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Abstrakt 

Detta kandidatarbete ämnar till att ta reda på om eller hur det går att applicera teorier om 

användbarhet på en webbplats. För att ta reda på detta togs ett koncept på en dynamisk 

webbplats fram, i form av wireframes, under tre iterationer med hjälp av en iterativ 

designprocess. Varje iteration avslutades med en heuristisk utvärdering baserad på ett antal 

riktlinjer som framställts genom en genomgång av litteratur om användbarhetsprinciper. I 

undersökningen framkommer det att med ett bra urval av riktlinjer samt en förståelse för de 

användbarhetsproblem som riktlinjerna visar på, kan teorier om användbarhet appliceras på 

en webbplats för att göra den användbar. 

 

Nyckelord: Usability Engineering, Användbarhet, Människa-Dator Interaktion, Riktlinjer, 

Heuristisk Utvärdering 
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Abstract 

This thesis aims to discover if and how usability theories can be applied on a website. To get 

an answer to this question a concept of a dynamic website, in the form of wireframes, was 

created during three iterations using an iterative design process. Every iteration ends with a 

heuristic evaluation based on a set of guidelines derived from a review of literature pertaining 

to usability principles. This thesis concludes that with a careful selection of guidelines and an 

understanding of the usability problems these guidelines refers to, usability theories can be 

applied to a website to make it usable.  

 

Keywords: Usability Engineering, Usability, Human-Computer Interaction, Guidelines, 

Heuristic Evaluation. 
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1 Inledning 

Vi har under vår studietid uppmärksammat ett behov av webbplatser som är enkla att 

använda. Detta då vi uppfattat att vissa av de webbplatser som vi själva ofta använder kunde, 

i vår mening, varit lättare att använda. Vi har även under utvecklingen av egna webbprojekt 

ställt oss frågan hur vi kan göra dem så användarvänliga som möjligt. Alla dessa funderingar 

tas upp av området användbarhet och det kändes därför som ett självklart val för oss. Det är 

vår uppfattning att det är viktigt att ha en användbar webbplats för många företag idag, 

speciellt för dem som bedriver sin affärsverksamhet till största del på webben. Detta gör att 

ämnet är intressant inte bara för oss personligen utan för hela webbranschen.  

2 Problemområdet 

Det här kapitlet kommer att utforska vårt problemområde genom att beskriva vad 

undersökningen kommer att handla om och varför den kommer att genomföras. Relevanta 

teorier för ämnet kommer även att tas upp under kapitlet Teori där vi granskar både de 

bakomliggande teorierna för vårt område samt praktiskt baserade teorier från branschlitteratur 

vi bedömt som relevant. 

2.1 Bakgrund 

Här tas nyckelbegrepp upp som omfattas av problemområdet för att skapa en bakgrund till 

undersökningen. Detta för att ge en större förståelse angående problemområdet och undvika 

eventuella missförstånd. 

2.1.1 Användbarhet 

Begreppet användbarhet syftar på hur lätt och behagligt det är att använda och lära sig ett 

människo-skapat objekt. Jakob Nielsen (2003) beskriver på sin webbplats användbarhet som 

en helhet som innefattar flera olika attribut. Nielsen menar att användbarhet är direkt relaterat 

till hur lätt det är för användaren att åstadkomma grundläggande uppgifter första gången de 

kommer i kontakt med systemet samt hur snabbt användare kan utföra uppgifter när de väl 

lärt sig hur systemet fungerar. Andra attribut som Nielsen skriver om handlar om hur enkelt 

det är att minnas hur systemet fungerar samt hur många misstag en användare gör och hur 

behagligt det är att använda systemet. Dessa attribut benämns av Nielsen som 
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inlärningsbarhet, effektivitet, minnesbarhet, felbarhet och nöjdhet. Dessa fem attribut är 

grundstenarna inom användbarhet som alla system bör sträva efter. 

2.1.2 Den dynamiska webben 

Vad som definierar en dynamisk webbplats är att dess innehåll ändras beroende på 

användarens handlingar eller olika förhållanden, till skillnad mot en statisk webbplats som 

inte kan ändra sitt innehåll om inte den bakomliggande koden ändras. Den dynamiska 

webben uppkom 1993 (Pingdom, 2007). Populära tjänster som möjliggjorts tack vare den 

dynamiska webben inkluderar sökmotorer, forum, bloggar, wikis och sociala nätverk. 

2.1.3 Användbarhet på webben 

Webben är en specifik uttrycksform med sina egna unika problem, begränsningar, 

konventioner och möjligheter och det som utmärker webben är enligt Spool et al. (1999) att 

information är det som står i centrum. Spool fortsätter med att säga att en stor del av 

användbarheten på en webbplats ligger i hur lätt det är för användare att hitta den information 

de letar efter.  

2.2 Problemformulering, syfte och mål 

Hur kan man applicera användbarhet på en dynamisk webbplats? Detta är den 

problemformulering som kommer försöka besvaras i detta kandidatarbetet.   

 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur/om man kan applicera teorier om 

användbarhet på en dynamisk webbplats. Med tanke på syftet är den här undersökningens 

ultimata mål att ta fram ett koncept på en användbar dynamisk webbplats. För att nå detta mål 

kommer en undersökning av teoretiska studier inom användbarhet att genomföras för att 

komma fram till vad användbarhet är och hur dessa teorier kan appliceras på en dynamisk 

webbplats.  

2.3 Avgränsning 

Den teoretiska delen som handlar om användbarhet fokuseras på användbarhet specifikt för 

webben då det koncept som det här kandidatarbetet är tänkt att leda till är en dynamisk 

webbplats. Med detta i åtanke kan många delar av användbarhet inte vara applicerbara och 

därmed irrelevanta för kandidatarbetet. Därutöver är kandidatarbetet begränsat till de fyra 
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första av de fem attribut av användbarhet då nöjdhet, trots att den behandlas i de flesta 

definitioner om användbarhet, inte berörs i vidare utsträckning i litteraturen som specifikt 

fokuserar på användbarhet.  

2.4 Teori 

I det här kapitlet redogörs för tidigare teorier och empiriska studier som är relevanta och kan 

relateras till problemområdet. Utifrån detta skapas sedan en referensram för studien genom 

att ge en djupare förståelse i hur teorierna om användbarhet kan appliceras på en dynamisk 

webbplats. Vi kommer att gå in på teorierna och tankarna bakom användbarhet samt även ta 

upp praktiskt baserade teorier under kapitlet Professionsrelaterad litteratur. Några av 

texterna som kommer att användas är, för internet, relativt gamla men människors kognitiva 

funktioner, som användbarhet och närliggande områden baseras på, ändras inte speciellt 

mycket under åren (Nielsen, 2006). Denna uppfattning delas även av Grudin (2008). Vad som 

däremot har ändrats, och gör det relevant att läsa nya eller uppdaterade teorier, är hur webben 

används och att de relaterade teknikerna har ändrats drastiskt sedan vissa teorier publicerades. 

2.4.1 Human-computer interaction 

Detta kapitel ämnar att presentera användbarhet i ett större sammanhang och därmed 

presenteras Human-Computer Interaction (HCI) som är den grund som användbarhet står på. 

HCI är ett ämne som inkorporerar många olika forskningsområden (Grudin, 2008), där 

användbarhet är en del i Usability engineering som är ett av dessa områden (Gulliksen, 

Göransson, 2002).  

 

De tankar och funderingar som ligger till grund för HCI uppkom redan under andra 

världskriget. Det uppstod under denna period ett behov av att designa föremål för att göra 

dem lättare att behärska, som till exempel flygplan, med det mänskliga beteendet i åtanke 

(Grudin, 2008). Detta är känt som Man-Machine Interaction (MMI) och handlar om 

människors interaktion med maskiner av alla slag (Gulliksen, Göransson, 2002). MMI har i 

sin tur grundats på ergonomi som behandlar hur det mänskliga beteendet samt människors 

arbetsmiljö påverkas av maskiner, system och människan själv. Ergonomi hade från början 

som mål att öka människors effektivitet, vilket är en av de fem attribut av användbarhet som 

tidigare nämnts, och denna tanke fanns redan 1911(Grudin, 2008). HCI är mer specifikt än 

MMI då HCI handlar om människors interaktion med datorer (Gulliksen, Göransson, 2002). 
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Detta innefattar dock inte bara persondatorer utan även andra produkter, där användaren 

interagerar med en dator, som till exempel en bankomat eller en mobiltelefon. I kontrast till 

detta behandlar MMI föremål som till exempel en borrmaskin. HCI kan i korta ordalag sägas 

bestå av en sammanslagning mellan beteendevetenskap; den mänskliga aspekten, och 

datavetenskap; datoraspekten. (Grudin, 2008).  

2.4.1.1 Fyra olika sätt att se på HCI 

HCI kan behandlas från olika infallsvinklar, Wallace och Anderson (1993) delar in HCI i fyra 

olika infallsvinklar. Dessa infallsvinklar kan sammanfattas som olika utgångspunkter: 

hantverk, teknologi, kognitiv psykologi och usability engineering. Hantverksperspektivet 

utgår från att varje projekt ställer unika krav på projektgruppen. För att överkomma dessa 

krav krävs talang. Om det råder brist på talang kan vetskapen om hur någonting görs enligt 

tradition eller erfarenhet om hur någonting kan göras tas till hjälp. Teknologiperspektivet 

baseras på att utvecklingsverktyg bör tillhandahållas. Detta för att ge utvecklare mer tid till 

design genom att förenkla eller automatisera delar av implementeringen. Detta då det inom 

teknologiperspektivet anses att brist på tid är orsaken till att utvecklare inte lyckas framställa 

användbara gränssnitt
1
. Kognitiv psykologi inom HCI är den utgångspunkt som handlar om 

att förstå hur människan fungerar medan det är Usability engineering som har användbarhet 

som ett centralt begrepp, enligt Wallace och Anderson (ibid). 

 

Eftersom de två sistnämnda perspektiven är nära relaterade till problemformuleringen, och 

har lett till praktiska teorier som går att applicera i en produktion, kommer nedanstående 

avsnitt att gå in djupare på dessa perspektiv. 

2.4.1.2 Kognitiv psykologi 

Begreppet ”Cognitive Psychology” myntades av Ulric Neisser i boken med samma namn år 

1967. Definitionen av kognitiv psykologi som Neisser ger i boken är att termen kognition 

syftar på alla processer i vilka sinnesintryck förvandlas, reduceras, utvecklas, lagras, 

återhämtas och används. Denna breda definition kan sägas behandla all mänsklig aktivitet 

men det är perspektivet ur vilket dessa berörs som är det utmärkande för kognitiv psykologi, 

enligt Ulric Neisser. Kognitiv psykologi inom området HCI fokuserar på teorier om 

                                                 
1
 Gränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den programvara som användaren arbetar med. 

Denna länk består av två saker, inmatning som gör att användaren kan påverka systemet samt utdata som gör att 

systemet kan presentera information och visa resultatet av användarens påverkan. 
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människans informationsbehandlings- och problemlösningsförmåga samt hur dessa kan 

appliceras (Wallace & Anderson, 1993).  

 

Informationsbehandling baseras på idén att människans prestationsförmåga, från presentation 

av information till reaktion, är ett matematiskt uttryck av flera behandlingssteg. Stegens natur 

och inverkande faktorer påverkar hur snabbt och precist ett steg utfaller och kan studeras med 

lämpliga metoder. En vanlig metafor, för hur människans informationsbehandlingsprocess 

fungerar, är datormetaforen (Proctor & Vu, 2008). Om människans hjärna ses som en dator 

kan de olika områden som finns i hjärnan ses som hårdvaran i en dator. Alla dessa 

komponenter arbetar tillsammans för att skapa en helhet. 

 

Problemlösning och beslutsfattning analyseras enligt Newell och Simon (1972) utifrån ett 

första stadie och ett målstadie, som är det stadie som skall uppfyllas. Analysen behandlar den 

sekvens av uppgifter som krävs för att förvandla det första stadiet till målstadiet, samt 

restriktioner för appliceringen av uppgifterna som måste tillgodoses. 

Problemlösandeprocessen utgörs av ett sökande efter en väg som förvandlar det första stadiet 

till målstadiet. 

2.4.1.3 Usability engineering 

Usability engineering kan ses som processer eller flera olika metoder, inspirerade från 

kognitiv psykologi, som används vid systemdesign och används som måttstock för att 

utvärdera var projektet ligger i förhållande till de attribut som användbarhet innefattar 

(Wallace & Anderson, 1993). De metoder och processer som Usability engineering utgörs av 

ämnar uppnå användbarhet (Gulliksen & Göransson, 2002). Vidare menar Gulliksen och 

Göransson att det finns en stark uppfattning inom detta område, att värdet av vetenskap ligger 

i hur ingenjörsmässigt vetenskapen kan specificeras, vilket innebär att Usability engineering 

är ”praktiskt” lagd till skillnad från vissa andra forskningsområden inom HCI.  

