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Sammanfattning
Det här arbetet preciserar ett problem utifrån ett problemområde som faller inom
ramen för användarcentrerad design. Den preciserade problemformuleringen är: I
vilken utsträckning kan ett gränssnitt göras användbart genom prototyping,
aktiv användarmedverkan och iterativ utveckling genom användningen av en
modifierad version av ISO 13407 standarden som ett utvecklingsramverk? Den
här frågeställningen har tillämpats och avgränsats till ett pekskärmsgränssnitt vid
namn Navigator som är utvecklat av Asko. Resultaten visar att de
gränssnittsprototyper som har skapats är användbara. Vidare visar resultaten även att
det inte är tillräckligt att enbart använda tre nyckelprinciper för användarcentrerad
design i syfte att uppnå användbarhet.
Nyckelord:
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1 Inledning
Att designa för användbarhet involverar bland annat fastställande av
användbarhetsmål för ett nytt system eller produkt, utveckling av alternativa
designlösningar, användning av prototyper för systemet och användargränssnittet och
vidare testningen av systemet eller produkten med slutanvändarna. Ett sätt att förhålla
sig till systemutveckling kallas för användarcentrerad design och principer för
användarcentrerad design är bland annat prototyping och aktiv användarmedverkan i
utvecklingen. Användarcentrerad design är en process som har ett användarfokus
istället för en teknikfokus och syftet med användarcentrerad design är att lösa ett
specifikt problem för en grupp användare istället för att prova någon ny teknik. Idag
är det många systemutvecklingsprojekt som har ett tydligt teknikfokus vilket kan leda
till att användbarhetsaspekter och utvärderingsinsatser kommer in för sent i processen
när det inte längre finns tid eller resurser för att göra de nödvändiga förändringarna.
Detta kan leda till ökning av onödiga kostnader på grund av att systemet eller
produkten måste designas om eftersom användarnas förväntningar och mål inte
uppfylls.
Den här rapporten ligger inom ramen för interaktionsdesign och användarcentrerad
design. Rapportens fokus ligger dels på en övergripande nivå som i sin tur kommer att
resultera i en specificerad nivå. På den övergripande nivån är fokusen på själva
användarcentrerade designprocessen och hur ett användarsynsätt i ett tidigt skede kan
introduceras i organisationen. På den specificerade nivån, som för övrigt ges störst
utrymme i det här arbetet, är fokusen på gränssnittsutveckling av ett system vid namn
Navigator och hur det här gränssnittet kan göras användbart.
Att ett gränssnitt är användbart innebär i stora drag att det är anpassat för människan
där uppgifterna underlättas genom att de blir korrekt genomförda, säkra och
angenäma att utföra. Navigator är ett system som är utvecklad av Asko och syftet är
att den skall utvecklas för att ingå som en separat enhet som i dagsläget arbetas fram.
Navigator är ett system som använder pekskärmsteknik vars huvudsyfte är att fungera
som en informationsenhet i tvättstugor. Varumärket Asko har sitt ursprung hos Asko
Cylinda AB som tillhör Antonio Merloni-koncernen och Asko är en vitvaruindustri
som bland annat tillverkar högkvalitativa tvättmaskiner och torktumlare.

1.1 Syfte, mål och tillämpning
Syftet och målet är att förstå hur system med hög användbarhet kan skapas genom en
förankring i principer inom kognitionsvetenskap och användarcentrerad design. Det
här arbetets övergripande tillämpning är att introducera ett användarcentrerat
tillvägagångssätt i Askos utvecklingsprocess för att skapa ett användbart gränssnitt.
Det här kommer att göras genom utveckling av prototyper vars syfte är att visualisera
den potentiella slutprodukten. Dessa prototyper kommer att tas fram genom ett nära
samarbete med potentiella slutanvändare och med hjälp av de designprinciper som
finns för pekskärmsteknik och de kognitiva principerna. I det här arbetet kommer en
modifierad version av en processorienterad modell vid namn ISO 13407 –
Användarcentrerade designprocesser för interaktiva system att användas som
ramverk vid utvecklingsprocessen av prototyper.
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1.2 Begränsningar
Resultat av det här arbetet kommer inte att leda till ett färdigt och komplett system
utan enbart till enkla low-fidelity prototyper vars syfte är att fungera som förslag på
hur systemet kan komma att se ut. Dessa prototyper kommer i sin tur under
processens gång att användas av en programmerare för att skapa ett interaktivt och
mer detaljerat gränssnitt.
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2 Bakgrund
I det här kapitlet kommer en översikt att ges med avseende på bland annat vikten av
att göra användbara produkter och allmänt om bristen på användbarhetsfokus under
systemutvecklingsarbete. Vidare kommer även de aktiviteter som är i fokus när ett
användarperspektiv tillämpas och nyttan med användarcentrerad design att tas upp
och beskrivas. I kapitlet kommer även en översikt och allmänna begrepp med
avseende på bland annat användarcentrerad design, prototyping och pekskärmar att
förklaras. Det här kapitlets stora fokus syftar till att visa vikten av att designa för
användbarhet och att det är användaren som måste vara i fokus och inte själva
teknologin under utvecklingsprocessen.
”Why do we put up with the frustration of everyday objects, with objects
that we can’t figure out how to use, with those neat plastic wrapped
packages that seem impossible to open, with doors that trap people, with
washing machines and dryers that have become too confusing to use, with
audio-stereo-television-video-cassette-recorders that claim in their
advertisements to do everything, but make it almost impossible to do
anything?” (Norman, 1988, s.1).
Precis som Norman (1988) hävdar i citatet finns det många olika produkter som är
dåligt designade vilket leder till frustration för användarna som i sin tur använder
dessa. Kontogiannis och Embrey (1997) menar att moderna informationssystem och
många andra komplexa system har introducerats under det senaste årtiondet och den
här utvecklingen har inte alltid lett till exempel till ökad reliabilitet, bättre responstid
och bättre kvalitet. Med andra ord har inte användbarheten ökat och förbättrats i
förhållande till den ökade informationstekniken. Till exempel visar en analys av
datakontrollerade processystem att mänskliga fel under användningen med systemet
var associerade med nästan 60 % av de olyckor som inträffade (Kontogiannis &
Embrey, 1997). Det konstaterades att dåligt tillhandhållande av processinformation
var en av de mest signifikanta orsakerna till detta.
En av de största orsakerna till att dessa typer av problem uppstår är på grund av det
sätt som dessa nya system är designade och introducerade på. Olika undersökningar
med avseende på mikroelektroniska teknologier som till exempel mobiltelefoner visar
att ledningen oftast är mer intresserad och fokuserad på själva teknologin istället för
användbarhetsaspekterna. I många av dessa fall är fokusen stor på förvärvandet av det
mest uppdaterade teknologiska systemet och detta utan någon större seriös fokus och
hänsyn till hur det går att stödja slutanvändarna när de använder systemet
(Kontogiannis & Embrey, 1997). Gulliksen och Göransson (2002) hävdar att det
under systemutvecklingsarbetet oftast är databasarbete och verksamhetsfunktioner
som det tilldelas mest resurser i form av bemanning och utvecklingsresurser. När det
gäller utvecklingsbudgeten för användbarhet uppgår andelen till
användbarhetsrelaterat arbetet ofta inte mer än en procent och den här siffran kommer
från ett överslag från flera svenska organisationer. Kontogiannis och Embrey (1997)
menar, som tidigare nämnts, att det finns stort teknikfokus istället för ett
användarfokus och på samma sätt menar Gulliksen och Göransson (2002) att det är
mycket viktig att organisationers och projektets fokus vänds från en teknikstyrd
utvecklingsprocess till en mer användarcentrerad process. Med andra ord är det viktigt
att få in ett fokus på att tillverka användbara system redan från allra första början i
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utvecklingsarbetet. Under IT-utvecklingsprojekt är det oftast så att beställaren under
upphandlingen av ett nytt IT-system inte inser sin bristande kompetens och inte
förstår behovet av att ta in en användbarhetskonsult. Det leder till att det är oftast
snarare en regel än ett undantag att olika typer av IT-system under leveransen inte
motsvarar kundens förväntningar (Gulliksen & Göransson, 2002).
Enligt Rexfelt och Rosenblad (2006) finns det studier som visar att fullföljandet av
användbarhetskrav är en mycket viktig och nödvändig förutsättning för att utveckla
produkter med bra användbarhet. Att ha klara och välformulerade användbarhetskrav
är viktigt för att uppnå användbarhet. Detta är däremot inte tillräckligt för att försäkra
en framgångsrik produkt utan det är även viktigt att hela utvecklingsprocessen är
användarcentrerad om användbarhetskraven skall uppfyllas av den slutgiltiga
produkten.
När det gäller kravspecifikationer menar Hix, Hartson, Siochi och Ruppert (1994) att
det finns stora problem med avseende på fastställningen av dessa. De menar att målet
med att införa och försäkra användbarhet i en utveckling blir svårt att uppnå om det
inte finns klara och tydliga kravspecifikationer om systemets användargränssnitt.
Fastän det finns många positiva aspekter med avseende på användbarhet är det
fortfarande många beställare som inte fastställer användbarhetskraven för
användargränssnitt för interaktiva system. Artman och Zällh (2005) menar att även
om det finns mycket utforskat kring människa-dator interaktion med avseende på
metoder av att involvera användarna och designa för hög användbarhet är det
fortfarande lite publicerat om hur organisationer förstår, resonerar och ställer krav på
användbarhet.

