detta bidrar till att publiceringsarbetet underlättas för den typen av använ-

dare som även nämns av Benson och Karger (2014, s. 1265). 

De testcykler som baserats på agil utvecklingsmetod anser vi fördelaktiga vid 

webbutvecklingsprojekt, eftersom de bidrog till ökad inblandning av användare 

och uppdragsgivare. De bidrog även till ökad fokus på användarens behov i jäm-

förelse mot exempelvis den traditionella vattenfallsmetoden. Förändringar i krav 

från uppdragsgivaren under utvecklingsprocessen kunde fångas upp vid åter-

kopplingstillfällena vilket bidrog med värdefull information om hur prototypen 
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kunde användarcentreras ytterligare. I relation till undersökningens syfte och frå-

geställningar bidrog inblandning av slutanvändaren och uppdragsgivare i ut-

vecklingsprocessen till att modulen kunde skräddarsys efter slutanvändarens 

preferenser på detaljnivå. Vi anser även att agil utvecklingsmetod integrerat med 

användarcentrerad design ger goda resultat då den iterativa utvecklingsprocessen 

bidrar till ökad fokus på användaren vilket styrker det som nämns av Grigoreanu 

och Mohanna (2013), Rojas och Macias (2015), Sharp et al. (2015, s. 433) och 

Øvad et al. (2015). 

Inhämtande av data från en population bestående av testpersoner som arbetade 

med publicering på Pulsen samt en testgrupp med utomstående redaktörer var 

till fördel med avseende på triangulering. Personerna i de båda testgrupperna 

saknade koppling sinsemellan och testgruppen bestående av utomstående redak-

törer saknade koppling till både Pulsen och SiteVision. Jämförande analys av 

data från de båda testgrupperna ansågs bidra till ökad validitet hos insamlad data. 

Slutligen anser vi att den ursprungliga målsättningen för uppdraget har uppnåtts. 

En fullt fungerande prototyp för modulen avsedd att publicera information på 

Pulsens webbplats har utvecklats. Programmeringslogiken som utför prototy-

pens funktionalitet är fullständig utifrån vad som efterfrågats i kravspecifikat-

ionen. Då det är en prototyp finns det fortfarande aspekter att förbättra och vida-

reutveckla. 

6.2 Begränsningar 

Vi har stött på olika typer av begränsningar under studiens gång. Vi har haft både 

tidsbegränsningar i utvecklingen av prototypen samt begränsningar inom ut-

vecklingsmiljön. Det tog ett par veckor innan vi fick åtkomst till SiteVision och 

även då var viss funktionalitet avaktiverad i systemet vilket hindrade oss från att 

utveckla modulen. Under den tiden fokuserade vi oss på att bekanta oss med 

systemet istället. Detta ledde till att arbetet hamnade efter i vår tidsplanering. 

Visserligen såg uppdragsgivaren nya möjligheter gällande modulen, men tidsbe-

gränsningen var även en anledning för den nya inriktningen då det gamla upp-

draget krävde mer tid än vad vi hade. 

Den begränsade tidsramen utvecklingsarbetet tog plats inom bidrog även till ett 

begränsat antal iterationer med tillhörande användbarhetstester och leverans av 

prototyp. Hade arbetet skett inom en större tidsram hade fler iterationer kunnat 

utföras vilket hade kunnat leda till leverans av en prototyp med högre kvalitet. 

Aspekter kring användbarhet och arbetsflöde hade även kunnat förbättras ytter-

ligare med ett ökat antal iterationer under utvecklingscykeln. 

SiteVisions gränssnitt för moduler var också en begränsning i utvecklingsfasen. 

Tanken var att vi skulle skapa ett lättanvänt gränssnitt där Pulsens redaktörer 

enkelt kan konfigurera listmodulens innehåll. Vi lyckades eliminera all kontakt 

mellan användaren och skriptmodulen, däremot kunde vi inte kontrollera ord-

ningen av inputfälten i panelen för konfiguration. SiteVision väljer att sortera 

alla fält i bokstavsordning, vilket gör menyn svårnavigerad för användaren. Det 

är ingen logisk ordning på fälten längre. Vi ville helst placera inputfälten i den 

ordning som modulen sköter arbetet (se Bilaga E) eftersom det hade varit det 
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mest logiska. Exempelvis ska kryssrutan där användaren väljer att filtrera artik-

lar på kommande eventdatum vara längre upp i konfigureringen. SiteVision sor-

terar inputfälten efter variabelnamn - vilket är något vi inte bör byta namn på (se 

Figur 6.1.). För att behålla den användarcentrerade designaspekten bör variabel-

namnen vara relevanta till dess funktionalitet 

 

Figur 6.1. Skärmdump på listmodulens konfigureringsmeny. 