 

Användbarhet kan sägas ha som mål att ”frigöra” användare så att de kan göra vad de avser 

att göra. Detta är ett synsätt som funnits länge, redan före uttrycket Usability engineering 

myntades, och det var datavetenskapsforskaren Grace Murray Hopper som först beskrev 

tanken att ”frigöra” användaren när hon arbetade med att förbättra sättet att programmera på 

(Grudin, 2008). Hon beskrev enligt Grudin sitt mål som ”freeing mathematicians to do 

mathematics”. Detta tankesätt återges även i Jakob Nielsens bok Usability engineering (1993) 
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där Nielsen skriver att användare behöver maskiner som inte hindrar dem när de försöker få 

någonting gjort.  

 

Användbarhet kan ses som att vara en av två delar som utgör aspekten nyttighet. För att ett 

system skall anses vara nyttigt måste det vara kapabelt att uppfylla ett eller flera önskvärda 

mål. Den ena delen av nyttighet är funktionalitetsfrågan som besvarar huruvida systemet 

tillhandahåller funktionalitet som teoretiskt sett kan göra det som behövs för att nå systemets 

mål. Användbarhet ställer sedan frågan om hur väl användare kan använda sig av denna 

funktionalitet (Nielsen, 1993). Begreppet användbarhet har på grund av vissa förändringar 

inom området Usability engineering utvecklats till att numera även innehålla 

funktionalitetsfrågan då denna fråga redan från början var närbesläktad med användbarhet 

(Rosson & Carroll, 2002). 

2.4.2 Professionsrelaterad litteratur 

Här kommer praktiskt baserade teorier angående användbarhet med inriktning på webben att 

behandlas där källor inom den relaterade branschen används för att få en bättre inblick i hur 

användbarhet kan appliceras på webben. Viktiga nyckelfunktioner för webben kommer att tas 

upp ur ett användbarhetsperspektiv för att se vad som redan skrivits om hur användbarhet kan 

appliceras på dessa funktioner.  

2.4.2.1 Anatomin för en webbplats 

Webbsidorna, som en webbplats är uppbyggd av, skall innehålla all den information som 

användarna vill komma åt genom att använda en webbplats. Enligt Nielsen (2000) skall en  

webbsida tilldela innehållet minst 50 procent av utrymmet, men försöka att komma närmare 

80 procent, medan maximalt 20 procent bör tillägnas navigation. Dessa är de två 

grundpelarna som alla webbsidor bör ha och detta med god grund då Nielsen (2000) påvisar 

att användare i en hög grad är fokuserade på en webbsidas innehåll. Navigering är en stor del 

av alla webbsidor på grund av att det behövs någon sorts navigering för att användarna skall 

kunna ta sig fram på en webbplats och finns det inga navigeringsalternativ kommer 

användaren ”vara fast” på den webbsidan.    

2.4.2.2 Innehåll 

Ett koncept angående hur användare använder webbplatser är något som kallas ”information 

foraging” och som applicerat på webben säger att desto lättare det är att hitta bra webbplatser, 
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desto kortare tid kommer användare att spendera på en specifik webbplats (Nielsen, 2006). 

Med tanke på detta förordrar Nielsen att informationen på en webbplats bör vara strukturerad 

för att möjliggöra snabbesök där användarna snabbt kan komma åt den information de vill ha 

från webbplatsen och sedan lämna den. Detta kan låta motsägelsefullt, men fördelen är att 

användare kommer att göra fler sådana snabbesök.  

 

Med tanke på detta bör inte registrering vara nödvändigt för att användaren skall kunna ta del 

av det mesta av en webbplats innehåll, då det skulle motverka snabbesöks-beteendet (Nielsen, 

2000). Det har även framgått av Nielsens forskning (2006) att användare inte vill registrera 

sig på en webbplats för tidigt och att en för tidig registrering kan resultera i förlorade 

användare. Ett exempel på detta är den populära webbplatsen imdb.com som tillhandahåller 

filmrelaterad information. Det krävs ingen registrering för att se bland annat en films 

handling vilket gör att användare enkelt kan hitta en films imdb-webbsida genom exempelvis 

en sökmotor för att ta del av handlingen och sedan lämna webbplatsen. 

 

Nielsen (2006) har även identifierat att användare är otåliga och förordrar att viktig 

information finns tillgänglig högt upp på sidan där användare kan se informationen innan de 

scrollat. Detta kan jämföras med vad som syns av en tidning innan den vecklats upp, 

begreppet för detta är ”above the fold” enligt Nielsen (2006) . Detta gjordes för att fånga 

läsares uppmärksamhet och få dem att läsa vidare. Detta är viktigt därför att de flesta 

användare inte scrollar överhuvudtaget på webbsidor som de inte vet att de vill ha mer 

information från. Detta gör att användare inte kommer att se eventuell information som finns 

längre ned på webbsidan och risken finns då att användaren lämnar webbplatsen (Nielsen, 

2006).  

 

För att göra det ännu lättare för användare att ta till sig information som finns på en webbsida 

bör texten vara formaterad så att den blir lättare att ta till sig. Det går till exempel att 

formatera text för att på ett subtilt sätt skapa ordning på webbsidan (Nielsen, 2006).  

2.4.2.3 Orientering 

Orientering handlar om att få användarna att veta var de befinner sig i förhållande till 

webbplatsens helhet. Att användarna skall kunna orientera sig på en webbplats är viktigt och 

är relaterat till att användarna lätt förstår hur de använder sig av webbplatsen. Användare är 

ofta så otåliga att de hellre lämnar en webbplats än läser en manual för hur den skall 
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användas,  det är därför viktigt att en webbplats är självförklarande (Nielsen, 2000). Vissa 

viktiga element bör placeras på konsekventa platser på samtliga webbsidor på webbplatsen så 

att användaren aldrig har några problem med att veta vilka valmöjligheter som finns och även 

för att veta var på webbplatsen de befinner sig (Nielsen 2006). Ett exempel på ett sådant 

element skulle kunna vara att ha webbplatsens namn som en länk till ingångssidan
2 

längst upp 

i det vänstra hörnet. Detta fungerar bättre än vanligt eftersom just detta element, med dess 

placering, även fungerar som en konvention på webben och användare vet därför vad de kan 

förvänta sig (Nielsen, 2006).  

 

Webben saknar, till skillnad från den fysiska världen, visuella ledtrådar. Detta är viktigt att ha 

i åtanke under konstruktionen av en webbplats. Den första av dessa ledtrådar är en känsla av 

skala som låter användare förstå omfattningen av informationen som behandlas på 

webbplatsen. Den andra är en känsla av riktning. När man talar om upp eller ner på webben 

avses istället en hierarki med mer generell eller mer specifik information. Den sista är en 

känsla av plats, i den fysiska världen kan man genom lokalkännedom ta genvägar för att ta 

sig mellan olika platser. Detta är inte möjligt på webben då användare är begränsade till de 

navigationsval som den webbsidan de är på ger dem. (Krug, 2000). 

2.4.2.4 Känslomässig design 

Känslomässig design är viktig för användarens nöjdhet. Nöjdhet handlar om de subjektiva 

känslor som användaren får vid användningen av ett system och är ett av Nielsens fem 

attribut av användbarhet. Forskning om känslor behandlas inom området kognitiv psykologi 

som tagits upp tidigare i kandidatarbetet och försöker påvisa hur känslor omkring föremål 

skapas. Den här sektionen ämnar att ta upp teorier angående känslor för design.  

 

Det universella språk som alla människor föds med är känslor. Människans natur är instinkter 

som ger oss insikter i varför vi beter oss som vi gör (Walter, 2011). Kärnan i känslomässig 

design är enligt Walter känslan av att det är en person, inte en maskin, bakom designen. 

Tanken är att användaren skall känna en mänsklig närvaro i designen. En mänsklig närvaro 

kan till exempel förnimmas i så till synes osynliga och abstrakta former som det gyllene 

snittet som är en matematisk formel för proportion. Denna formel förekommer överallt i 

                                                 
2
 Är den första, mest övergripande webbsidan av en webbplats. 
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naturen, inklusive i den mänskliga formen, vilket gör att objekt eller visuella element som 

använder sig av denna formel i sin design ger en känsla av mänsklig närvaro (Walter, 2011). 

 

Walter (2011) beskriver hur människan automatiskt söker efter mönster i sin omgivning för 

att förutse händelser och för att skydda mot eventuella faror. Skillnader i olika mönster är vad 

som kallas kontrast och denna kontrast används för att skilja på vad som är bra och dåligt. 

Detta kan ses som den mest grundläggande formen av åsikt. Ett exempel på vad detta kan 

leda till är när en person ser en rund form. Personen upplever då varmare känslor för detta 

objekt än för ett spetsigt objekt. Det finns olika sorters kontraster, men exemplet syftar på det 

som kallas visuell kontrast och handlar om skillnader i färg och form. Kognitiv kontrast är en 

annan kontrast som handlar om skillnader i upplevelser och minnen, ett exempel är om en 

person har en preferens för ett speciellt varumärke (Walter, 2011). Dessa två kontraster är de 

två som är av vikt för det här kandidatarbetet och kvarvarande kontraster kommer därför inte 

att behandlas här.  

 

Personlighet är utgångspunkten för känslor och är det som relationer skapas runt och består 

av de unika kvaliteter och perspektiv en person har (Walter, 2011). Det är enligt Walter med 

hjälp av ”personas”, den tänkta typiska användaren av en målgrupp, möjligt att hålla fast vid 

användarens behov. Med hjälp av en så kallad ”designpersona” kan sedan en design hållas 

enhetlig och skapa känslor hos användarna så att relationer kan bildas och stärkas. 

 

Överraskning, förväntan och ”priming” är tre verktyg för att skapa känslomässigt 

engagemang (Walter, 2011). Priming fungerar enligt Walter genom att få en person att 

minnas något vid en första stimulering vilket gör att när personen i fråga stimuleras en andra 

gång lättare kan göra en koppling mellan de två. Walter fortsätter med att skriva att 

skeptiskhet, lathet och likgiltighet är tre hinder hos användaren som måste överkommas för 

att skapa ett känslomässigt engagemang. 

 

I detta kapitlet, Teori-kapitlet, har användbarhet behandlats ur ett bredare perspektiv där det 

bakomliggande området HCI tagits upp. HCI behandlar interaktionen mellan människor och 

datorer. Inom HCI finns området kognitiv psykologi som hjälper till att förklara varför något 

är användbart. Ett annat område inom HCI är Usability engineering, som har influerats av 

kognitiv psykologi, och har begreppet användbarhet som sitt fokus. Usability engineering är 
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relativt praktiskt orienterat i förhållande till en del andra områden inom HCI och behandlar 

metoder för att uppnå användbarhet. Under rubriken Professionsrelaterad litteratur 

behandlades praktiskt baserade teorier om användbarhet för webbplatser. Avslutningsvis 

behandlades känslomässig design som berör nöjdhet, det femte attributet av användbarhet, 

och handlar om att skapa en känsla av mänsklig närvaro i design. 

3 Metoder 

Detta kapitel behandlar de metoder som använts för att ta fram ett koncept på en användbar 

dynamisk webbplats. Kapitlet ämnar ge insikt i vilka aspekter av de olika metoderna som har 

varit viktiga i valet av dem. Kapitlet avser även att förklara vad de olika metoderna syftar till 

att åstadkomma, samt hur de olika metoderna relaterar till problemområdet. Metoderna tas 

upp i en hierarkisk och kronologisk ordning med den mest övergripande metoden, iterativ 

design, som berör hela arbetsprocessen först. Sedan behandlas parallell design som används 

innan den första iterationen
3
 av den iterativa designprocessen och vars resultat består av 

pappersskisser. Därefter följer rapid prototypning som används genomgående från den första 

till den sista iterationen. Därnäst redogörs wireframes, som används alltigenom 

konceptarbetet från den första iterationen och som är produkten av arbetet som det slutgiltiga 

konceptet består av. Därefter förklaras heuristisk utvärdering som används för att analysera 

konceptet och är det sista steget i varje iteration. Slutligen redogörs, under rubriken 

Tillvägagångssätt, hur metoderna används tillsammans för att skapa en helhet. 

3.1 Iterativ design 

Iterativ design är en process där flera olika designer skapas efter varandra för att förbättra 

designen genom att utvärdera varje design och sedan rätta till eventuella 

användbarhetsproblem som upptäckts under utvärderingen. Efter att dessa 

användbarhetsproblem åtgärdats görs en ny utvärdering av designen, den nya iterationen, och 

den iterativa designprocessen fortsätter sedan på detta vis tills inga nya 

användbarhetsproblem hittas (Gulliksen & Göransson) eller användbarhetsproblemen anses 

vara av en sådan natur att de inte bör rättas till av en eller annan anledning. Att ett 

användbarhetsproblem inte rättas till kan bero på till exempel att lösningen till 

                                                 
3
 Iteration står för upprepning. En iteration syftar då till en specifik upprepning i en upprepningscykel. 
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användbarhetsproblemet kommer skapa ett eller flera andra användbarhetsproblem som 

påverkar fler användare än det ursprungliga användbarhetsproblemet (Nielsen, 1993).  

 

Vad som skiljer iterativ design mot till exempel utveckling med vattenfallsmodellen, som är 

en vanligt förekommande utvecklingsmodell (Gulliksen & Göransson, 2002), är att den 

iterativa processen hela tiden återkopplar till tidigare steg, vilket vattenfallsmodellen inte gör. 