2.1 Användarcentrerad design och användbarhet
Ett sätt att förhålla sig till systemutveckling är kallat användarcentrerad design.
Användarcentrerad design tar till vara på vad som är bäst för användarna istället för
vad som är snabbast och enklast att implementera (Hix & Hartson, 1993). Gulliksen
och Göransson (2002) menar att framtagandet av system är en process där fokusen
skall vara på alla delar som bidrar till produktens användbarhet och på den process
som åstadkommer detta. Den här processen talar om för utvecklarna vad de skall göra,
hur och när det skall göras och vilka resultat som kan förväntas.
Enligt Gulliksen och Göransson (2002) har många systemutvecklingsprojekt idag ett
tydligt och stort teknikfokus där syftet är att utveckla och prova fram en ny teknik
istället för att lösa ett specifikt problem för en grupp användare. Maguire (2001a)
hävdar att det finns många system och produkter som är dåligt designade och
oanvändbara och på så sätt är dessa produkter svåra att lära sig och komplicerade att
använda. Detta leder med stor sannolikhet till att användarna blir frustrerade och
missnöjda och att systemet eller produkten blir oanvänd eller felanvänd. I och med
detta kan resultaten bli förödande för olika organisationer som använder systemet
eller produkten på grund av bland annat stora kostnader. Dessa oanvändbara system
skadar även ryktet för den organisation som utvecklade systemet (Maguire, 2001a).
Det finns många brister i arbetssätt vid utveckling av interaktiva system och produkter
och Ottersten och Berndtsson (2002) nämner bland annat att det inte görs någon
utvärdering av produktens användbarhet och att interaktionsdesign inte ses som en
medvetet styrd process.
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Användbarhet är ett begrepp som är kopplat till användarcentrerad design och frågan
om vad själva begreppet användbarhet innebär finns det många olika definitioner på.
Nielsen (1993, i Gulliksen och Göransson, 2002) definierar användbarhet i termer av
till exempel att det skall vara lätt att lära, lätt att komma ihåg och subjektivt
tilltalande. Den internationella standarden ISO 9241-11 (1998, i Gulliksen &
Göransson, 2002) definierar formellt användbarhet enligt följande:
”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11,
1998).
Enligt Maguire (2001a) är ISO 9241-11 en standard som syftar till att definiera
begreppet användbarhet. Den här standarden lägger stor tonvikt både på produktens
egenskaper men även på den kontext som produkten kommer att användas i. Maguire
(2001a) menar också att designa för användbarhet involverar bland annat en
fastställning av användarkrav för ett nytt system eller produkt, utveckling av
designlösningar och testning av systemet med representativa användare. Vidare påstår
Maguire (2001a) att innan någon användbarhetsdesign eller utvärderingsaktivitet kan
börja är det nödvändigt att förstå användningskontexten för systemet eller produkten.
Med användningskontexten menas till exempel vilka användarna är, deras uppgifter
och omgivningens egenskaper. Kontexten är en mycket viktig aspekt utifrån en
användbarhetssynpunkt och detta återfinns i den internationella standarden ISO 924111. En analys av användningskontexten hjälper bland annat till att specificera vilka
användarna är, hjälper till att identifiera användarkrav för en produkt och förser
utvecklingsprocessen med en förståelse av i vilken situation produkten kommer att
användas i (, 2001b). Enligt Abran, Khelifi, Suryn och Seffah (2003) definierar ISO
9241-11 användbarhet på det sätt att mjukvaran är användbar när den tillåter
användaren att utföra uppgifterna effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande i ett
givet användningssammanhang.
Gulliksen och Göransson (2002) menar att ISO:s 9241-11 definition är tillämpbar
eftersom den är konkret och den definierar användbarhet som en mätbar storhet där
det går att uttrycka i kvantitet hur mycket någonting är användbart. Ett exempel på
detta är genom att kunna ange användbarheten i relation till någon annan produkt
eller system. Vidare är den här definitionen allmänt erkänd och den gör det möjligt
att diskutera användbarhet med en gemensam förståelse för begreppet. Den här
definitionen kan konkretiseras vidare med avseende på fyra begrepp nämligen
ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredsställelse och användningssammanhang.
Ändamålsenlighet: ”Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår
givna mål.” (ISO 9241-11, 1998)
Effektivitet: ”Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med
vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11, 1998)
Tillfredsställelse: ”Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av
en produkt”. (ISO 9241-11, 1998)
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Användningssammanhanget: ”Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara,
programvara och annan materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken
produkten används.” (ISO 9241-11, 1998).
Användarcentrerad design är som tidigare nämnts en process som involverar många
aktiviteter. Enligt ISO 13407 som är en annan standard som har fokus på själva
användarcentrerade designprocessen, finns fyra generella punkter som definierar
användarcentrerad design.
1. Aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användarens och
uppgiftens krav.
2.

En lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik.

3.

Iterering av designlösningar.

4.

Tvärdisciplinär design.