6.3 Förslag till vidare utveckling 

Ett förslag till vidare utveckling av listmodulen är att undersöka möjligheter att 

modifiera elementens placering i den konfigurationsmeny som styr utskrivning 

av inputfält. Även att undersöka hur menyalternativen kan placeras och katego-

riseras för att uppnå ökad semantisk organisation och användbarhet. Ding och 
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Lin (2009, s. 45) nämner facetterad klassifikation som en typ av hierarkisk kate-

gorisering som med fördel kan användas för kategorisering på webben. Med fa-

cetterad klassifikation grupperas kategorier av innehåll efter teman med tillhö-

rande underkategorier. Alternativt skulle SiteVision kunna kontaktas angående 

implementering av listmodulen i en mer semantiskt organiserad konfigurations-

meny. 

Ett annat förslag är att lägga till ytterligare en testgrupp som enbart består av 

personer utan någon som helst teknisk bakgrund. Alla testpersonerna vi hade i 

vår undersökning hade någon form av teknisk bakgrund eller tidigare erfarenhet 

av ett CMS. Det hade varit intressant att göra tester med personer som aldrig 

tidigare sett något liknande. Detta för att få fram ännu mer synpunkter på hur 

man kan öka modulens användarcentrering. Det skulle även bidra till ytterligare 

triangulering av insamlad data och ökad validitet. 

Vid användning av metadata med avsikt att modifiera webbplatsers utseende be-

roende på metadatavärde kan det vara till fördel att använda standarder för me-

tadata. Bai et al. (2014, s. 221-222) nämner användning av standarden RDF vid 

utveckling av webbplatser där inhämtning av stilmallar styrs av metadata. Kapi-

dakis (2015, s. 1) menar att kvaliteten på metadata är av vikt för dess funktion-

alitet. Det kan därför vara till fördel att använda standardiserade format för me-

tadata framför egenutvecklade metadatavärden för att säkerställa dess kvalitet. 

Genom användning av existerande standarder kan innehåll uppmärkt med meta-

data även bidra till ökad semantik på webben i sin helhet. Haase (2004, s. 210) 

nämner att semantiken kan påverkas negativt om metadata är tvetydig. Detta in-

nebär att metadatan bör hålla hög kvalitet, vilket även är ett argument för an-

vändning av standardiserade format. 

Vid utvecklingsprojekt av webbaserade system eller delar av webbaserade sy-

stem menar vi att användarcentrerad utveckling integrerat med agil utvecklings-

metod kan användas med fördel. Vi rekommenderar även denna kombination av 

metoder vid fortsatt utveckling av liknande natur då de iterativa utvecklings- och 

testcyklerna tillåter att aspekter kring användbarhet fångas upp och kan åtgärdas 

under utvecklingsprocessen. 
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Bilaga A: Missivbrev 
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Bilaga B: Manual för CI med tänka-högt-me-
toden 

Contextual inquiry med tänka-högt-metoden 

Steg 1) Fråga om uppgifter rörande deltagaren, som t.ex. vilken teknisk kompe-

tens den har och ålder. 

Steg 2) Be testpersonen tänka högt och dela spontana tankar under tiden de olika 

uppgifterna i systemet utförs. 

Steg 3) Påbörja CI-sessionen med följande uppdrag: 

Steg 3.1) Be användaren att orientera sig i systemet och på given 

sida i testmiljön manuellt lägga till en ”nyhetsartikel” samt fylla i 

rubrik och brödtext i elementet. Hur upplevs den manuella publi-

ceringsprocessen? Hur går det att orientera i systemet? 