Tanken är att krav skall kunna ändras inför varje iteration om nya förutsättningar uppstår 

(Gulliksen & Göransson, 2002). Enligt Gulliksen och Göransson hjälper en iterativ process 

till att skapa möjligheter för bättre kravuppfyllnad samt problemlösande om insikten att det 

inte går att göra rätt första gången finns.  

3.2 Parallell design 

Parallell design är en process där flera olika utvecklare till en början arbetar individuellt med 

att designa ett system. Syftet är att varje utvecklare skall implementera sina egna idéer och 

tankar angående systemet utan att vara influerad av andra utvecklare för att på detta sätt få 

fler infallsvinklar på hur systemet kan komma att se ut (Nielsen, 1993). Dessa första designer 

skall enligt Nielsen endast vara grova skisser då de skall framställas snabbt. Detta då de 

endast skall användas under en kort period varefter de ersätts av den ”riktiga” designen som 

består av de bästa idéerna från varje skiss. Alternativt kan den design som bedöms som bäst 

användas. Parallell design och rapid prototypning är i grunden väldigt lika varandra, men en 

viktig skillnad är att parallell design ämnar bevara arbetsgruppens mångfald. 

3.3 Rapid prototypning 

En prototyp är en testmodell som fungerar som den färdiga produkten är tänkt att göra. 

Prototyper kan göras på flera olika sätt och varierar i omfattning. Den mest grundläggande 

prototypen är skisser där utvecklaren agerar som bakomliggande system och själv byter ut en 

skiss mot en annan när användare interagerar med den. Den mest omfattande prototypen är, i 

kontrast mot skisser, fullt fungerande implementationer som kan vidareutvecklas till att bli 

det slutgiltiga systemet (Beaudouin-Lafon & Mackay, 2008). Rapid prototypning ämnar till 

att utforska många alternativa lösningar på kort tid och därmed öka chansen för att hitta en 

lösning som tillmötesgår användarnas behov. För att hålla utvecklingstiden kort görs 

prototyper som är relativt grundläggande i rapid prototypning. Detta gör att utvecklare snabbt 

skaffar sig en uppfattning om en bred variation av layouter och interageringsalternativ. 
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Mindre tid och resurser investeras i designer och kan därmed lättare avfärdas än med mer 

omfattande prototypning. Hur lång tid en prototyp får ta att göra för att anses som en rapid 

prototyp är relativt till hur lång tid den förväntas ta att implementera. Om implementationen 

förväntas ta ett år kan en prototyp som utvecklats under flera veckor fortfarande anses som en 

rapid prototyp (Beaudouin-Lafon Mackay, 2008). 

3.4 Wireframes 

Wireframes är tekniska ritningar för en webbsida som visar layout och funktionalitet med 

tillhörande förklaringar (se bild 1 nedan). Detta kan jämföras med en ritning för ett hus, med 

skillnaden att wireframes används för webbplatser. Wireframes är relativt konkret, jämfört 

med till exempel en skiss, men är inte menad att påvisa ett tänkt utseende (Irons, 2011). 

Wireframes görs ofta så att de framträder som skissaktiga, för att tydliggöra att de inte är den 

färdiga designen. Detta för att lättare kunna användas för att samla in konstruktiv kritik på de 

delar den avser att illustrera, layout och funktion, inte utseende. 

 

Bild 1 - Exempel på en wireframe 

 

Valet av utvecklingsteknik för protoypen handlar om en balansgång mellan skiss och färdig 

produkt. Desto färdigare prototypen görs desto mer tid och resurser går åt och desto större 

ingrepp krävs för att göra ändringar. Samtidigt blir visionen, för hur slutprodukten kommer 

bli, tydligare desto färdigare den är vilket gör att mindre framstående aspekter kan 

identifieras och därmed beaktas.  

3.5 Heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är ett sätt att ta reda på vad som är bra eller dåligt med en design 

genom att mäta hur väl designen möter vissa riktlinjer (Nielsen, 1993). Detta är en typ av 

analytisk metod som passar bra i början av utvecklingen, eftersom den inte förlitar sig på 
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användartester eller liknande för att få fram resultat. Detta gör även att en analytisk metod är 

billig att genomföra, eftersom avancerade prototyper och stora användarstudier har en 

avsevärd kostnad (Rosson & Carroll, 2002). Mer specifikt beskriver Rosson och Carroll 

heuristisk utvärdering som en inspektionsmetod som är underordnad analytisk metodik. En 

inspektionsmetod använder sig enligt dem av riktlinjer för att försöka finna 

användbarhetsproblem med en design. Som beskrivs av Nielsen (1993) kan 

användbarhetsprinciper användas som riktlinjer till en heuristisk utvärdering för att på detta 

sätt försöka mäta hur användbart eller hur många användbarhetsproblem som finns. Nielsen 

fortsätter beskriva att utvärderingen går till genom att flera utvärderare individuellt tittar på 

designen och utvärderar den gentemot de uppsatta ritklinjerna. Utvärderarna får även lägga 

till fler riktlinjer medans de gör utvärderingen om de kommer på några riktlinjer som är 

relevanta. Utvärderarna kan även få en djupare förståelse för systemet om användarscenarion, 

som beskriver hur ett fåtal funktioner används, finns tillgängliga. Detta kan vara nödvändigt 

vid mer avancerade system som kan vara svåra att förstå om det inte finns en lite mer 

avancerad prototyp att interagera med (Nielsen, 1993). 

 

Eftersom det kan framkomma många olika användbarhetsproblem vid en utvärdering bör de 

enligt Nielsen (1993) graderas samtidigt som de skrivs ned av utvärderarna. Detta för att det 

skall vara möjligt att prioritera vilka användbarhetsproblem som skall få störst fokus. Nielsen 

förordrar dock att inte gå på endast en utvärderares gradering, utan istället ta den 

genomsnittliga graderingen av flera olika utvärderare för att på detta sätt få en mer trovärdig 

gradering på de funna användbarhetsproblemen. 

3.6 Tillvägagångssätt 

Vi använder under den här undersökningen en iterativ designprocess, för att skapa ett koncept 

för en dynamisk webbplats som är målet med detta kandidatarbete, då vi anser att 

användbarhet inte kan skapas utan att progressivt utveckla designen i takt med att ny kunskap 

hämtas från utvärderingar av designen. Den utvärderingsmetod vi använder oss av i det här 

kandidatarbetet är heuristisk utvärdering. Valet att använda denna metod grundar sig i att den 

är tätt knuten till användbarhet och kan användas i ett tidigt skede i utvecklingen. Då det här 

kandidatarbetet enbart visar på ett koncept och därmed fokuserar på de tidigare delarna av 

utvecklingen av en fullskalig dynamisk webbplats, är det vår åsikt att en heuristisk 

utvärdering är väl lämpad för den här typen av arbete. Då en heuristisk utvärdering kräver ett 
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antal riktlinjer för att fungera, i detta fall baserade på användbarhetsprinciper, har en 

litteraturgenomgång genomförts. En introduktion till denna genomgång finns under den 

professionsrelaterade-litteraturdelen under teorirubriken. Våra riktlinjer
4
 som vi sammanställt 

och som används under den heuristiska utvärderingen
5
 finns tillgängligt i faktarutorna i 

resultatkapitlet. Bild 2 illustrerar hur metoderna används tillsammans. 

 

Bild 2 - illustration som visar hur metoderna används tillsammans. 

 

Parallell design används för att få fram de första skisserna. Detta för att få fram så många 

idéer som möjligt angående designen för att göra utgångspunkten så bred som möjligt. Dessa 

första skisser skapas med papper och penna för att i så liten utsträckning som möjligt låsa oss 

vid en viss design. Detta då de första skisserna, som beskrivet av parallell design, endast 

tjänar till att förmedla en generell idé om hur vi har tänkt oss att webbplatsen skall se ut. De 

första skisserna sammanförs sedan för att skapa den första ”riktiga” prototypen i form av 

wireframes. Att skapa wireframes görs med hjälp av rapid prototypning. Valet att använda 

wireframes gjordes eftersom de förmedlar det mest väsentliga om webbplatsen samt, i 

enlighet med vad rapid prototypning ämnar att åstadkomma, att det går snabbt att framställa 

                                                 
4
 Riktlinjerna är skrivna enligt en mall, se bilaga 1. 

5
 För att i den heuristiska utvärderingen mäta hur väl designen möter riktlinjerna har en graderingsskala använts, 

se bilaga 7. 
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dem. Efter att prototypen med wireframes är klar genomförs en heuristisk utvärdering för att 

på detta sätt avsluta den första iterationen. De senare iterationerna förfinar prototypen från 

föregående iteration genom att åtgärda de användbarhetsproblem som framkommit och sedan 

genomförs en ny heuristisk utvärdering tills inga fler användbarhetsproblem hittats eller 

eventuella användbarhetsproblem bedöms vara bättre lämnade som de är.  

4 Resultat 

Målet med detta kapitel är att genom att analysera det koncept av en dynamisk webbplats 

som vi gjort ge svar på problemformuleringen vars syfte är att ta reda på hur/om man kan 

applicera teorier om användbarhet på en dynamisk webbplats. Detta kapitel kommer först att 

redogöra för vilka krav som ställdes på konceptet som vi tagit fram under rubriken Krav på 

konceptet. Under rubriken Information, användning och analys av riktlinjer behandlas de 

riktlinjer som vi tagit fram genom en litteraturgenomgång. Under samma rubrik tar vi även 

upp hur riktlinjerna använts i vårt koncept. 

4.1 Krav på konceptet 

Konceptet har sin grund i krav, dessa krav förklarar hur/varför systemet fungerar som det gör. 

Här nedan presenteras därför dessa krav. 

Användaren skall kunna... 

● se information om individuella filmer och tv-serier 

● upptäcka intressanta filmer och tv-serier 

● hitta filmer och tv-serier med en central, kraftfull sökfunktion 

● samla filmer och tv-serier 

● organisera sin samling 

● betygsätta filmer, tv-serier och individuella avsnitt 

● veta hur många gånger de sett en film eller ett individuellt tv-serie avsnitt 

● se personlig ”progress” (hur många avsnitt de sett totalt) för en tv-serie samt vilket 

avsnitt de såg senast 

För att tillgodose dessa krav skapades fem olika delar för webbplatsen som tillsammans utgör 

konceptet. Dessa fem delar är sökresultatssidan, mediabiblioteket, informationssidan, 

huvudnavigationen samt ingångssidan.  
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4.2 Information, användning och analys av riktlinjer 

De riktlinjer som presenteras i detta kapitel har använts i samband med den heuristiska 

utvärderingen och de presenteras här i faktarutor under varsin egen rubrik. Under rubriken för 

varje riktlinje går vi sedan igenom hur den efterföljts i vårt koncept, följt av en analys av hur 

riktlinjen applicerats i konceptet samt en generell analys av riktlinjen. Konceptet har totalt 

genomgått tre iterationer
6
 under den iterativa designprocessen. Tre heuristiska utvärderingar

7
 

har genomförts där den sista utvärderingen som tillhör iteration tre inte innehöll några nya 

användbarhetsproblem. Utgångspunkten för genomgången och analysen av riktlinjerna är den 

sista iterationen, iteration tre, som även är det slutgiltiga konceptet. 8 

Följ konventioner 

 

 

Användning 

Tre konventioner som vi känner till har använts på webbplatsen. Den första är den klickbara 

loggan i övre vänstra hörnet som länkar till ingångssidan. Denna konvention frångås dock till 

viss del i vår design, då loggan länkar till mediabiblioteket istället för till ingångssidan när 

                                                 
6
 Alla wireframes för de olika iterationerna återfinns i bilagor, se bilaga 3 för iteration ett, bilaga 5 för iteration 

två och bilaga 6 för iteration tre, det slutgiltiga konceptet.  
7
 För sammanställningar av de heuristiska utvärderingarna för iteration ett och två se bilaga 2 respektive bilaga 

4.  
8
 Varje riktlinje har ett identifieringsnummer som används i de heuristiska utvärderingarna för att visa vilken  

riktlinje som avses i sammanhanget. 

Identifieringsnummer8: 1 

Beskrivning: Använda konventioner när de finns att tillgå. 

Motivering: Eftersom användare spenderar mestadelen av sin tid på andra 

webbplatser kommer användare få det lättare att använda en given webbplats om 

denna följer konventioner. 

Exempel: En vanlig konvention är webbplatsens logga eller företagets namn som en 

klickbar länk i övre vänstra hörnet av webbplatsens alla webbsidor. Vid klick tas 

användaren till ingångssidan. 

Undantag: Undantag är när man är övertygad om att man kommit på en bättre 

lösning än den konventionen ger. 

Källhänvisning: Nielsen 2006, Krug 2000. 
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användaren är inloggad. Den andra konventionen som använts är sökfunktionsknappen i 

konjunktion med sökrutan som är belägen i menyn medans den tredje konventionen handlar 

om hur sökresultaten presenteras. 