När det gäller den första punkten menar Stjernström (2001) att det kan betyda flera
saker att involvera användarna i processen, allt från observationer av användarnas
beteende under arbetsgången till själva integrationen av användarna i designteamet.
När det gäller den andra punkten menar Stjernström (2001) att olika val och beslut
under själva utvecklingsprocessen inte enbart baseras på vad som är tekniskt möjligt
utan även vilka finansiella kostnader det finns och användarnas upplevelse av
systemet eller produkten. Det är viktigt att fastställa vilka funktioner som skall
utföras av användarna och vilka som skall utföras av systemet.
Den tredje punkten är en annan viktig princip som innebär att själva designprocessen
är iterativ och detta betyder att designprocessen och utvärderingsprocessen repeteras
där systemet eller produkten designas och utvärderas så ofta som det är nödvändigt.
Feedback från användarna är en viktig informationskälla under itereringen eftersom
det på detta sätt går att se vilken kritik användarna har gentemot systemet. Gulliksen
och Göransson (2002) menar att det inledningsvis inte exakt går att säga hur
problemet ser ut och vilka krav som finns utan samma sak görs flera gånger. När det
gäller den sista punkten menar Stjernström (2001) att användarcentrerad design skall
utföras av tvärdisciplinära team som består av individer med olika kompetenser som
till exempel programmerare, användbarhetsdesigners, systemvetare och så vidare.
Gulliksen och Göransson (2002) menar vidare att individer med en bredd av
kompetenser bidrar till en helhet vilket i sin tur leder till att olika aspekter som är
nödvändiga under utvecklingsprocessen täcks upp.
Det är viktigt att påpeka att design är en kreativ process som handlar om att ta fram
och utveckla någonting nytt. Detta är en social aktivitet som handlar om medvetna
ändringar och kommunikation mellan designern och användarna. Det finns många
olika sätt att beskriva de aktiviteter som är involverade i en designprocess. Benyon,
Turner och Turner (2005) karakteriserar en designprocess i termer av fem aktiviteter,
se Figur 1. En nyckelpunkt i den här modellen är utvärderingen som är en central
aspekt vid designen av interaktiva system. Det som figuren syftar till är att visa vilken
central roll själva utvärderingen har i en utvecklingsprocess och i det här arbetet är
just utvärderingen av gränssnittsprototyper av central betydelse.
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I en utvecklingsprocess är det viktigt att aktiviteter utvärderas i varje processteg som
prototyping, kraven, den fysiska designen och den konceptuella designen. I en
utvecklingsprocess kan dessa aktiviteter uppstå i vilken ordning som helst där till
exempel kraven är det första som utvärderas för att sedan skapa prototyper och sedan i
sin tur utvärdera dessa. Dessa fyra aktiviteter är tillsammans med utvärderingen
mycket viktiga aspekter vid framtagande av interaktiva system.

Figur 1: Aktiviteter i en interaktiv systemdesign (Benyon, Turner & Turner, 2005)
Ett problem enligt Artman och Zällh (2005) är att begreppet användbarhet kan komma
att ses från två olika perspektiv i ett utvecklingsprojekt. Ett perspektiv fokuserar på
produkten eller systemets gränssnitt och det andra perspektivet fokuserar på det
generella utförandet och själva designprocessen. Skillnaden har uppvisats i en
fallstudie av Artman (2002, i Artman & Zällh, 2005) där syftet var att påvisa hur
begreppet användbarhet hade två olika synsätt mellan två olika projektledare i en
utvecklingsprocess. En projektledare hade ett så kallat processperspektiv där fokus låg
på användarnas involvering medan den andra projektledaren hade fokus på själva
produktens egenskaper eller kännetecken.
Dessa två olika perspektiv hade i sin tur påverkan på själva utvecklingsprocessen där
den ena projektledaren inte hade planer på någon som helst användarmedverkan
medan den andra projektledaren utförde många användaraktiviteter helt på egen hand.
Detta resulterade att produkten i slutändan designades med dåliga resultat. Det
intressanta i det här fallet är att båda projektledarna hade ett användbarhetsfokus men
med helt olika förståelse om vad det betydde. Skillnaden mellan dessa två olika
perspektiv visar enligt Artman och Zällh (2005) att det är nödvändigt att ledningen
inom en organisation upprätthåller en bra kommunikation med de involverade
användarna och mellan sig själva.
Enligt Artman och Zällh (2005) finns det inte mycket skrivet om sådana här bristande
överrensstämmelser i användbarhetslitteraturen. Det är viktigt att ta upp och beskriva
sådana här företeelser då detta belyser att det finns skillnader mellan ett så kallad
teknologicentrerat begrepp på användbarhet och ett så kallad kundcentrerad begrepp.
Under det här arbetet kan det sägas att fokusen finns både på den detaljerade nivån
med avseende på själva gränssnittets egenskaper men även på den övergripande nivån
med avseende på själva utvecklingsprocessen. I det här arbetet kan det inte sägas att
det ena perspektivet väger mer än det andra men värt att notera är att själva
framtagandet av gränssnittsprototyperna är det som kommer att ha störst fokus.
7

Artman och Zällh (2005) menar vidare att användbarhet är någonting som uppstår i en
utvecklingsprocess och användbarheten uppstår från generella egenskaper till
någonting som är mer relaterat till vad användarna behöver göra. För att göra
produkter och system användbara är den allmänna rekommendationen från
användbarhetsforskningen att involvera användare under utvecklingen för att på så
sätt göra systemet eller produkten så användbar som möjligt. Det finns däremot en
stor utmaning med avseende på användbarhetens integration i den allmänna
systemutvecklingsprocessen. Om användbarhetsaspekter på ett eller annat sätt
misslyckas med att integreras i utvecklingen blir resultatet att de marginaliseras
istället för prioriteras (Artman & Zällh, 2005).
2.1.1 ISO 13407 – Användarcentrerade designprocesser för interaktiva system
Som tidigare nämnts använder den processorienterade standarden ISO 13407 fyra
punkter som ligger till grund för användarcentrerad design. ISO 13407 är en
processorienterad modell och den här modellen tar till vara fyra viktiga
användarcentrerade designaktiviteter. Dessa aktiviteter kan ses i figur 2. Earthy,
Jones och Bevan (2001) menar att ISO 13407 förser utvecklarna med ett ramverk för
hur användarcentrerad design kan bedrivas. När det gäller ISO 13407 beskriver
Abran et al. (2003) användarcentrerad design som en multidisciplinär aktivitet som
förenar mänskliga faktorer och ergonomi. ISO 13407 handlar även om teknisk
kunskap med fokus på att uppnå ändamålsenlighet och effektivitet, förbättring av de
mänskliga förutsättningarna och en opponering mot oönskade effekter med avseende
på den mänskliga hälsan.

Figur 2: Användarcentrerad designaktivitet (ISO 13407).
De aktiviteter som Figur 2 visar genomförs på iterativ basis vilket tillåter att nya och
bättre lösningar hela tiden kan undersökas. Det inledande första steget, identifiera
behovet av användarcentrerad design, handlar om ett ställningstagande om
utvecklingen skall bedrivas utifrån ett användarcentrerat synsätt. Det andra steget
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handlar bland annat om en förståelse om vilket användningssammanhanget är med
avseende på bland annat vilka användargrupper det finns och vilka mål med arbetet
användarna har.
Det tredje steget handlar om kravsammanställningen och vilka användbarhetsmål det
finns. Det fjärde steget handlar om att ta fram konkreta designlösningar med hjälp av
prototyper vilka i det sista steget skall provas av användarna i realistiska
arbetsuppgifter. Hela processen är iterativ tills systemet uppfyller de tydligt uppsatta
krav som har satts upp. Ottersten och Berndtsson (2002) hävdar att ISO 13407
beskriver förutsättningarna som finns för att uppnå användbarhet, det vill säga att en
utvecklingsprocess skall kunna säkerhetsställa användbarhet. Många befintliga
utvecklingsmetoder uppfyller inte kraven i ISO 13407 och Ottersten och Berndtsson
(2002) hävdar att olika metoder självklart har olika brister men att det gemensamma
mönstret bland annat är:
-

-

Att beskrivning av användningssituationer och användarens begreppsvärld inte
görs i tillräcklig omfattning.
Att interaktionsdesign inte ses som en medveten styrd process. Med detta
menas att interaktionsdesign bör skapas i en utvecklingsprocess och bör
baseras på de krav på effekter som beställaren har och på målgruppernas
behov.
Att roller för att säkra produktens användbarhet saknas.