Steg 3.2) Låt användaren implementera originalskriptet (om nödvän-

digt, instruera var skriptet implementeras då navigering bland menyer 

saknar relevans för undersökningen) och be användaren ändra inställning 

i skriptet, med avsikt att rätt arkiv länkas in. Hur upplever användaren 

att navigera i skriptet för att hitta rätt variabel/parameter att modifiera? 

Steg 3.3) Låt användaren byta inställning för hur många nyheter som ska 

visas på given sida, inställningen är från början satt till 0 publicerade 

nyheter, be användaren öka antalet. Hur upplever användaren att navi-

gera i skriptet för att hitta rätt variabel/parameter att modifiera? 

Steg 4) Avsluta sessionen med följande öppna intervjufrågor: 

 Hur upplever du processen att publicera artikel och sedan skriva ut den 

med hjälp av koden? 

 Är det lätt att förstå koden? 

 Är det enkelt att hitta de inställningar som ska ändras? 

 Hur upplever du processen att hitta id-numret för ett specifikt nyhetsar-

kiv? 

Krävs det enligt dig att man har en teknisk bakgrund för att kunna använda sy-

stemet?  
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Bilaga C: Användbarhetstest med scenario 
och intervjuguide 

Kommentarer till användbarhetstest: 

Kommentera funktionalitet under utförande av scenario/scenarier och färgkoda 

efter funktionalitetens effekt på testperson. 

Fungerade bra: 

 <lista med noteringar> 

Fungerade OK: 

 <lista med noteringar> 

Fungerade dåligt/inte alls: 

 <lista med noteringar> 

Scenario 1) 

På en platsannons på webbplatsen kan en redaktör lägga till en lista med samt-

liga lediga tjänster för ett visst bolag. Detta görs genom att infoga listningsmo-

dulen på platsannonssidan och ställa in denna på: 

 Contentyp: ”platsannons” 

 Bolag: ”Bolag A (Pulsen AB)” 

 Sortering: alfabetisk ordning 

Resultat: På sidan visas en lista som visar platsannonser från Bolag A i alfabe-

tisk ordning. 

 

Scenario 2) 

I ett centralt placerat pressrum kan en redaktör lägga till en lista med samtliga 

pressmeddelanden och nyheter från relevanta bolag. Detta görs genom att in-

foga listningsmodulen på sidan och ställa in denna på: 

 Contentyp: ”pressmeddelande” och ”nyheter” 

 Bolag: ”Bolag A”, ”Bolag B”, osv 

 Sortering: publiceringsdatum 

 

Resultat: 

På sidan publiceras i puffen och i listan visas pressmeddelanden och nyheter från 

Bolag A (Pulsen AB) och Bolag B (Pulsen Integration) sorterade efter publice-

ringsdatum. 

Scenario 3) 

På en startsida kan en redaktör i en puff lägga en lista med kommande event 

för ett visst bolag.  
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 Contentyp: ”event” 

 Bolag: ”Bolag C (Pulsen Omsorg)” 

 Sortering: eventdatum 

 

Resultat: 

På sidan publiceras en puff med en lista som visar kommande event från Bolag 

C, sorterade på så vis att det event som ligger närmast i tiden. 

 

Scenario 4) 

På en startsida kan redaktören placera modulen i en innehållspuff och visa alla 

artiklar mellan 2014-01-01 och 2017-12-31. 

 

Resultat: 

På sidan publiceras i puffen en lista som visar artiklar valda datum. 

 

Scenario 5) 

Redaktören placerar modulen i en innehållspuff på startsidan och konfigurerar 

modulen att endast visa artiklar från 2017. 

 

Resultat:  

På sidan publiceras i puffen en lista som visar alla artiklar med publiceringsda-

tum 2017. 

 

Frågor 

Inled med frågorna nedan och följ sedan upp med följdfrågor anpassade till det 

svar som ges. 

 Hur upplever du den nya funktionaliteten? 

 Hur upplever du ändring av utseende beroende på typ av nyhet som pub-

liceras? 

 Hur upplever du integrering av modulen/prototypen i arbetsflödet?  

 Saknas något i konfigurationen? 

 Hur upplever du skapandet och formatering av en lista med prototypen 

av listmodulen jämfört med tidigare arbetsprocess? 
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Bilaga D: Uppdaterad kravspecifikation 
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Bilaga E: Flödesdiagram över prototypens 
funktionalitet 

 