Analys 

Det är enligt oss svårt att applicera den här riktlinjen eftersom ett stort frågetecken uppstår i 

form av vad som är en konvention. För att fullt ut kunna använda sig av den här riktlinjen 

skulle en lista med konventioner där varje enskild konvention presenteras som en separat 

riktlinje behövas. En sådan lista är möjligtvis inte helt enkel att framställa då konventioner är 

ett väldigt brett ämne och skulle kunna tas upp i en helt egen undersökning. Vi har i vår 

heuristiska utvärdering inte hittat ett användbarhetsproblem som inte följer en konvention 

som inte redan förekommer som en egen riktlinje. 

Logga i övre vänstra hörnet som länkar till ingångssidan 

 

Användning 

Denna riktlinje har använts i vår meny där loggan är belägen i det övre vänstra hörnet. 

Loggan länkar till ingångssidan om användaren inte är inloggad men om användaren är 

inloggad frångås konventionen något då loggan istället länkar till mediabiblioteket.  

Analys 

Ingångssidan är normalt webbplatsens centrum men i vårt fall fyller den ingen funktion annat 

än att introducera webbplatsen för användare som besöker webbplatsen för första gången. Det 

Identifieringsnummer: 2 

Beskrivning: En klickbar logga i övre vänstra hörnet på alla webbplatsens webbsidor 

är en vanlig konvention. Denna logga skall länka till ingångssidan. 

Motivering: Den fungerar som en nödutgång om användaren tappar bort sig på 

sidan, eftersom den länkar till ingångssidan. Den hjälper även till med att visa 

användare som kommer från exempelvis en sökmotor vilken webbplats de kommit till. 

Att följa denna konvention hjälper också till med att ge webbplatsen dess identitet, då 

man kan säga att den ”omfamnar” sidans innehåll utan att den behöver vara stor. 

Denna konvention representerar även hela webbplatsen, vilket betyder att den är 

högst upp i webbplatsens logiska herarki. 

Undantag: På ingångssidan kanske man vill att loggan ska vara mer framträdande. 

Källhänvisning: Nielsen 1999, Krug 2000. 
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är därför inte en ingångssida i den vanliga bemärkelsen och att länka inloggade användare till 

denna webbsida skulle inte tjäna något syfte. Då vi valt att inte ha en ingångssida speciellt 

anpassad för inloggade användare länkar loggan istället till mediabiblioteket om användaren 

är inloggad då detta är ett ”naturligt” hem för användaren. För oss skulle en ingångssida 

anpassad för inloggade användare endast tjäna till att uppfylla konventionen och det är vår 

mening att denna konvention, samt även andra konventioner, kan frångås om de inte tillför 

något.  

Presentera sökresultat enligt konvention 

 

Användning 

Sökresultatet presenteras enligt konvention, med vissa tillhörande attribut som är specifika 

för vårt koncept. Då det även skall vara möjligt att sortera sökresultaten har en tydligare 

uppdelning gjorts med hjälp av kolumner.  

Analys 

Det viktigaste med den här riktlinjen är enligt oss att få ett överskådligt resultat, samt att inte 

presentera resultaten på ett helt främmande sätt för användaren. Om nya element sedan 

behövs för att få ett komplett sökresultat hindrar inte riktlinjen detta, vilket gör den väldigt 

flexibel.  

Identifieringsnummer: 3 

Beskrivning: Resultatet av en sökning bör visas i stil med hur de flesta populära 

sökmotorer visar sina resultat. Resultaten skall sorteras efter relevans, utan att 

numrera dem eller liknande. Ett resultat bör ha en klickbar rubrik följt av en kort 

summering. 

Motivering: Om man använder samma format som de stora sökmotorerna vet 

användare vad de har att förvänta sig. Man behöver inte numrera resultaten av 

samma anledning som resultaten skall sorteras efter relevans, då användare 

”skannar”, det vill säga väldigt snabbt tittar efter relevant information, från toppen av 

sidan. 

Undantag: Det finns många olika sorters webbplatser och därav också många olika 

behov. En webbplats som fokuserar på att sälja datorspel kanske inte har så utförlig 

beskrivning, eller beskrivningen kanske inte är så relevant i många fall. I detta 

exemplet kanske en bild till varje resultat passar bra. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Sökrutan ska följa konvention 

 

Användning 

Sökrutan återfinns i webbplatsens meny och följer konventionen att vara placerad i 

konjunktion med en knapp, i vårt fall på höger sida om sökrutan, samt ordet ”search” som är 

placerat inuti sökrutan. Ordet försvinner när användaren börjar skriva i rutan.  

Analys 

Detta är en konvention som ger utvecklare stort spelrum samtidigt som den är specifik. De tre 

elementen som konventionen består av kan kombineras, placeras och formateras fritt av 

utvecklaren. Enligt vår mening är detta ett praktexempel på en riktlinje som aldrig bör 

frångås då den ökar tydligheten för ett väldigt litet pris samtidigt som den är väldigt flexibel.  

  

Identifieringsnummer: 4 

Beskrivning: För att underlätta för användare att hitta bör inte konventionen av vad 

en sökruta består av frångås, dessa är texten ”search” ihop med ett textfält och en 

knapp 

Motivering: hälften av alla användare är ”sök-dominanta” vilket betyder att sökrutan 

är en av de första saker de letar efter när de kommer till en sida. 

Exempel:

 

Källhänvisning: Krug 2000, Nielsen 1999 
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Ha en tydligt synlig sökruta på alla webbsidor 

 

Användning 

Sökrutan är belägen i vänsterkanten av webbplatsens meny som visas längst upp på alla 

webbsidor. Därmed är sökrutan, precis som menyn och alla andra element som finns däri, 

med på alla webbplatsens webbsidor. Eftersom sökrutan är längst upp på webbplatsen 

behöver användaren inte scrolla för att ha tillgång till den.  

Analys 

Sökfunktionen är i vårt koncept väldigt central vilket gjorde att det föreföll logiskt att  ha med 

den på alla webbsidor. Den är även belägen på en central plats som enligt oss gör den väl 

synlig. Hur synlig sökfunktionen behöver vara står enligt oss i relation till hur viktig 

sökfunktionen är för webbplatsen. En nyhetssida kanske inte har ett så stort behov av en 

sökfunktion då deras fokus är just nyheter. Sökfunktionen skall dock inte totalt negligeras på 

den här typen av sida, då den ändå kan fylla en funktion om till exempel en äldre nyhet 

behöver hittas. Vårt koncept är däremot väldigt beroende av en sökfunktion för att fungera 

korrekt och har därmed fått mer utrymme i enlighet med den här riktlinjen.  

  

Identifieringsnummer: 5 

Beskrivning: Ha en tydligt synlig sökruta på webbplatsen, som finns med på samma 

ställe på alla webbplatsens webbsidor. 

Motivering: Hälften av alla användare är vad Nielsen kallar ”sök-dominanta” och 

använder sökfunktionalitet på en webbplats direkt den laddat klart. Sökfunktionen 

används även av användare när de tappat bort sig på webbplatsen eller inte kan hitta 

vad de letar efter på andra sätt, vilket gör att den behöver visas på alla webbplatsens 

webbsidor. 

Undantag: Vissa webbplatser har inte nog med material för att en sökfunktion 

behövs. 

Källhänvisning: Nielsen 1999 
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Sökrutans längd ska vara cirka 27 tecken 

 

Användning 

Sökrutan som är belägen på den vänstra sidan i menyn är en bit längre än rekommenderat av 

riktlinjen.  

Analys 

Sökrutan i vårt koncept är längre än vad vi anser vara rimligt. Den typiska film eller tv-serie 

titeln kommer inte vara lång nog för att fylla sökrutan. Vi ser det även som ett rimligt 

antagande att användare oftast inte kommer skriva in den fulla titeln för att göra en sökning. 

Vi ser dock i vårt fall ingen skada i att sökrutan är lång. Samtidigt blir sökrutan mer synlig, 

detta fungerar väl i vårt koncept eftersom sökfunktionen är väldigt central. Även om denna 

riktlinje är väldigt specifik i sin utformning ser vi detta som bättre än om den skulle varit 

ospecifik med ord som till exempel ”för kort” eller ”för lång”, då detta skulle begränsa 

förmågan att bedöma hur väl riktlinjen efterföljs.  

  

Identifieringsnummer: 6 

Beskrivning: Längden på sökrutan bör vara cirka 27 tecken. 

Motivering: Användares sökningar blir allt längre och det är därför bra att tillgodose 

detta behov med en längre sökruta. En längre sökruta gör även att användare kan se 

hela deras sökning och enkelt se om de stavat fel och i sådana fall även enkelt rätta 

till felet. 

Undantag: Vissa webbplatser, som sökmotorer, kan ha längre sökrutor då denna typ 

av webbplats har sökning som sitt fokus medans de flesta andra webbplatser 

använder sökfunktionen som ett hjälpmedel och sökrutan bör då inte ta upp för 

mycket plats från mer relevanta funktioner. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Indikera om sökningens omfång är begränsat 

 

Användning 

Under avancerade sökalternativ presenteras flera olika val som alla gör att en vanlig sökning 

får sitt omfång begränsat. När ett sökalternativ aktiverats indikeras detta med hjälp av 

knappar som skiftar färg beroende på vilket läge de är inställda på. Färgernas betydelse 

förklaras ovanför de avancerade sökalternativen. Två sökalternativ, ”rating” och ”release 

year”, indikeras på annat sätt, då deras uppbyggnad påvisar vilket läge de är i.  

Analys 

Då användaren måste göra ett aktivt val för att begränsa sökningens omfång, samt det faktum 

att det indikeras med bland annat färger, anser vi att fler indikationer inte är nödvändiga. Vi 

ser denna riktlinjes huvudsakliga uppgift som att undvika att användaren börjar söka med ett 

begränsat omfång utan vetskapen att det är begränsat. Om detta mål blivit uppfyllt anser vi att 

fler indikatorer inte behövs. 

  

Identifieringsnummer: 7 

Beskrivning: Om sökfunktionen är begränsad i sitt omfång någonstans på 

webbplatsen bör det framgå tydligt vilket omfång som sökningen sker i. 

Motivering: Denna typen av inställning för sökfunktionen förvirrar ofta användare då 

de inte förstår att sökningen sker inom ett visst omfång. Användare kan då dra 

slutsatsen att den information de ville få fram inte finns på webbplatsen när i själva 

verket informationen inte finns i det nuvarande omfånget. 

Exempel: Om en webbplats har information om filmer och tv-serier, men det bara går 

att söka på en av dem i taget så är detta ett begränsat omfång. 

Källhänvisning: Nielsen 1999 
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Dölj avancerade sökalternativ initialt 

 

Användning 

Alla de avancerade sökalternativen är i vårt koncept från början gömda bakom texten 

”advanced search” som är belägen precis nedanför sökrutan. de avancerade sökalternativen 

kan även visas vid tryck på länken ”advanced search” som finns belägen precis ovanför 

sökresultaten. Vid tryck på en av dessa  knappar fälls de avancerade sökalternativen ned strax 

under sökrutan i menyn, vilket även gör att menyn i sig blir längre då sökalternativen är 

belägna i menyn.  

Analys 

Genom att från början inte visa de avancerade sökalternativen sparas plats samtidigt som 

ovana användare inte behöver ta ställning till de avancerade alternativen. Vi ser det även som 

det typiska scenariot att användaren först gör en generell sökning och sedan går vidare till de 

avancerade sökalternativen om resultaten inte är tillfredställande. Det är då onödigt att från 

början visa de avancerade sökalternativen om de inte är det verktyg som skall användas i 

förstahand.  

  

Identifieringsnummer: 8 

Beskrivning: Om avancerade sökalternativ finns att tillgå bör dessa från början vara 

dolda. 

Motivering: Ovana användare kan lätt göra bort sig om de kommer i kontakt med de 

avancerade sökalternativen. Det är därför bättre att dölja de avancerade alternativen 

bakom ett namn som till exempel ”avancerade sökalternativ” så att nybörjare håller sig 

borta från dessa sökalternativ. 

Exempel: En webbplats har en sökruta med en länk under sig som heter ”avancerade 

sökalternativ”. vid tryck fälls de avancerade sökalternativen ut och kan användas. 

Källhänvisning: Nielsen 1999 
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Översiktlighet 

 

Användning 

Den här riktlinjen syftar till att det ska framgå hur brett och djupt innehåll webbplatsen 

behandlar samtidigt som att den ska visa på var man är på webbplatsen i förhållande till 

helheten. Ur ett, på sidnivå, hierarkiskt perspektiv är vårt koncept smalt och grunt. 

Webbplatsen handlar endast om filmer och tv-serier, alltså endast ett ämne, och innehåller 

inte tillräckligt detaljerad information för att möjliggöra undersidor till individuella filmer 

och tv-serier. 

Analys 

Vi föreställer oss att tillämpbarheten av denna riktlinje är relativ till hur komplex 

webbplatsens struktur är. Vi kan inte bedöma riktlinjens potentiella inverkan annat än för vårt 

eget koncept och tillämpningen av denna riktlinje har inte påverkat vårt koncept. 

Har jag kommit rätt? 

 

Identifieringsnummer: 10 

Beskrivning: Förmedla vad webbplatsen handlar om på alla sidor. 