Gulliksen och Göransson (2002) hävdar att det är viktigt att påpeka att den här
modellen inte är en färdig systemutvecklingsmodell utan den syftar till att
representera ett koncept som kan omsättas i andra processer och metoder och vidare
även inpassas i andra systemutvecklingsmodeller.
2.1.2 Användbarhetsmål
Gulliksen och Göransson (2002) argumenterar för att det är viktigt att bestämma
någon form av mål för användbarheten så som det argumenteras för i ISO 9241-11.
Genom att specificera användbarhetsmålen uppstår möjligheten att både vägleda
designen av produkten, (i detta fall Navigatorn) men även mäta användbarheten. I det
här projektet har det specificerats tre huvudmål vilka i sin tur har brutits ned i delmål.
Dessa användbarhetsmål har specificerats dels utifrån ISO 9241-11 standarden men
även utifrån Preece, Rogers och Sharp (2002) definition på användbarhetsmål. Värt
att påpeka är att det finns många fler användbarhetsmål och att fler användbarhetsmål
kunde specificerats men anledningen till varför endast tre användbarhetsmål har
specificerats är på grund av tidsramen för detta arbete. Exempel på andra
användbarhetsmål som kunde specificerats är med avseende på lärbarheten som
refererar till hur lätt det är att lära sig systemet och med avseende på hur
tillfredsställande systemet är.
1. Systemet skall vara enkelt att använda
Målet är att systemet skall vara lättnavigerat och lätt att lära sig genom att
systemet skall få användaren att fokusera på viktig information. Det skall vara
självklart var användaren skall leta och var användaren befinner sig.
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2. Systemet skall vara effektivt att använda
Målet är att det skall gå att använda systemet på ett effektivt/snabbt sätt.
Användaren skall snabbt komma åt funktionerna och gå igenom processen som
funktionen innebär. Med detta menas att användaren inte skall lägga ner mycket
tid på att utföra de olika funktioner som systemet förser. Vidare skall systemet
endast ha 3 hierarkiska nivåer i och med att det är en pekskärm, se vidare Avsnitt
2.5.
3. Systemet skall vara säkert att använda
Målet är att systemet skall ge tydlig visuell feedback till användaren för att
försäkra användaren om att deras tryckning är registrerad. Vidare skall
användaren ha möjlighet att ångra om denne gör fel och användaren skall även ges
möjlighet till bekräftelse innan viktiga handlingar utförs.
2.1.3 Nyttan med användarcentrerad design
Nyttan med ett användarcentrerat tillvägagångssätt finns både under själva
utvecklingen men även i användningen av den slutgiltiga produkten eller systemet.
När det gäller nyttan i utvecklingen kan det sägas att användbara IT-lösningar, system
och produkter har oftast längre livslängd då de inte behöver designas om så ofta vilket
leder till längre intervall mellan nya system och produkter. Oftast ligger de stora
kostnaderna efter själva utvecklingsprocessen, det vill säga underhållskostnaderna,
och med ett användarfokus kan underhållskostnaderna minskas kraftigt. Andra
fördelar med användarcentrerad design med avseende på utvecklingen är att problem
kan identifieras tidigt i utvecklingsprocessen än om själva utvecklingsprocessen hade
varit teknikfokuserad.
Nyttan med att utvecklingsprocessen präglas av en användarcentrerad design återfinns
under användningen av systemet eller produkten. Genom att ha ett användarfokus kan
detta leda till förbättrad effektivitet och förbättrad produktivitet för varje individ som
kommer i kontakt med produkten. Användarna blir mer nöjda med den slutgiltiga
produkten eller systemet och detta leder i sin tur vidare till ökad acceptans. Andra
fördelar med att ha ett användarcentrerat tillvägagångssätt är att det slutgiltiga
systemet eller produkten blir mer ändamålsenlig vilket innebär färre rättade versioner
av systemet och detta leder till att användarna blir mer bekanta med produkten. Detta
ökar lärbarheten då användarna inte behöver lära sig systemet på nytt (Gulliksen &
Göransson, 2002).
Gulliksen och Göransson (2002) påstår vidare att det är viktigt att organisationerna
skiftar fokus från en teknikstyrd utvecklingsprocess till en mer användarcentrerad
process. Nyttan med att införa ett användarcentrerat tillvägagångssätt är stor och leder
bland annat till mer ändamålsenliga system vilket innebär färre rättade versioner av
systemet. Användarcentrerad process leder även till att handhavandefel kan upptäckas
och lösas tidigare eftersom det tidigt i utvecklingsskedet finns en förståelse om vad
som är fel då fokusen har varit på användaren. Oftast går det inte att utveckla genom
att både ha tydligt teknikfokus och samtidigt försöka lösa ett problem åt en användare
utan ett medvetet val måste göras. Att ha en tydlig attityd till användarcentrering är en
avgörande faktor för organisationer som bidrar till en användbar produkt eller system.
Earthy, Jones och Bevan (2001) menar att ett användarcentrerat tillvägagångssätt kan
reducera utvecklingstiden, förbättra produktiviteten för användarna och reducera
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träningen, dokumentationen och supportkostnaderna. Vidare finns det flera andra
fördelar med användarcentrerad design som Earthy et al. (2001) tar upp som bland
annat innefattar bättre förståelse för produkten, bättre lärbarhet och effektivare
handhavande.
I följande sektion kommer det att ges en beskrivning av begreppet prototyping,
betydelsen av att aktivt involvera användarna under designprocessen, begreppet
iteration och allmänt om pekskärmar. Prototyping är en viktig aspekt som är nära
sammankopplad till en användarcentrerad designprocess. Den här rapportens
övergripande syfte och mål är som tidigare nämnts att introducera ett
användarcentrerat tillvägagångssätt i utvecklingsprocessen för att skapa ett användbart
gränssnitt. Enkla low-fidelity prototyper kommer att utvecklas och användas i syfte att
bland annat visualisera hur det slutgiltiga systemet kan komma att se ut. Prototyping,
aktiv användarmedverkan och iteration är tre nyckelprinciper som faller inom ramen
för användarcentrerad design och detta är någonting som måste åstadkommas för att
skapa användbara system. Detta gör att prototyping, aktiv användarmedverkan och
iteration är tre principer som kommer att användas och är av stor tonvikt under arbetet
med att utveckla Navigatorns gränssnitt. Vidare kommer även pekskärmar att tas upp
och beskrivas och detta på grund av att Navigator använder pekskärmsteknik.

2.2 Prototyping
Gulliksen och Göransson (2002) menar att begreppet användarcentrerad design inte
har någon generell definition utan att uttrycket är vagt och tolkas olika även bland
MDI-experter. Detta kan jämföras med begreppet användbarhet som även det tolkas
olika. Däremot finns det vissa nyckelprinciper som faller inom ramen för
användarcentrerad design och som talar om vad som måste åstadkommas för att skapa
användbara system. Trots dessa brister med att det inte finns en enhetlig definition
och att uttrycket användarcentrerad design tolkas olika finns vissa nyckelprinciper.
Dessa nyckelprinciper riktar uppmärksamheten på användarna och användbarhet
genom hela utvecklingsprocessen och systemets livscykel. Enligt Gulliksen och
Göransson (2002) baseras användarcentrerad design på tolv nyckelprinciper varav
prototyping är en av dessa. Gulliksen och Göransson skriver på följande sätt:
”Prototyping - tidigt och kontinuerligt skall prototyper användas för att
visualisera och utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna”
(Gulliksen & Göransson, 2002, s.111).
Med detta menas att prototyper är viktigt medel för att uppnå användbarhet. Det är
viktigt att börja på en låg nivå med att använda pappersskisser för att stödja den
kreativa processen innan någon kodning överhuvudtaget görs.
När till exempel en ny byggnad skall designas finns det ett viktigt steg i utvecklingen
och det är där designplanerna används för att skapa en modell. Med en modell uppnås
två saker. För det första visas designen i kontexten med avseende på byggnader som
finns runtomkring och för det andra förvandlas designen till en form som är läsbar och
förståelig för människorna som inte kan läsa arkitekturella ritningar. När det gäller
mjukvaruprototyping uppnås exakt samma saker. Med hjälp av prototyper kan
användarna tidigt i utvecklingsprocessen ge sina åsikter om produkten och på så sätt
kan de ge förslag på förbättringar. En prototyp kan användas under
utvecklingsprocessen för att bland annat förbättra gränssnittet och testa designen
(Martin & Eastman, 1996). Enligt Benyon, Turner och Turner (2005) används
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prototyping genom designprocessen på olika sätt. Ett sätt är att prototyper skall
fungera som kravanimationer vilket är en term som beskriver användandet av
prototyper för att illustrera kraven som satts upp. Syftet med prototyping är i det här
fallet är att klargöra och verifiera kraven som satts upp.
Enligt Preece et al. (2002) kan en prototyp vara allt ifrån ett pappersbaserat scenario
eller en bit metall eller träbit vidare till komplex mjukvara. Prototyper svarar på frågor
och stödjer designern i valet mellan olika alternativ och de kan användas för att
extrahera användbarhetskraven. En prototyp tillåter människorna att se en vision om
hur den slutgiltiga produkten kan komma att se ut men tillåter även en erfarenhet om
att använda produkten på ett realistiskt sätt. Preece et al. (2002) menar att det finns
olika metoder av prototyping och de nämner bland annat low-fidelity prototyping och
high-fidelity prototyping. En low-fidelity prototyp ser inte ut som en slutgiltig produkt
utan dessa typer av prototyper är oftast gjorda med hjälp av enbart enkla ritningar på
papper.
Det finns flera fördelar med dessa typer av prototyper och fördelarna är att de är
snabba att producera, billiga och enkla. Fördelarna innebär i sin tur att dessa
prototyper på ett snabbt sätt kan modifieras för att utforska alternativ design. När det
gäller high-fidelity prototyping används samma material som det går att förvänta sig
att den slutgiltiga produkten kommer att ha. Till exempel är en prototyp som är gjord i
Visual Basic (ett programmeringsspråk) en high-fidelity prototyp. Fördelarna med en
high-fidelity prototyp är bland annat att prototypen blir fullt interaktiv, har komplett
funktionalitet och kan användas för att utforska och testa (Preece et al., 2002).

2.3 Aktiv användarmedverkan
Aktiv användarmedverkan i utvecklingen är en annan nyckelprincip som Gulliksen
och Göransson (2002) tar upp och beskriver.
”Aktiv användarmedveran i utvecklingen – representativa användare skall
aktivt medverka, tidigt och kontinuerlig genom hela systemets livscykel”
(Gulliksen & Göransson, 2002, s.110).
Med detta menas att användarna bör involveras direkt i utvecklingsprojektet och
syftet är att sträva efter att ha representativa användare under utvecklingsprojektet
(Gullisken & Göransson, 2002). I och med aktiv användarmedverkan kan användarna
tidigt i utvecklingen ge feedback på om systemet uppfyller de uppsatta målen. Enligt
Benyon et al. (2005) är en nödvändig del vid designen av interaktiva system att ha
användarna i fokus. Användarna skiljer sig med avseende på både fysiska,
psykologiska och konceptuella egenskaper och genom att ha aktiv
användarmedverkan uppnås en bättre förståelse om hur teknologin kan designas för
att täcka dessa olika egenskaper.
Inom människa-dator interaktion talas det oftast om någonting som heter användarens
mentala modell, designers mentala modell och systemets utseende eller bild.
Användarens mentala modell refererar till den kunskap och förståelse en användare
har om systemet. Det som händer när människor lär sig att använda ett system är att
de utvecklar kunskap om hur systemet kan användas och hur den fungerar. Ju mer
någon lär sig ett system och dess funktioner desto mer utvecklas personens mentala
modell. Designers mentala modell refererar till designers modell om hur systemet
skall användas. Systemets bild refererar till hur systemet i själva verket fungerar. Det
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optimala under designprocessen är att sträva efter att ha en god mappning mellan
dessa tre aspekter. Om systemets bild inte gör designers modell klar och tydlig till
användaren är risken stor att användaren kommer att ha en felaktig bild om systemets
användning (Preece et al., 2002). Genom att aktivt involvera användarna under
utvecklingsprocessen kan detta leda till att gapet mellan designerns mentala modell
och användarens mentala modell minskar.

2.4 Iteration
”Let´s set development costs that occur in the analysis phase as a factor of 1. Changes
made during design increases by a factor 10. Changes made late in development
increases that factor to 100.” (Mandel, 1997, s.252).
Traditionella utvecklingsmetoder följer oftast en vattenfallsmodell. Den här processen
är en linjär process vilket innebär att de olika stegen utförs i linjär ordning där ett nytt
steg påbörjas när föregående steg är avslutat. Ett problem med vattenfallsmodellen är
att när ett steg är klart finns ingen återvändo till det steget utan det är nästa steg som
är i fokus. Detta är ett problem på grund av att det avklarade steget kanske behöver
ändras och förbättras men eftersom den är avklarad är detta någonting som måste
göras i utvecklingsprocessens slutfas. Precis som citatet indikerar medför ändringar i
slutfasen enorma kostnader jämfört med om de hade gjorts tidigt i utvecklingen.
När det gäller en iterativ utvecklingsprocess skiljer sig den iterativa processen
avsevärt jämfört med en process som följer vattenfallsmodellen. Iterativ
utvecklingsprocess skiljer sig från vattenfallsprocessen på det sätt att processen är
cyklisk och inte linjär. Alla framgångsrika designprocesser måste vara iterativa vilket
kortfattat innebär att det aldrig går att producera framgångsrika gränssnitt utan att
periodiskt gå tillbaka och kontrollera med användarna (Mandel, 1997).
Att iterera betyder att göra någonting om och om igen och det finns flera olika sätt att
visuellt visa eller avbilda vad det är som menas med iterativ process. Figur 3 visar ett
exempel på hur det kan se ut.

Figur 3: Iterativ utvecklingsprocess.
Det som figur 3 visar är utvecklingsprocessen som en cyklisk process där de olika
steg kontinuerligt upprepas. För att knyta till ISO 13407 som är en processorienterad
standard och de fyra generella punkterna som definierar användarcentrerad design är
iterering av designlösningar en sådan punkt. Enligt Gulliksen och Göransson (2002)
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är den iterativa processen en stor del av nyckeln i en lyckad systemutveckling. Ett
iterativt arbetssätt kännetecknas bland annat av att den tar hänsyn till
användarmedverkan, bygger på upprepade användartester, bygger starkt på
prototyping och fokuserar på användarna och deras arbetsuppgifter. Iterering av
designlösningar i utvecklingsprocessen innebär att det finns en cyklisk process av
design, utvärdering och omdesign som skall upprepas så ofta som det är nödvändigt
och möjligt. I det här arbetet är den iterativa processen av stor tonvikt under
framtaganden och utvärderingen av gränssnittsprototyper.
En viktig aspekt när det gäller den iterativa utvecklingsprocessen är frågan när
itereringen bör ta slut men även när mer iteration inte är nödvändig längre. Även om
en iterativ utvecklingsprocess är nödvändig faktor för användarcentrerad design finns
emellertid vissa problem. Enligt Gulliksen, Lantz och Boivie (2000) finns det sällan
tillräckligt med tid för iterationer i en utvecklingsprocess. När det till exempel är dags
att utföra en användbarhetsutvärdering är det inte ovanligt att tiden inte räcker till.
Detta leder till att det inte finns tid att iterera vilket gör att en slutgiltig utvärdering
görs vilket resulterar i att det inte görs några signifikanta ändringar. Kortfattat kan det
sägas att itereringen bör ta slut när det inte längre finns tid, resurser och pengar för att
bedriva ytterligare iterationer.