Motivering: När användare kommer till en ny webbplats gör de en grov uppskattning 

av hur sannolikt det är att de kommer hitta vad de söker efter. Därför är det viktigt att 

det går snabbt att besvara frågan ”har jag kommit rätt?”. 

Källhänvisning: Krug 2000 

 

Identifieringsnummer: 9 

Beskrivning: Visa var användaren är i förhållande till webbplatsens övriga delar. 

Motivering: Användare som kommer in på webbplatsen utifrån kan skaffa sig en 

uppfattning om vad sidan har att erbjuda. Användare kan ta sig vidare utan att behöva 

gå via ingångssidan för att hitta rätt på webbplatsen. 

Exempel: Detta kan göras med ”breadcrumbs” i kombination med en tydlig 

navigationsmeny 

Undantag: På sidor där användaren förväntas fullborda en sekvens med steg som till 

exempel vid registrering eller betalning kan det distrahera användaren då 

navigeringen skulle avbryta sekvensen. 

Källhänvisning: Krug 2000 
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Användning 

På ingångssidan har tillämpningen av den här riktlinjen gjort att vi fick förtydliga aspekter 

som ska finnas på den slutgiltiga sidan som konceptet inte behandlade. Detta var att 

sidnamnet och loggans karaktär inte framgick då en helt generisk platshållare låg där och 

byttes ut mot ett temporärt namn och logga som uppfyllde riktlinjen genom att visa att 

webbplatsen handlar om film och tv-serier.  

Analys 

Vi tycker att denna riktlinje är en väldigt generell riktlinje och överordnad riktlinje 11, ”Alla 

sidor skall ha ett tydligt namn”. Detta är dock inte samma sak som en dubblett, denna riktlinje 

kan tillämpas på hela webbplatsen såväl som på individuella webbsidor. Vi ser också likheter 

med riktlinje 9, ”översiktlighet”, då svaret på frågan ”har jag kommit rätt?” inte 

nödvändigtvis behöver vara klart på en viss webbsida, utan svaret kan finnas på någon annan 

webbsida på webbplatsen. Även om den webbsida användaren är inne på inte innehåller den 

informationen de söker kanske den ger en fingervisning om var på webbplatsen den finns. 

Detta kan göras antingen indirekt genom det relaterade området webbplatsen tycks behandla 

eller direkt genom att den hänvisar till en sida där informationen kan förväntas finnas. Detta 

leder in på riktlinje 18, ”påvisa länkdestinationens innehåll”, som är ett av många sätt att gör 

att användaren kan bedöma sannolikheten för om webbplatsen har informationen som söks. 

Då den här riktlinjen är svårare att applicera på grund av sin generella natur är det enligt oss 

en god idé att först eliminera de användbarhetsproblem som de mer specifika riktlinjerna kan 

användas på.  

Alla sidor skall ha ett tydligt namn 

 

  

Identifieringsnummer: 11 

Beskrivning: Alla sidor ska ha ett namn som framgår tydligt (det räcker inte att den är 

markerad i navigationen) och namnet ska omsluta all information som är unik för 

sidan. 

Motivering: När användare hittar det de söker lägger de kanske inte märke till sidans 

namn men när användare känner att de kanske är lite fel ute behöver de kunna 

verifiera eller dementera detta. 

Källhänvisning: Krug 2000, Nielsen 1999 
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Användning 

Alla webbsidor utom ingångssidan i konceptet har en rubrik som säger vad sidan handlar om. 

På infosidan är rubriken namnet på  filmen eller tv-serien, på sökresultatssidan förklarar 

rubriken vad användaren har sökt på och i mediabiblioteket framgår det att det är 

mediabiblioteket man är inne på. 

Analys 

Det finns enligt vår mening inget uppenbart samlingsnamn som beskriver innehållet på 

ingångssidan vilket är en del av syftet med att ha ett sidnamn. En annan aspekt, att se var man 

är på webbplatsen, är ett mindre användbarhetsproblem då ingångssidan är i roten på 

webbplatsen vilket framgår i adressfältet. Ingångssidan är den enda som kan komma undan 

med detta. 

 

Vi tycker att denna riktlinje är viktig därför att sidnamnet visar på vilken unik information 

som kan förväntas hittas på en webbsida. Vi tänker oss också att sidnamnet bör vara unikt då 

tydligheten till viss del ligger i att det framgår hur sidorna skiljer sig från varandra. Ett 

problem med att följa riktlinjen kan uppstå om olika delar av innehållet inte kan samlas under 

ett och samma namn utan att det namnet blir mindre beskrivande och därmed otydlig. Detta 

anser vi dock som en indikator på att webbsidan ifråga kanske ska delas upp i flera 

webbsidor. 

Ha en tydlig hierarki 

 

Användning 

Hierarkin i konceptet är väldigt grunt då webbplatsen endast är en nivå djup på sidnivå, detta 

återspeglas i navigationen där sökfunktionen är en central del. På innehållsnivå däremot, 

framförallt på informationssidan, finns som mest fem nivåer.  Dessa är loggan och sidhuvudet 

Identifieringsnummer: 12 

Beskrivning: Indikera relationen till överordnade element. Undvik missvisande visuell 

tillhörighet. Skapa ordning genom att formatera texten med hjälp av olika typsnitt, 

färger, storlekar och attributer som till exempel kursiv stil. 

Motivering: Användaren kan lättare urskilja olika delar av texen samt lättare avgöra 

vilka delar av texten som är viktiga. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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med sökrutan och huvudnavigation som representerar hela webbplatsen. Ett sidnamn som 

representerar den film eller tv-serie som presenteras på just den sidan. Rubriker för olika 

typer av innehåll exempelvis ”synopsis”, ”crew”och ”cast”. En fjärde nivån i form av de 

individuella raderna med avsnitt för tv-serien samt en femte nivå som är de rubriker som 

visas om användaren fäller ut informationen för ett avsnitt återfinns också. Hierarkin 

indikeras delvis genom horisontell och vertikal placering med mest generell information 

längst upp och till vänster och mest specifik information längst ner till höger. Ett annat sätt 

som hierarkin visas på är genom storleken på rubriker där alla rubriker på en viss nivå har 

samma storlek och är mindre än övre nivåer, tre nivåer kan utläsas i sidnamnet, rubriken 

”Similar movies and tv-series” och de namn på filmer oh tv-serier som visas därunder. De 

individuella avsnitten, som ligger på den fjärde nivån, indikeras genom att de inte är fetstilta 

och därmed visuellt mindre framträdande än den rubrik de ligger under. Den femte och sista 

nivån indikeras genom att den först är dold och fälls ut ur det avsnitt den tillhör men har i 

övrigt samma storlek på rubrikerna som används två nivåer upp. Som kan ses av vår 

implementation av denna riktlinje skapas visuell tillhörighet i huvudsak genom närhet. 

Analys 

Vi anser att det finns ett behov av att använda många olika sätt att indikera hierarki på när det 

finns många nivåer för att det lätt går till överdrift eller blir otydligt om enstaka sätt som 

exempelvis storlek används. Vår åsikt är att det är bra att tänka på uppdelningen och 

presentationen av innehållet så att djupa nivåer inte blir mer framträdande, genom att de 

exempelvis är placerade längre upp, än rubriker på högre nivåer. Den sista nivån kan därför 

med fördel från början vara dold, för att minska hur mycket användaren behöver scrolla, detta 

kan göras med flikar eller ”dragspel/accordion” som är benämningen på lösningen som 

används i avsnittslistan. 

 

Detta är en konvention som ger designers stort spelrum samtidigt som den är specifik. De tre 

elementen som konventionen består av kan kombineras, placeras och formateras fritt av 

designern. Enligt vår mening är detta ett praktexempel på en riktlinje som aldrig bör frångås 

då den ökar tydligheten för ett väldigt litet pris samtidigt som den är väldigt flexibel.  
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Placera viktigt innehåll ”above the fold” 

 

Användning 

När det gäller ”above the fold” är det främst informationssidan som är intressant då de andra 

webbsidorna endast har en typ av information att visa, det finns därför ingenting att ta 

ställning till på dessa sidor. Vi har på informationssidan placerat viktiga element som filmen 

eller tv-seriens namn, året, omslaget och så vidare högt upp på webbsidan.  

Analys 

Denna riktlinje är enligt oss svår att applicera då den lämnar osagt exakt vad som skall 

klassas som viktigt samt för vem det är viktigt. Det är omöjligt att ha en riktlinje som säger 

exakt vad som är det viktigaste på en given webbsida eftersom alla situationer är unika, men 

precis som för dagstidningar är det en subjektiv avvägning som får göras från fall till fall. På 

informationssidan i vårt koncept har filmens eller tv-seriens omslag placerats högt upp då vi 

anser den vara viktig för att användarna enkelt och snabbt skall veta om de hittat rätt film 

eller tv-serie. Den andra delen av riktlinjen, som handlar om att positionera element för att 

indikera att det går att scrolla webbsidan, är även den svår att applicera. Detta beror på att 

Identifieringsnummer: 13 

Beskrivning: ”Above the fold” är en term kommer från tidnings-branschen och menar 

på det innehåll som går att se på den övre sidan av en tidning, då dagstidningar ofta 

ligger vikta i affärer har termen ”above the fold” uppstått. På webben kan denna teknik 

appliceras genom att ha viktig information högt upp på en webbsida. Det går även att 

påvisa att det finns mer information att hämta på en webbsida genom att positionera 

element på ett sådant sätt att det går att se att det finns mer information att hämta 

längre ned på webbsidan. 

Motivering: De flesta användare scrollar inte på en webbsida och det är då viktigt att 

användaren får en klar uppfattning om vad just den här webbsidan erbjuder, så att 

användaren kan bestämma sig för om det är värt att stanna på webbsidan eller inte 

utan att scrolla. 

Exempel: Användare märker ibland inte att det går att scrolla om en bild eller text är 

positionerad så att det ser ut som om det inte finns mer innehåll. Om en sida 

angående Iron Maiden konsärer visar kommande konsärer för långt ned så att 

användaren inte ser dem ”above the fold”, kan användaren tro att de inte har datum 

för konsärerna. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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elementens position i förhållande till webbläsarfönstrets nederkant kommer vara annorlunda 

beroende på användarens skärmupplösning, webbläsare, eventuella verktygsfält och annan 

yttre påverkan. Vi har däremot uppmärksammat att det finns ett lätt sätt att upptäcka om det 

möjligtvis inte framgår att det går att scrolla genom att leta efter raka horisontella mellanrum 

som sträcker sig över hela webbsidan. Det är dock vår åsikt att detta är en väldigt liten del av 

riktlinjen och att fokuset ligger på att visa viktig information högt upp på webbsidan. 

Ge den viktigaste poängen snabbt 

 

Användning 

Denna riktlinje förutsätter att man har eget redaktionellt innehåll. Den är därmed endast 

tillämpbar på texten på ingångssidan i vårt koncept, platshållartexten i konceptet förmedlar 

endast vagt vad som ska stå och är därför inte tillräckligt tydlig för att bedömmas ordentligt. 

Analys 

Vi inser att inget eget redaktionellt innehåll inte är en ursäkt för att inte följa riktlinjen och 

användare har inget eller väldigt litet överseende för detta. För att påverka situationen kan val 

av informationskälla och bidrag med information till källan öka kvaliteten. Denna riktlinje 

tillgodoser även ”information foraging”, som behandlats i teoridelen. 

  

Identifieringsnummer: 14 

Beskrivning: Den viktigaste poängen skall vara skriven inom de två första raderna. 

Motivering: Eftersom användare väldigt snabbt tittar igenom en sida efter relevant 

information är det bra att tidigt i texten visa vad den handlar om så att användare kan 

bestämma sig för om det är värt att läsa vidare. 

Undantag: Citat bör inte uppdelas. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Korta och beskrivande rubriker 

 

Användning 

Denna riktlinje har framförallt applicerats på informationssidorna eftersom de har ett innehåll 

som tillåter uppdelning med hjälp av rubriker till skillnad mot exempelvis mediabiblioteket 

som främst består av listor. alla rubriker på informationssidan är relativt korta och koncisa 

samtidigt som de beskriver den efterkommande texten. Samma applicering kan ses på 

ingångssidan där de tre rubrikerna fungerar som ett samlingsnamn för den efterkommande 

texten. Ett exempel från informationssidan är rubriken ”Reocurring cast” vars innehåll består 

av de skådespelare som är med i de flesta avsnitt i fallet av en tv-serie. Ett undantag är 

rubriken ”Similar movies and tv-series” som innan varit ”Recommendations”. Denna 

ändrades för att förtydliga att rubrikens innehåll handlar om liknande filmer och tv-serier.  

Analys 

Denna riktlinje applicerade sig automatiskt under arbetets gång för oss, förutom när 

”recommendations” rubriken byttes ut efter att vi identifierat att den inte beskrev sitt innehåll 

till den grad som vi skulle velat. Mediabiblioteket och sökresultatssidan är uppdelade i 

tabeller och det är vår åsikt att varje enskild kolumn i en tabell kan klassificeras som en 

rubrik. i detta fall har den här riktlinjen även följts där då vi anser att dessa ”rubriker” har de 

kvaliteter som riktlinjen förespråkar.  

  

Identifieringsnummer: 15 

Beskrivning: Använd korta och beskrivande rubriker för de olika textstyckena 

Motivering: Rubriker fångar användarens uppmärksamhet och kan hjälpa 

användaren att hitta rätt på en sida. 

Exempel: En text som handlar om fåglars vingar kan ha rubriken ”Fåglars vingar”, 

enkelt, koncist och beskrivande. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Undvik långa stycken 

 

Användning 

Vi har inte hittat ett fall i vårt koncept där denna riktlinje bryts. Vi anser att denna riktlinje 

endast är tillämpbar på mindre uppdelad information.  

Använd listor eller numrerade steg 

 

Användning 

Ingångssidan har tre punktlistor uppdelade efter aspekterna upptäcka, samla och hålla koll på 

filmer och tv-serier. Varje punktlista beskriver under varsin punkt de individuella funktioner 

som webbplatsen har som relaterar till den aspekt som rubriken anger. 

Analys 

Denna riktlinje bör enligt oss främst användas på webbplatser som har mycket text på en 

plats. Den kan även användas, som i vårt fall, för att tydliggöra någonting. Riktlinjen är tydlig 

med vad den vill åstadkomma, vilket även gör den enkel att tillämpa. Den enda svårighet vi 

kan se är att identifiera vart den skall tillämpas eller om eventuella texter som riktlinjen 

kunde tillämpats på kunde formateras på något annat vis för en bättre effekt. Detta lämnas 

osagt av riktlinjen och den som skall tillämpa den måste avgöra det från text till text. 

  

Identifieringsnummer: 17 

Beskrivning: Dela upp texter med hjälp av listor eller numrerade steg om det är 

applicerbart i sammanhanget. 

Motivering: En lista gör att varje del av listan står ut för sig själv och är därför väldigt 

lätt att snabbt titta igenom efter relevant information. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 

 

Identifieringsnummer: 16 

Beskrivning: Dela upp text i kortare stycken. 

Motivering: Användare får det lättare att ta till sig texten om de texten är uppdelad. 

Undantag: Citat bör inte uppdelas. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Påvisa länkdestinationens innehåll 

 

Användning 

Alla länkar och de flesta knappar har fått tydliga namn för att användaren lätt skall kunna 

veta vad som händer eller vart de kommer att hamna vid klick. Om inte ett namn finns, kan 

användaren hålla muspekaren över elementet för att få en beskrivning, som är fallet med 

exempelvis ikonerna i menyn som är belägna i det övre högra hörnet. På informationssidan 

har en nedåtpil som indikerar att det går att fälla ut elementet för att få mer information 

kompletterats med texten ”show all” för att hjälpa användaren att veta exakt vad som skulle 

hända vid klick på elementet. 

Analys 

Vi ser att det finns olika sätt att följa riktlinjen på eftersom den lämnar osagt på vilket sätt 

destinationen skall indikeras. Exempelvis påvisar länken till en films informationssida tydligt 

vad för information som kommer att vara tillgängligt vid klick då länken består av filmens 

namn. Detta är en mer direkt påvisning av destinationsinnehållet än exempelvis en ”show all” 

länk under en films ”cast”. Användaren har ändå lätt att göra kopplingen mellan ”cast” och 

”show all” då de är placerade i anslutning till varandra.  

Korshänvisa relaterade sidor 

 

Identifieringsnummer: 19 

Beskrivning: Korshänvisa information från relaterade webbsidor. 

Motivering: Om användaren följer en tillsynes utstakad bana i sökandet efter specifik 

information och användaren inte hittar denna information när de tror sig veta att de 

kommit rätt på webbplatsen tror de ofta att informationen inte finns. 

Källhänvisning: Nielsen 2003 

 

Identifieringsnummer: 18 

Beskrivning: Ha tydligt namngivna länkar samt använda titelattribut för länkar för att 

beskriva dess innehåll. 

Motivering: ”Tre tanklösa, otvetydiga klick är lika med ett klick som kräver 

eftertanke”. Användaren kan effektivt förutse vad de kan finna om de följer en länk. 

Källhänvisning: Nielsen 2003, Krug 2000 
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Användning 

Den här riktlinjen har endast tillämpats på ett ställe i vårt koncept. detta är för den dialogruta
9
 

som kommer upp när man trycker på ”delete”-knappen på ett media i mediabiblioteket, där 

valet att ta bort mediet från den markerade listan visas. Denna funktion har annars ett annat 

hem, under dropdownknappen
10

 i list-kolumnen där användaren tar bort mediet från listor 

genom att avmarkera checkrutan för den lista de vill ta bort den ifrån. 

Analys 

Vi korshänvisar inte sidor där vi tillämpat den här riktlinjen utan snarare funktioner. Det 

kanske inte är vanligt att det finns ett behov av att göra detta men vi tror att då deleteknappen 

inte var tydlig med på vilket sätt den tar bort den specifika filmen eller tv-serien, från listan 

eller hela mediabiblioteket, kan användare lätt tro att det endast går att ta bort på det ena 

sättet då det är den enda deleteknapp som visas. Vi tror att det typiska användningsområdet 

för den här riktlinjen är för exempelvis en webbplats som har många kategorier för att dela in 

sitt innehåll. Detta är vanligt för e-handelswebbplatser där produkter ofta delas in i flera lager 

av kategorier. Exempelvis tycker vi att interna hårddiskar bör finnas under både kategorin 

datorkomponenter och lagring om båda dessa kategorier finns.  

  

                                                 
9
 En ruta som användaren aktivt måste bekräfta, besvara, avbryta eller stänga. Rutan kan innehålla text eller 

olika grafiska element. 
10

 En knapp som vid tryck fäller ut en lista i anslutning till sig själv, oftast under sig själv. Denna lista kan 

exempelvis innehålla olika val. 
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Undvik tidig registrering 

 

Användning 

Registrering är inte nödvändigt för användningen av vår tilltänkta webbplats. Systemet är 

utformat på ett sådant sätt att alla funktioner fungerar utan att användaren har registrerat sig 

eller loggat in. Det finns dock vissa restriktioner som att användaren till exempel är låst till 

den dator där den första interaktionen med webbplatsen uppstod. För att få tillgång till det 

personliga mediabiblioteket överallt måste en registrering ske, då all information som sparats 

förs över till det nyskapade kontot.  

Analys 

Vi anser att vi har tagit tanken med att undvika tidig registrering ett steg längre i vårt koncept, 

då webbplatsen är fullt fungerande utan varken registrering eller inloggning. På detta sätt 

låter vi användarna testa webbplatsen innan de bestämmer sig för att ge ut sin personliga 

information som till exempel sin e-postadress. Systemet är dock inte tänkt att användas utan 

registrering under en längre period, då informationen endast är temporärt lagrad på en icke 

central plats, vilket gör att informationen inte går att komma åt från olika datorer samt lätt 

kan gå förlorad. För att få användarna att förstå detta gjordes en informationsruta som visas i 

menyn om användaren är utloggad. Vår åsikt är att en tidig registrering inte är ett 

användbarhetsproblem sålänge användaren vet varför registreringen är nödvändig. Om 

Identifieringsnummer: 20 

Beskrivning: Kräv inte registrering av användare för att de skall få tillgång till en del 

av innehållet på webbplatsen. 

Motivering: Genom att kräva registrering för att få åtkomst till stora delar av 

innehållet på en webbplats försvinner fördelen med djuplänkningar, där sökmotorer till 

exempel kan hjälpa till för att generera fler användare. Användare gillar heller inte att 

ge ut sina personutgifter för tidigt, vilket kan göra att de i värsta fall lämnar 

webbplatsen. 

Exempel: Många webbplatser som säljer produkter låter användare leta i sortimentet 

och låter dem ofta även gå så långt som tills när det är dags att betala utan att 

registrera dem. 

Undantag: Vissa sidor baseras på personlig information och måste då ha en tidig 

registrering. 

Källhänvisning: Nielsen 1999, Nielsen 2006 
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användaren förstår att vissa funktioner inte skulle fungera korrekt utan en registrering och vill 

använda dessa funktioner kommer registreringen inte att ses som något negativt och därmed 

inte vara ett användbarhetsproblem. Problemet är då enligt oss snarare att få användare att 

komma till denna insikt, vilket försvåras ytterligare av en tidig registrering. 

Ge återkoppling 

 

Användning 

När en användare utför en handling som inte resulterar i att de kommer till en ny sida ändras 

relaterade element för att återspegla vad användaren har gjort. Dessa relaterade element 

ligger alltid i direkt anslutning till eller på den knapp som används för att initiera ändringen. 

Om en användare gör en sökning som inte ger några resultat så står det som en text där 

sökresultaten skulle legat. gilla-knappen för rekommendationer av liknande media saknade 

till en början en indikator som visade om användaren redan hade gillat rekommendationen 

eller inte. 

Analys 

Detta är en riktlinje som är väldigt klar angående vad den ämnar att åstadkomma, vilket även 

gör den hyffsat lätt att applicera. Ett frågetecken uppstår dock angående hur mycket 

återkoppling som behövs och detta är enligt oss en avvägning som får göras vid varje 

applicering. Det är vår åsikt att återkopplingen inte skall störa användaren utom när den är av 

en sådan natur att användaren behöver ta ställning till någonting eller återkopplingen är 

Identifieringsnummer: 21 

Beskrivning: När användaren gör någonting som inte skulle generera ett svar i 

vanliga fall, eller gör någonting som inte är korrekt, bör användaren få en lämplig 

indikation som svar. 

Motivering: Om användaren inte får något svar alls kan det vara svårt för användaren 

att veta att någonting har hänt överhuvudtaget eller om något gått fel. 

Exempel: Om inget resultat blev funnet av en sökning bör detta stå, istället för att 

presentera användaren med en helt tom sida. det går även att presentera den 

sökning användaren gjorde så att denne lätt kan ändra sina sökord eller föreslå 

andra, liknande, sökord. Man kan även i detta fall visa på de avancerade 

sökalternativen om det finns sådana att tillgå. 

Källhänvisning: Nielsen, 2006 
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kritisk för fortsatt användning av systemet. Det är dock vår tanke att en indikation som inte 

kan förväntas uppfattas av användaren inte är en återkoppling.  

Indikera besökta länkar 

 

Användning 

Vi har i vårt koncept inte applicerat den här riktlinjen.  

Analys 

Anledningen till att riktlinjen inte applicerats är att alla individuella webbsidor i vårt koncept 

är av en sådan natur att användare kan ha ett behov av att komma tillbaks till dem flera 

gånger. Att till exempel markera en film eller tv-serie som användaren redan besökt skulle 

därför inte tjäna något syfte. Vi anser därför att vårt koncept är ett typiskt undantagsfall som 

beskrivet av riktlinjen.  

Klickbara element ska vara lätta att klicka 

 

  

Identifieringsnummer: 23 

Beskrivning: Man bör undvika att lägga länkar allt för nära andra länkar. Länkarna 

bör heller inte vara för små. 

Motivering: Det är svårare att klicka på en länk om den är för liten och om den ligger 

direkt intill en annan länk utan mellanrum 

Undantag:  Mindre intressanta länkar som till exempel copyright information kan 

göras mindre. 

Källhänvisning: Nielsen 2004 

 

Identifieringsnummer: 22 

Beskrivning:  Länkar skall ändra färg efter de klickats. 

Motivering: för att användarna skall kunna veta vart på webbplatsen de redan varit. 

Undantag: Om länkarna däremot används för repeterande uppgifter bör de inte ändra 

färg då detta kan förvirra användaren. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Användning 

I mediabiblioteket har denna riktlinje applicerats på de små ”delete”-knappar som återfinns 

på vänster sida om varje omslag. Från början var knappen placerad väldigt nära elementet 

ovanför, detta ändrades senare till att det blev ett mellanrum emellan de två elementen. 

Analys 

Hur lätt det är att klicka på något avgör hur noggrann användaren måste vara för att träffa 

målet och inte trycka på ett andra närliggande element. Vi tror att hur litet ett klickbart 

element är samt hur nära det ligger ett annat klickbart element är beroende av varandra. 

Exempelvis ser vi inget användbarhetsproblem med att två stora element ligger direkt intill 

varandra. Vi anser att avstånd till andra element är en mindre viktig aspekt och är endast 

relevant om ett av elementen är riktigt litet. små element är i sig själva inte lättare att klicka 

på oavsett hur långt det är till angränsande element. Hur litet ett element kan tillåtas vara 

beror, anser vi, på hur frekvent användningen av det är. 

Indikera klickbarhet 

 

Användning 

Vi indikerar klickbarhet på tre sätt, med knappar som ser upphöjda ut, en unik textfärg för 

länkar och pilar på element som kan fällas ut. Pilarna är placerade och pekar åt olika håll 

beroende på var de används, i en lista ligger de till vänster och pekar åt höger mot det 

klickbara innehållet medans de på alla andra ställen pekar nedåt eller uppåt; den riktning som 

innehållet åker när innehållet fälls in eller ut.  