2.5 Pekskärmar
Enligt Galitz (2002) är pekskärmar speciella typer av gränssnitt som är känsliga för
till exempel fingertryck. De objekt som finns på gränssnittet väljs genom att
användaren trycker på objektet för att välja den. Galitz (2002) tar upp och beskriver
bland annat tre viktiga riktlinjer när pekskärmstekniken används. Det är viktigt att
använda visuell men även auditiv feedback vid interaktionen med gränssnittet. Det är
även viktigt att det finns en bekräftelsemöjlighet för användaren om konsekvenserna
och valen till exempel är destruktiva. Vidare påstår Galitz (2002) att forskningen visar
att pekskärmsenheter i form av informationskiosker som är placerade på allmänna
platser skall uppvisa någon slags instruktionsinbjudning vid början av deras
användning.
Nilsson och Bergman (2006) beskriver bland annat hur pekskärmar har jämförts med
andra typer av enheter. Karat, McDonald och Andersson (1986, i Nilsson och
Bergman, 2006) jämförde en pekskärm, en mus och ett tangentbord. Syftet var att
välja vissa enheter från en meny i ett kalenderprogram. Studien visade att pekskärmen
var den mest föredragna enheten men även den snabbaste i alla områden förutom när
det gällde att skriva in information. I det här området var tangentbordet den snabbaste
enheten.
Ahlström och Lennman (1987, i Nilsson & Bergman, 2006) visar i sin studie att
pekskärmar var snabbare än möss men ledde till en mycket högre felfrekvens. Detta
uppvisades speciellt för mindre skärmar där uppgiften var att välja ett ord på sex
bokstäver från en ordlista. Vidare utvärderade Muratore (1987, i Nilsson & Bergman,
2006) resultat från fjorton studier där olika pekkontrollenheter jämfördes. Det som
dessa studier visade var att pekskärmarna var snabbast men att de var minst
precisionsmässiga av alla enheter. I och med att pekskärmarna är minst
precisionsmässiga innebär detta att användarna vid deras interaktion med pekskärmen
gör fel val. Enligt Nilson och Bergman (2006) visar många studier att pekskärmar
uppvisar höga felmått och detta menar Sears och Shneiderman (1989, i Nilsson och
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Bergman, 2006) är på grund av att det är svårt att exakt veta var fingret befinner sig
på skärmen.
Shneiderman (1990, i Boström, 2006) menar att pekskärmarnas enkelhet, snabbhet
och hållbarhet gör att de är mycket lämpliga att använda i informationskiosker.
Informationskiosker finns enligt Boström (2006) på många offentliga platser idag i
samhället. Dessa informationskiosker förser personer med olika typer av tjänster där
vissa tillhandahåller någon form av information medan andra är konstruerade för att
sälja till exempel tågbiljetter (Boström, 2006).
Det finns både fördelar och nackdelar med att använda pekskärmar i olika
sammanhang. Enligt Shneiderman (1990, i Boström, 2006) är pekskärmarna enkla
och snabba eftersom användaren direkt pekar på det objekt av intresse. Vidare är
pekskärmarnas interaktionssätt så pass enkelt att ingen eller ytterst lite träning krävs
för att komma igång och använda den. Pekskärmarna är även hållbara då de inte har
några rörliga delar som kan gå sönder eller stjälas. Fördelarna med pekskärmar är
enligt Galitz (2002) bland annat att pekskärmarna inte kräver extra arbetsutrymme
eller arbetsyta och att det finns en direkt relation mellan handen och tryckningen i
termer av snabbhet och distans.
Det finns emellertid även nackdelar med pekskärmar och dessa är enligt Galitz (2002)
bland annat att användarna lätt kan bli trötta efter en längre användning med
pekskärmen och att fingertryck kan förstöra skärmen. I och med detta är det viktig att
gränssnittet på en pekskärm inte har många hierarkiska nivåer vilket kan göra att
användningen med pekskärmen kan bli lång och ineffektiv. Enligt Wallström (2003)
är nackdelarna med pekskärmar att de kostar mer, kan leda till eventuellt minskad
bildljushet och att skärmen blir smutsig. Enligt Van Kamper (1991, i Wallström,
2003) är pekskärmar inte lämpliga att använda i varje situation. En pekskärm bör
användas endast då interaktiviteten är mycket förenklad eller låg. Vidare hävdar Van
Kamper (1991, i Wallström, 2003) att ett optimalt användningsområde för en
pekskärm är en kiosk i ett köpcenter där användaren kan välja en butik och sedan få
den presenterad i kartform.
2.5.1 Kognitiva principer och riktlinjer för pekskärmsgränssnitt
Vid utveckling av olika typer av användargränssnitt är det viktigt att dessa utvecklas
med människan i fokus. När det gäller gränssnitt för pekskärmar finns det vissa
riktlinjer och principer som är viktiga att följa för att uppnå användbarhet. Under en
process med att ta fram gränssnittsprototyper för ett system är det viktigt att dessa
utvecklas med hjälp av en förankring i kognitiva principer med avseende på
informationen och förståelsen om de mänskliga kognitiva aspekterna. Till exempel
kan kunskap om perceptuell organisation med avseende på olika gestaltlagar användas
som underlag vid framtagningen av prototyper (Ottersten & Berndtsson, 2002).
Eysenck och Keane (2000) menar att en av de mest grundläggande aspekterna som
visuell perception handskas med är så kallad perceptuell segregering. Perceptuell
segregering kan kortfattat sägas är en förmåga som handlar om bearbetning om vilken
visuell information som hör ihop och därmed formar separerade objekt. Gestaltlagar
är olika lagar som hör till perceptuell organisation och handlar om hur människan
organiserar och grupperar visuell information. Exempel på gestaltlagar är lagen om
närhet, lagen om likhet och lagen om slutenhet (Eysenck & Keane, 2000). Kunskapen
om hur människan bearbetar visuell information, som till exempel med avseende på
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olika gestaltlagar, kan fungera som en nödvändig grund för att skapa prototyper och
motivera bra designbeslut.
Prototyper för ett pekskärmsgränssnitt kan även skapas med hjälp av principer eller
riktlinjer som finns speciellt för pekskärmsgränssnitt. De riktlinjer som är viktiga att
ta till hänsyn med avseende på pekskärmsgränssnitt är bland annat knapparnas storlek
där knapparna skall vara 2x2 centimeter och åtminstone 3 millimeter ifrån varandra
(Waloszek, 2000). Vidare finns många andra riktlinjer som handlar om till exempel
utseendet, gränssnittets intuitivitet, valbegränsningen och snabbheten (Waloszek,
2000; Galitz, 2002).
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3 Problembeskrivning
I det här kapitlet kommer den övergripande och den preciserade frågeställningen som
är i fokus i rapporten att formuleras genom en frågeställning.
Den här rapporten beskriver ett problemområde som faller inom ramen för
användarcentrerat tillvägagångssätt i syfte att skapa ett användbart gränssnitt. Den
övergripande problemformuleringen lyder: Hur kan ett användarsynsätt i ett tidigt
skede introduceras i en utvecklingsprocess? Den här formuleringen ligger på en
övergripande nivå vilket innebär att den måste avgränsas för att på så sätt kunna
precisera problemställningen.

3.1 Preciserad frågeställning
På den specificerade nivån är fokusen på gränssnittsutveckling av ett system vid namn
Navigator och hur det här gränssnittet kan göras användbart. I bakgrunden beskrevs
bland annat att prototyping och aktiv användarmedverkan är två viktiga
nyckelprinciper inom användarcentrerad design och att de är viktiga medel för att
uppnå användbarhet. I detta fall gäller det att uppnå användbarhet på ett
pekskärmsgränssnitt, se Avsnitt 2.5. I bakgrunden beskrevs även att ISO 13407 kan
användas som ett utvecklingsramverk för hur användarcentrerad design kan bedrivas.
Den preciserade frågeställningen är: I vilken utsträckning kan ett gränssnitt göras
användbart genom prototyping, aktiv användarmedverkan och iterativ
utveckling genom användningen av en modifierad version av ISO 13407
standarden som ett utvecklingsramverk? I det här arbetet är det ett
pekskärmsgränssnitt som är i fokus och vad som i detta fall menas med användbart
har en direkt relation till de uppsatta användbarhetsmålen, se Avsnitt 2.1.2. Vad som
menas med den modifierade versionen av ISO 13407 innebär detta bland annat att det
iterativa tillvägagångssättet som hör till modellen har ändrats för att passa det här
arbetet, se vidare Avsnitt 4.1. Det finns en direkt relation mellan den övergripande
och den preciserade frågeställningen där själva introduktionen av ett användarsynsätt
ligger på en övergripande nivå och själva gränssnittsdesignen på en specificerad nivå.
Genom användning av en prototyp – och utvärderingsaktivitet, aktiv involvering av
användarna och iterationer under det här arbetet leder detta till att den övergripande
frågeställningen förtydligas och avgränsas med avseende på hur introducera ett
användarsynsätt i Askos utvecklingsprocess.

3.2 Avgränsningar
I det här arbetet är fokusen och avgränsningen på företaget Asko och deras system vid
namn Navigator. De gränssnittsprototyper som skall utvecklats och utvärderats
fokuserar enbart på Navigatorns gränssnitt. Avgränsningen ligger även på de uppsatta
användbarhetsmålen och fokuset kommer inte att vara på andra användbarhetsmål
som till exempel lärbarhet och tillfredsställelse. Det är däremot värt att nämna att
tillvägagångssättet vid själva prototypingen och utvärderingen men även metodvalet
under det här arbetet inte är företagsspecifikt. Vad som menas med detta är att själva
prototyp- och utvärderingsaktiviteterna och vidare även de valda metoderna är
tillämpbara vid andra utvecklingsprocesser och andra typer av gränssnitt.
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4 Metod
En viktig fråga i det här arbetet är vilka metoder som skulle kunna användas för att
besvara frågeställningarna. Det finns olika metoder som kan användas för att
utvärdera befintliga gränssnitt som till exempel heuristisk utvärdering och kognitiv
genomgång men i det här arbetet finns det inget befintligt och redan färdigutvecklat
system. Detta leder till att användning av andra metoder och tillvägagångssätt vid
gränssnittsdesignen är nödvändigt. Som tidigare nämnts är utvärderingen en mycket
viktig aspekt vid framtagande av interaktiva system.
Utvärdering kan kortfattat delas in i två mycket grova delar, nämligen summativ och
formativ utvärdering. Summativ utvärdering kan sägas handla om bedömningen av till
exempel effektiviteten av en produkt för att i sin tur ge information om huvudsakliga
val och beslut om produkten. Oftast kan det sägas att summativ utvärdering bedrivs
efter att till exempel en produkt är färdigutvecklad. När det gäller formativ
utvärdering syftar en sådan utvärdering till att ”forma” eller ge förslag på förbättringar
för en specifik produkt (Patton, 2002). Under det här arbetet kan det sägas att en
formativ utvärdering kommer att bedrivas där syftet är att utforma förslag på ett
användargränssnitt. I det här kapitlet kommer metodvalet, deltagare och material att
tas upp, beskrivas och motiveras. Vidare kommer även tillvägagångssättet vid
skapandet av gränssnittsprototyperna och utvärderingen av dessa att beskrivas och
motiveras.

4.1 Metodval
De metoder som väljs som underlag vid framtagning av gränssnittsprototyperna
bygger på prototypaktiviteten och användarnas aktiva deltagande. Detta innebär att
det först är prototyper som kommer att tas fram med hjälp av informationen och
förståelsen om det mänskliga kognitiva aspekterna med avseende på bland annat
minne och perception, se vidare Avsnitt 2.5.1. Kortfattat innebär detta att
prototyperna kommer att tas fram med hjälp av en förankring i kognitiva principer
(Eysenck & Keane, 2000; Ottersten & Berndtsson, 2002). Prototyper kommer även att
tas fram med hjälp av informationen och principer som finns för pekskärmsgränssnitt
(Galitz, 2002; Boström, 2006; Nilsson & Bergman, 2006; Waloszek, 2000). Efter att
prototyperna har utvecklats kommer användarna att användas i utvärderande syfte.
Detta innebär att användbarhetstester kommer att genomföras där användarna
kommer att interagera med dessa prototyper. Under användbarhetstester kommer
scenarion (Bilaga 1), tänka högt-metoden och intervjuer (Bilaga 2) att användas
som utvärderingsmetoder.
Att ta fram gränssnittsprototyper är en kreativ och ibland oförutsägbar process och det
finns egentligen ingen rak och klar linje som kan följas. Som tidigare nämnts kommer
de att tas fram enkla low-fidelity prototyper vilket innebär att de inte ser ut som en
slutgiltig produkt utan syftar till att med enkla ritningar visa hur systemet kan se ut.
När det gäller Navigator har Asko en befintlig funktionell prototyp på systemet (Figur
4), men den prototypen är mycket begränsad med avseende på funktionaliteten och
informationsinnehållet så den kommer inte att kunna användas som ett hjälpmedel vid
prototyputvecklingen.
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I det här arbetet kommer en modifierad version av ISO 13407 standarden att användas
som ett ramverk vid gränssnittsutvecklingen. Anledningen till att ISO 13407 kommer
att användas som ett ramverk i det här arbetet är på grund av att modellen är enkel att
förstå och bygger starkt på prototyping, aktiv användarmedverkan och iteration vilka
är mycket viktiga aspekter i det här arbetet. Den här modellen kommer att användas
som ett ramverk på det sätt att designlösningar i form av prototyper kommer att
utvecklas på ett iterativt sätt. Detta innebär att efter att prototyperna har utvecklats
kommer dessa sedan att utvärderas genom bland annat en scenariobaserad utvärdering
för att sedan återigen modifieras, ändras tills de uppsatta användbarhetsmålen är
uppfyllda. Under utvärderingen kommer det att skapas uppgiftsbaserade scenarion där
användarna får i uppgift att lösa utvalda uppgifter med hjälp av prototyperna.
Olika principer för pekskärmsgränssnitt (Galitz, 2002; Boström, 2006; Nilsson &
Bergman, 2006; Waloszek, 2000) och information om mänskliga kognitiva aspekter
(Eysenck & Keane, 2000; Ottersten & Berndtsson, 2002) är två perspektiv som har
fungerat som kunskapskällor för hur systemet kan komma att se ut. De mänskliga
kognitiva aspekter refererar i det här fallet till mänskliga kognitiva förmågor som till
exempel minne, perception och uppmärksamhet. Att involvera användarna är en
central aspekt i det här arbetet. Följaktligen kommer användarmedverkan tillsammans
med en iterativ process att krävas för att kunna svara på frågeställningarna, för att
bekräfta systemets användbarhet och vidare även för att säkerhetsställa att de uppsatta
användbarhetsmålen i kapitel 2 uppfylls.