  

Identifieringsnummer: 24 

Beskrivning: Det skall framgå tydligt när någonting är klickbart, detta är speciellt 

viktigt om elementet inte är en länk. Länkar bör ha en exklusiv färg. Det går även att 

markera att något är en länk genom att ha en pil som pekar åt höger mot texten. 

undvik att göra så att element som inte är klickbara framstår som klickbara. Knappar 

bör ha ett lite upphöjt 3D-utseende. 

Motivering: Användare som inte vet vad som är klickbart kan missa vad som döljer 

sig bakom exempelvis en knapp. 

Källhänvisning: Nielsen 2006, Krug 2000 
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Analys 

Det är ett mysterie för oss varför pilarnas riktning är olika beroende på sammanhangen annat 

än att det kan anses vara en konvention. Att pilarna pekar åt höger och sedan nedåt för 

avsnittslistan kommer ifrån hur filträd i exempelvis operativsystemet Mac OS X  och 

Windows 7 visas. Vi anser att denna riktlinje inte lämnar speciellt mycket spelrum då 

indikationen på att någonting är klickbart även gäller för användarna, det vill säga 

användarna har lärt sig hur någonting klickbart ser ut vilket gör att allt som går emot denna 

syn kommer uppfattas som icke-klickbart. Vi ser dock att användare kan lära sig vad som är 

klickbart, men denna riktlinjes syfte är att användaren inte skall behöva lära sig detta.  

Konsekventa gränssnittselement 

 

Användning 

Knappar är det vanligast förekommande gränssnittselementet i vårt koncept och används på 

alla ställen där användaren initierar ett kommando och förblir på samma webbsida efter klick. 

Ett undantag är knappen på ingångssidan, knapparna längst upp till höger i menyn för 

mediabiblioteket och inställningar, dessa knappar fungerar som länkar. Alla länkar på 

webbplatsen tar användaren till en ny webbsida eller uppdaterar webbsidan användaren är på. 

Ett undantag är länken ”advanced search” precis ovanför sökresultaten på sökresultatssidan 

som fäller ut den avancerade sökfunktionens inställningar vid klick. resterande 

gränssnittselement fungerar som de bör. Vi har använt ett element som är en kombination av 

en knapp och en konventionell ”dropdown”. Detta element använde vi när kommandon kan 

utföras i den ruta som fälls ut, detta skiljer sig mot en konventionell ”dropdown” som 

används för val av fördefinierade parametrar. 

Identifieringsnummer: 25 

Beskrivning: Alla gränssnittselement skall bete sig som den sorts element de är. 

Motivering: Om ett vanligt gränssnittselement inte fungerar som det brukar kan 

användare få problem för att de inte vet hur de skall använda elementet. 

Exempel: En scrollbar som gjorts om till att vara en sol kan skapa stor förvirring då 

användare inte förstår att det är en scrollbar. Likaså kan till exempel en knapp som 

inte initierar ett kommando, som den borde, förvirra användare. 

Undantag: Om det på annat sätt görs tydligt vad elementet har för funktion kan de 

ändras. 

Källhänvisning: Nielsen 2006 
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Analys 

De två knapparna i övre högra hörnet för library och inställningar som är ikoner borde 

egentligen vara länkar men ”logga ut” ska vara en knapp. Då dessa tillhör menyn gjordes 

valet att frångå denna riktlinje för att det skulle se enhetligt ut genom att alla är knappar. På 

ingångssidan finns även knappen ”Start exploring” som egentligen borde vara en länk men 

med tanke på att denna knapp är menad att användas, då den är mycket större än normalt, 

som ett konventionellt sätt att uppmana till handling. Denna riktlinje ger ingen beskrivning 

för hur olika gränssnittelement skall användas. För oss har detta dock inte varit ett problem då 

vi har en del erfarenhet av webbsidor där dessa element använts som hjälpt oss att identifiera 

hur olika gränssnittselement skall användas; att det är de element som för oss förefallit mest 

intuitivt som ska användas i ett visst sammanhang. Vi ser dock att ett behov kan finnas för 

riktlinjer för de individuella elementen.  

Konsekvent navigering 

 

Användning 

I menyn finns alla navigationsval. Utloggningsknappen, knappen för inställningar, knappen 

för att gå till mediabiblioteket samt loggan som även den länkar till mediabiblioteket. 

Sökfunktionen finns även tillgänglig i menyn, då den kan anses som ett navigationsval.  

  

Identifieringsnummer: 26 

Beskrivning: Använda en konsekvent navigering över hela webbplatsen. 

Motivering: Med en konsekvent placering och innehåll på navigeringen vet 

användare alltid vart de skall vända sig för att navigera sidan och hur navigeringen 

fungerar. Detta gör att användare känner sig säkra att utforska webbplatsen. 

Exempel: En webbplats har alla navigeringsalternativ i en kolumn på höger sida. 

Denna navigering stannar på höger sida vilken sida användaren än går till. 

Undantag: Underkategorier kan med fördel visas för den sektion man är inne på. På 

sidor där användaren förväntas fullborda en sekvens med steg som till exempel vid 

registrering eller utcheckning kan navigationen distrahera användaren då 

navigeringen skulle avbryta sekvensen. 

Källhänvisning: Nielsen 2006, Krug 2000 
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Analys 

De enligt oss mest uppenbara navigationsvalen finns i vårt koncept i menyn som följer med 

genom hela webbplatsen. Eftersom konceptet däremot består av endast 3 olika typer av 

webbsidor blir navigationsvalen ganska begränsade. I vårt koncept anser vi att det är mycket 

viktigt att ha tydliga länkar till informationssidan samtidigt som en fast åtkomstpunkt inte kan 

användas. Detta har åstadkommits genom att tydligt presentera länkar till de olika filmernas 

och tv-seriernas informationssidor på övriga delar av webbplatsen på ett så konsekvent sätt 

som möjligt, vilket kan märkas i hur sökresultatssidan och mediabiblioteket presenterar sitt 

innehåll.  

Lätt återhämtning från fel 

 

Användning 

Användare kan i vårt koncept ”ose” filmer och tv-avsnitt, det vill säga de kan sätta ett tv-

avsnitt eller en film som icke-sedd efter att de satt den som sedd. Detta är en tillämpning av 

denna riktlinje där vi identifierat att användare möjligtvis skulle kunna tänkas trycka på ”se”-

knappen av misstag och därmed uppstår ett fel. För att användare enkelt skall kunna 

återhämta sig från detta fel gavs möjligheten att ”ose” filmer och tv-avsnitt. Samma princip 

har även applicerats på ”love/hate” funktionaliteten som återfinns på informationssidan. Om 

användaren har ”älskat” ett avsnitt kan användaren ta bort sin ”älska”-status genom att trycka 

på hjärtat igen.  

Analys 

Återhämtning från fel kräver, precis som riktlinje 28, ”förebygg fel”, en djupare förståelse för 

systemet än vissa andra riktlinjer då det är svårare att identifiera vart en återhämtning skulle 

kunna behövas än till exempel att identifiera användbarhetsproblem relaterade till riktlinje 15, 

Identifieringsnummer: 27 

Beskrivning: Det skall vara enkelt att ångra en handling på en webbplats. 

Motivering: Användare kan ibland göra ”fel” genom att använda en funktion av 

misstag eller använda den felaktigt. När användaren uppdagar att detta fel uppstått 

skall det vara enkelt att återgå till stadiet innan ändringen skedde. 

Exempel: Bildredigeringsprogram har ofta en mycket kraftfull ångra funktion som låter 

användare ångra tidigare gjorda ändringar på ett enkelt sätt. 

Källhänvisning: Nielsen 1993 
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”korta och beskrivande rubriker”. Vissa former av återhämtning är mer subtila, som till 

exempel att betygsätta en film eller tv-serie. För oss har det under arbetets gång känts som en 

självklarhet att användarna skall kunna ändra sina betyg, men vid närmare eftertanke märks 

det att även detta är en form av återhämtning då betyget fritt kan ändras och det tydligt 

indikeras att användaren betygsatt någonting samt hur högt betyget blev satt. 

Sammanfattningsvis tycker vi att denna riktlinje är mer kraftfull än vid en första anblick, då 

den har ett större djup än den ger sken av och därmed även kan tillämpas i större omfattning. 

Förebygg fel 

 

Användning 

Den här riktlinjen har applicerats på sökresultatets paginering, det element som visar hur 

många sidor med sökresultat som finns samt vilken av dessa sidor användaren befinner sig 

på. Om användaren är på den första sidan av resultat visas inte ”previous”-knappen och om 

användaren är på den sista sidan av resultat visas inte ”next”-knappen.  

Analys 

Riktlinjen representear enligt oss en av de mer åtråvärda egenskaperna ett system bör besitta, 

då användare inte uppskattar fel. Att bygga ett felfritt system är dock inte inte alltid möjligt 

då alla situationer är olika. Exempelvis är funktioner som låter användare mata in data 

svårhanterliga och regel 27, ”lätt återhämtning från fel”, får tillmötesgå detta 

tillkortakommande.  

  

Identifieringsnummer: 28 

Beskrivning: En webbplats bör sträva efter att förhindra att användare kommer i en 

sits där fel uppkommer. 

Motivering: I ett perfekt system skulle fel aldrig uppstå och därmed skulle även regel 

27, ”Lätt återhämtning från fel”, inte behövas. 

Exempel: Ett sökresultat är uppdelat i flera sidor på grund av att det finns för många 

resultat. När användaren är på den sista sidan skall inte möjligheten att gå till ”nästa 

sida” finnas. 

Källhänvisning: Nielsen 1993 
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Intuitiv design 

 

Användning 

Denna riktlinje har applicerats i stor omfattning under arbetets gång, främst där det inte är 

helt uppenbart hur någonting fungerar. Riktlinjen har till exempel hjälpt till att identifiera 

användbarhetsproblem med prioritetsfunktionaliteten i mediabiblioteket. Användarna kan 

själva välja vilken ordning alla objekt i en lista skall vara genom att byta ut numret som är 

längst till vänster i varje objekts rad. Ett annat exempel är att riktlinjen hjälpte till att 

identifiera att det kan vara svårt för användarna att se att det går att sortera sökresultaten samt 

mediabiblioteket med hjälp av rubrikerna ovanför kolumnerna.  

Analys 

Detta är den riktlinje som vi har hittat flest användbarhetsproblem genom och som tycks gå 

att tillämpa i så gott som alla typer av situationer. Detta har att göra med att den är så nära 

knuten till kärnan av vad som är användbarhet och det som Steve Krug nämner i sin bok 

Don't make me think (2000). Om du bara fick ha en princip skulle det vara just denna, enligt 

Krug. Detta tycker vi är att ta riktlinjen lite till sin spets men detta säger ändå en del om hur 

brett riktlinjen kan tolkas. Grunden till riktlinjen är problemet att användare inte läser en 

manual även om den finns och behövs. Uppfyllandet av riktlinjen sker därför genom att ändra 

till en lösning som är intuitiv, och därmed inte kräver en manual. När vi genomförde den 

heuristiska utvärderingen gjorde vi omedvetet avgränsningen att mer specifika riktlinjer som 

kan tillämpas på ett användbarhetsproblem har förtur över mer generella riktlinjer då vi i 

retrospekt inser att vi kunnat tillämpa den här riktlinjen på många av de 

användbarhetsproblem som andra mer specifika riktlinjer behandlar. Vi har ibland känt att 

bedömningen av de användbarhetsproblem vi identifierat genom tillämpningen av den här 

Identifieringsnummer: 29 

Beskrivning: En webbplats bör i så stor utsträckning som möjligt vara byggd så att 

användare kan använda den utan att behöva läsa instruktioner. 

Motivering: Användare lämnar hellre en webbplats än läser instruktioner. 

Undantag: Om en webbplats är väldigt värdefull för en användare eller om 

webbplatsen används i användarens jobb kan användaren läsa instruktioner för att 

lära sig hur man använder webbplatsen. 

Källhänvisning: Nielsen 1999, Krug 2000 
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riktlinjen är väldigt godtyckliga och vi anser att ett frågetecken finns som handlar om var 

gränsen ska dras för vad användaren kan förväntas förstå. 

5 Slutsats och diskussion 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån frågeställningen. Först kommer de slutsatser 

som kommit fram under arbetet att tas upp under avsnittet ”Slutsatser”. Sedan kommer 

metodkritik att framföras under avsnittet ”behov av fler specifika riktlinjer”. Därefter tas 

förslag på fortsatt forskning upp. 

5.1 Slutsatser 

Det är vår uppfattning att om utvecklare inte förstår varför ett användbarhetsproblem, som 

identifierats genom kännedom om användbarhetsprinciper, är ett problem kan de inte komma 

fram till insiktsfulla lösningar anpassad för det specifika fallet. Utvecklare som inte förstår 

användbarhetsproblemets natur kan inte använda en riktlinjes rekommendation utan att 

riskera att hela riktlinjens syfte går förlorat. Enligt oss skapas goda förutsättningar för att 

utforma en användbar dynamisk webbplats genom god kännedom om 

användbarhetsprinciper, en systematisk metod för identifiering av användbarhetsproblem 

samt en förståelse för användbarhetsproblemens natur. Med förståelse för 

användbarhetsproblemets natur menar vi inte att utvärderaren måste vara en 

användbarhetsexpert utan att utvärderaren har reflekterat över de olika aspekter som utgör 

användbarhetsproblemet och därigenom kommit till insikter om orsaker till det. 

 

Vi ser även att, beroende på vilka riktlinjer som används vid en heuristisk utvärdering, så 

kommer olika typer och mängder av användbarhetsproblem att identifieras. Riktlinjer kan 

enligt oss placeras på en skala efter hur generella eller specifika de är. De mer generella 

riktlinjerna tar upp övergripande användbarhetsproblem och ger ofta ingen definitiv lösning 

medan de mer specifika riktlinjerna tar upp mer tydligt definierade användbarhetsproblem 

och har ofta även en uppenbar lösning. Den första riktlinjen som presenteras i vårt 

resultatkapitel, riktlinje 1, ”Följ konventioner”, klassificerar vi exempelvis som en generell 

riktlinje då den rekommenderar att en webbplats bör följa konventioner, men inte definerar 

dessa konventioner. Riktlinje 4, ”Sökrutan ska följa konvention”, som presenteras i samma 

kapitel, ser vi som en bra specifik riktlinje då den tydliggör ett användbarhetsproblem samt 
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flera möjliga lösningar. Beroende på vilka typer av riktlinjer, specifika eller generella, som 

används vid en utvärdering kan resultatet av utvärderingen bli väldigt annorlunda. Generella 

riktlinjer förlitar sig till stor del på utvärderarens kunskaper, men har däremot ett stort 

tillämpningsområde. Det är dock lätt att missa användbarhetsproblem med generella riktlinjer 

då det är svårt att vara systematisk i tillämpningen. De specifika riktlinjerna kan lättare 

användas för att mer systematiskt identifiera användbarhetsproblem och förlitar sig endast i 

liten utsträckning på utvärderarens kunskaper. Specifika riktlinjer har dock ett begränsat 

tillämpningsområde vilket gör att fler riktlinjer behövs för att täcka samma spektrum som en 

generell riktlinje. Vi tror dock att det alltid kommer att finnas fall där endast en mer generell 

riktlinje kan tillämpas. Vi anser därmed att en blandning av generella och specifika riktlinjer 

gör för bästa heuristiska utvärdering.  

 

Vi har även sett en fara med att göra utvärderingar på temporärt innehåll, det vill säga 

innehåll som agerar som platshållare för det riktiga innehållet.  De wireframes som vi gjorde 

var inte tillräckligt utförliga i en del avseenden, vilket gjorde att vi fick problem med att 

tillämpa vissa riktlinjer. Temporärt innehåll som är utformat för att tillmötesgå en riktlinje 

ställer till problem när det ska ersättas av det ”riktiga” innehållet då de kvaliteter som det 

temporära innehållet har riskerar att gå förlorat eller att detaljer som inte är avsiktliga läses in 

i tolkningen av det. Om det finns temporärt innehåll i ett koncept tycker vi att tillämpningen 

av riktlinjer på detta innehåll skall undvikas, en notis angående detta bör göras så att 

eventuellt ej tillämpade riktlinjer kan tillämpas när det riktiga innehållet väl är på plats. 

5.2 Behov av fler specifika riktlinjer 

Vi har som nämnt i vår slutsats kommit fram till att det finns riktlinjer som är mer generella 

och riktlinjer som är mer specifika. Under arbetet har vi identifierat en riktlinje, riktlinje 29, 

”intuitiv design”, som användes i mycket större utsträckning än de andra riktlinjerna. Cirka 

46% av alla användbarhetsproblem vi fann under den första iterationen var relaterade till 

denna riktlinje och eftersom den enligt oss är extremt generell har tillämpningen av den till 

stor del baserats enbart på våra egna subjektiva bedömningar. Då vi bedömer att vi själva inte 

är användbarhetsexperter tror vi att mer specifika riktlinjer hade hjälpt oss mer än ”intuitiv 

design”. Eftersom riktlinjen har varit väldigt generell har den dock, som kan ses av riktlinjens 

frekventa tillämpning, hjälpt till att hitta många användbarhetsproblem som vi möjligtvis inte 

skulle hittat utan den. Dock tror vi att med hjälp av mer specifika riktlinjer kunde identifierat 



50 

 

fler användbarhetsproblem, då de direkt visar på vart ett användbarhetsproblem kan finnas. 

De användbarhetsproblem vi hittat med ”intuitiv design” är begränsade till vår nuvarande 

kunskap om användbarhet tillskillnad från de specifika riktlinjerna som kan hjälpa till att hitta 

användbarhetsproblem även där vi har mindre kunskap. När vi tittar bakåt på det vi gjort kan 

vi se att ett annat användningsområde för denna riktlinje kunde varit att identifiera för vilka 

sorts användbarhetsproblem nya riktlinjer skulle behövts läggas till. På detta sätt kunde 

riktlinjen funnits kvar som ett sätt att identifiera användbarhetsproblem som andra riktlinjer 

missat samt för att utöka utvärderingarnas systematik allteftersom iterationerna fortskred.  

5.3 Fortsatt forskning 

Detta avsnitt kommer att ta upp förslag på fortsatt forskning i ordningen användartestning, 

aktivitets design och slutligen känslomässig design.  

5.3.1 Användartestning 

Användartester är viktiga enligt oss då de tillhandahåller information om hur användare 

faktiskt använder ett system. Vi har i den här undersökningen inte använt oss av 

användartestning då denna typ av testning bland annat är längre fram i utvecklingsprocessen 

än en heuristisk utvärdering och för att det inte går att iterera lika snabbt med metoden. 

Användaretester är dock något vi anser vara ett logiskt nästa steg från en heuristisk 

utvärdering. Vissa av de riktlinjer som används under en heuristisk utvärdering kräver att 

utvärderaren använder sin subjektiva bedömning eller att försöka tänka som en användare. De 

ändringar som gjordes, baserade på subjektiva bedömningar, kan med hjälp av användartester 

få svar grundade i empiri. Nya användbarhetsproblem, som inte uppmärksammades innan, 

kan även upptäckas då användare möjligtvis tänker på andra sätt, eller i andra banor, än en 

utvecklare eller en användbarhetsexpert. Det är vår uppfattning att om användare inte varit 

deltagande under utvecklingen av en webbplats, genom exempelvis användartester, kommer 

webbplatsen endast vara byggd på gissningar, om än kvalificerade sådana.  

5.3.2 Aktivitetsdesign 

När en användare är på en webbplats har de olika mål de vill uppnå och det finns i teorin 

många sätt för utvecklare att möjliggöra för användare att uppnå dessa mål. Vi har saknat ett 

sätt att komma fram till vilken funktionalitet som är bäst lämpad för att låta användare nå upp 

till sina mål. Vi är därför intresserade av att studera aktivitetsdesign. Enligt Rosson & Carroll 

(2002) kan en aktivitet delas upp i flera handlingar och aktivitetsdesign ämnar till att utforma 
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dessa handlingar som användaren går igenom när de använder systemet och detta lägger 

grunden för vilka funktioner systemet måste ha. Vår tanke bakom detta är att oavsett hur 

användbar en förbestämd kombination av funktioner är kan systemet aldrig bli mer 

användbart än hur bra funktionerna fungerar tillsammans i förhållande till det mål de ämnar 

att uppnå. 

5.3.3 Känslomässig design 

I kapitlet professionsrelaterad litteratur nämner vi kort känslomässig design som ett 

komplement till litteraturen om användbarhet, men vi lämnar endast detta som ett 

tankeväckande frö för läsaren. Vi tar inte vara på det i metoder eller resultat, detta är för att vi 

känner att känslomässig design är en gråzon inom användbarhet och är ett område vi känner 

är så djupt att det behöver studeras mer. Känslomässig design är för oss högst 

intresseväckande och vi tror att det har stor outforskad potential. Området är abstrakt, delvis 

filosofiskt,  jämfört med ingenjörsmässigheten som finns inom området Usability 

engineering. Vi tror att det är viktigt att även tillmötesgå det femte attributet av Nielsens 

definition av användbarhet, nöjdhet, och tror att känslomässig design kan vara nyckeln till att 

göra detta. Känslomässig design erbjuder teorier om en koppling mellan estetik och 

människans kognitiva förmåga genom känslor och är därför enligt oss ytterst relevant i detta 

sammanhang. 
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7 Ordlista 

Gränssnitt - kan beskrivas som en länk mellan användaren och den programvara som 

användaren arbetar med. Denna länk består av två saker, inmatning som gör att användaren 

kan påverka systemet samt utdata som gör att systemet kan presentera information och visa 

resultatet av användarens påverkan. 

 

”Above the fold” - Det som syns på skärmen innan användaren har scrollat. Uttrycket 

kommer från början från tidnings-branschen och syftar på vad som syns av tidningens 

framsida när den är böjd på mitten. 

 

Scrolla - Att flytta grafik upp, ned eller åt sidan på skärmen. 

 

Scrollbar – Gränssnittselement som tillåter användaren att scrolla. 

 

Dialogruta - En ruta som användaren aktivt måste bekräfta, besvara, avbryta eller stänga. 

Rutan kan innehålla text eller olika grafiska element. 

 

Dropdownknapp - En knapp som vid tryck fäller ut en lista i anslutning till sig själv, oftast 

under sig själv. Denna lista kan exempelvis innehålla olika val. 

 

Ingångssida - Är den första, mest övergripande webbsidan av en webbplats. 

 

Iteration - Ett annat ord för upprepning. En iteration syftar till en specifik upprepning i en 

upprepningscykel. 
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Bilaga 1 Mall för riktlinjer 

 

Detta är den mall vi utgått ifrån när vi skrivit riktlinjerna. 

● Ett identifikationsnummer, för att möjliggöra lätt hänvisning 

● En rubrik som sammanfattar de viktigaste punkterna i riktlinjen 

● En beskrivning i flytande text 

● En motivering som förklarar varför den löser de problem den avser, för att klargöra 

den ursprungliga tillämpningskontexten 

● Exempel där riktlinjen är applicerbar eller där den applicerats på ett bra sätt 

● Undantag som visar på gränsen för riktlinjens tillämpningsområde 

 

Dessa är en av oss förenklad version av den modell som använts i SIERRA som är ett system 

med en sammanställning av 3700 riktlinjer. 

 

Källförteckning: 

Vanderdonckt, J. (1995) Accessing guidelines information with SIERRA.  Inuti: Proceedings 

of Fifth IFIP TC 13 International Conference on Human-Computer Interaction 

INTERACT’95, Lillehammer,  27-28 Juni 1995. London: Chapman & Hall. pp. 311-316. 
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Bilaga 2 Sammanställning av heuristisk utvärdering för iteration 1 

# = Referens till de röda prickarna på wireframesen 
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Bilaga 3 Wireframes för iteration 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wireframe för informationssidan iteration 1, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för informationssidan iteration 1, bild 2 av 2) 
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 (Wireframe för ingångssidan iteration 1, bild 1 av 1) 

 

 

 

 

(Wireframe för huvudnavigation iteration 1, bild 1 av 1) 
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(Wireframe för sökresultatssidan iteration 1, bild 1 av 1) 
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(Wireframe för mediabibliotekssidan iteration 1, bild 1 av 1) 
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Bilaga 4 Sammanställning av heuristisk utvärdering för iteration 2 

 

# = Referens till de röda prickarna på wireframesen 
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Bilaga 5 Wireframes för iteration 2 

(Wireframe för informationssidan iteration 2, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för informationssidan iteration 2, bild 2 av 2) 
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 (Wireframe för ingångssidan iteration 2, bild 1 av 1) 

 

 

 

 

 

 

(Wireframe för huvudnavigation iteration 2, bild 1 av 1) 
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(Wireframe för sökresultatssidan iteration 2, bild 1 av 1) 
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(Wireframe för mediabibliotekssidan iteration 2, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för mediabibliotekssidan iteration 2, bild 2 av 2) 
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Bilaga 6 Wireframes för iteration 3 

(Wireframe för informationssidan iteration 3, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för informationssidan iteration 3, bild 2 av 2) 
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  (Wireframe för ingångssidan iteration 3, bild 1 av 1) 

 

 

 

 

(Wireframe för huvudnavigation iteration 3, bild 1 av 1)  
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(Wireframe för sökresultatssidan iteration 3, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för sökresultatssidan iteration 3, bild 2 av 2) 
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(Wireframe för mediabibliotekssidan iteration 3, bild 1 av 2) 
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(Wireframe för mediabibliotekssidan iteration 3, bild 2 av 2) 
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Bilaga 7 Graderingsskala 

För att uppskatta storleken på de användbarhetsproblem som återfinns med den heuristiska 

utvärderingen har vi tagit fram ett graderingssytem som delvis är baserat på Nielsens (1993) 

graderingsteknik. Graderingen baseras på hur vanligt användbarhetsproblemet kan anses 

vara, hur allvarligt användarna kan anse problemet vara samt om problemet kan anses vara ett 

”engångsproblem”. Ett engångsproblem är ett problem som användare bara kan anses ha 

problem med första gången de kommer i kontakt med problemet. Graderingen räknas sedan 

ut baserat på alla utvärderares genomsnittliga gradering. Skalan går från 1-25, där 25 

representerar den största sortens problem. 

 

 