Figur 4: Befintlig prototyp
Maguire (2001a) påstår att designlösningar uppstår på många olika sätt bland annat
genom logisk förbättring från tidigare design eller genom innovativ kreativitet.
Oavsett hur designlösningarna uppstår är det viktigt att de uppstår på en iterativ basis.
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Detta innebär att prototyper och simulation av systemet är nödvändiga för att stödja
ISO 13407 iterativa designcykeln. Det finns olika metoder som kan användas när
användarna direkt är involverade i utvecklingen och Maguire (2001b) nämner bland
annat intervjuer med användarna, fokusgrupper och användarscenarion. För att få svar
på frågeställningen om i vilken utsträckning Navigatorns gränssnitt kan göras
användbart men även uppfylla de uppsatta användbarhetsmålen som togs upp i kapitel
2 kommer scenarion (Bilaga 1), tänka-högt metod och intervjuer (Bilaga 2) att
användas som utvärderingsmetoder vid utvärderingen av alla prototyper som tas fram
(Bilaga 3). Anledningen till att tre utvärderingsmetoder väljs och inte endast en metod
är för att öka resultatens tillförlitlighet. Att resultatens tillförlitlighet ökar beror på att
triangulering kommer användas under datainsamlingen med avseende på
utvärderingsmetoderna. Enligt Patton (2002) stärker trianguleringen en studie genom
att olika metoder kombineras vid till exempel datainsamlingen. I det här arbetet
kommer det att användas tre olika utvärderingsmetoder vilket medför att resultat har
genererats från tre olika håll och inte enbart ett håll.
När det gäller användarscenarion har väljs det som en utvärderingsmetod på grund av
att de kan användas för att klargöra eller förklara existerande arbetssituationer
(Maguire, 2001b). Scenarion är enligt Preece et al. (2002) en ’informell beskrivande
berättelse’ som syftar till att beskriva mänskliga aktiviteter eller uppgifter men de kan
även användas för att utforska tydliga arbetssituationer. Detta tillåter i sin tur
utforskning och diskussion av kontexten, kraven och behoven. Enligt Maguire
(2001b) är scenarion användbara för alla system, och de hjälper användarna att förstå
hur systemet kan komma att fungera. En annan anledning till att scenarion kommer att
användas som en utvärderingsmetod i det här arbetet är att det är en enkel och effektiv
metod för att se vilka problem som finns med prototyperna och vad som kan göras
bättre.
I det här arbetet fungerar och används scenarion på något annorlunda sätt gentemot
hur de vanligtvis används. I vanliga fall används scenarion främst för att uttrycka en
existerande arbetssituation men även för att uttrycka föreslagna situationer. Vidare
kan scenarion hjälpa till att samla in data vilket kan leda till en fastställning av nya
krav och scenarion används och fungerar vanligtvis även som ett
kommunikationsmedel mellan medlemmar i projektet (Preece et al., 2002). Under det
här arbetet fungerar scenarion som uppgifter som användarna skall utföra, och detta
innebär att användarscenarion blir till uppgifter. Skillnaden mellan att enbart ha
uppgifter gentemot användarscenarion som blir till uppgifter är att användarscenarion
är en informell berättande beskrivning om till exempel kontexten och användarens
fysiska tillstånd. Anledningen till varför enbart uppgifter inte har använts är på grund
av att scenarion kan lägga till mer detaljer och djup än bara uppgifter. Detta kan i sin
tur leda till att det går att utforma uppgifterna utifrån scenarion. Ett exempel på ett
användarscenario som blir till en uppgift är:
Efter att du har jobbat i 8 timmar på ditt jobb kommer du hem och inser att du har en
tvättid som du hade glömt att du hade bokat. Du blir stressad då du vet att du måste
hämta dina svärföräldrar som anländer om 20 minuter. Du skyndar dig ner till
tvättstugan för att tvätta. Du stoppar alla dina kläder i tvättmaskinen förutom två
nyinköpta tröjor. Du tittar på informationslappen med tvättsymbolerna på tröjorna
men du förstår inte vad tre av symbolerna betyder.

20

Du vågar inte tvätta dessa eftersom du är rädd att förstöra tröjorna. Du kollar på din
klocka och inser att du måste skynda dig då det bara är 10 minuter kvar tills dina
svärföräldrar kommer. Stressad som du är går du fram till navigatorn för att leta
efter information som kan hjälpa dig förstå symbolerna. I och med att du har en tid
att passa måste du på ett snabbt sätt hitta symbolerna innan du kan starta din tvätt.
Du förstår inte vad dessa tre symboler betyder och du törs inte tvätta innan du vet
betydelsen.
Uppgift: Hitta snabbt symbolerna och beskriv vad de betyder.
Utifrån det här exempelscenariot kan till exempel en tidsbegränsning användas under
uppgiftslösningen vilket kan leda till att användaren på grund av tiden kan uppleva att
denne blir lite stressad.
En annan utvärderingsmetod som kommer att användas är tänka-högt metoden. När
det gäller tänka-högt metoden är detta en metod som tillåter en utvärdering av
tankeprocessen och beslut av val när en användare utför en specifik uppgift (Cotton &
Gresty, 2006). Enligt Preece et al. (2002) kräver den här metoden att användaren talar
högt om allting som denne tänker och försöker att göra under uppgiftens gång. Tänkahögt metoden handlar med andra ord om att användaren verbaliserar sina tankar
medan denne utför uppgifterna. Anledningen till att den här metoden har valts som en
utvärderingsmetod är att det går att få reda på vad användaren tänker vid interaktionen
med prototyperna. Detta leder till en förståelse om vilka problem det kan finnas på
gränssnittet. I och med den här metoden går det att få reda på kritiska och gömda
aspekter om gränssnittet som till exempel enkelheten att lösa en specifik uppgift, som
annars lätt kan missas med enbart intervjuer. Kunskap och information om dessa
problem kan i sin tur leda till ökad användbarhet hos systemet.
Anledningen till varför intervjuer väljs som metod är att intervjuer med användarna
kan ge information om individuella synpunkter och erfarenheter med
gränssnittsprototypernas interaktion. Att intervjua användarna om deras erfarenhet
med prototyperna kan bidra med användbar information som kan leda till en bättre
förståelse om vilka potentiella brister gränssnittet har. Vad som menas med användbar
information i det här fallet handlar det om information som är svår att få med hjälp av
enbart tänka-högt metoden som till exempel användarens upplevelse med gränssnittet.
De frågor som ställdes till deltagarna handlade bland annat om hur enkelt det är att
utföra uppgifterna och hur lätt det är att förstå vad som skall göras. Huvudsyftet med
intervjuerna är helt enkelt att få fram individuella åsikter om gränssnittet som i sin tur
tillsammans med tänka-högt metoden används som underlag för att hitta
användbarhetsproblem.
Intervjuer tillsammans med tänka-högt metoden fungerade som
datainsamlingsmetoder. Att enbart använda tänka-högt metoden eller enbart använda
intervjuer är inte tillräckligt för att få fram vilka brister som finns med prototyperna.
Intervjuerna med användarna tillsammans med tänka-högt metoden kommer att ge
mer insyn i vilka problem och brister prototyperna eventuellt har.

4.4 Genomförande
Arbetsgången eller tillvägagångssättet vid framtagandet av gränssnittsprototyperna
har följt ISO 13407 – användarcentrerade designprocesser för interaktiva system som
ett utvecklingsramverk. Avsnitt 2.1.1 visar modellen i sitt originalutförande och i
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Figur 5 visas den modifierade versionen av modellen som kommer att användas i det
här arbetet.

Figur 5: Tillvägagångssättet under arbetet - Modifierad version av (ISO 13407)
Anledningen till att modellen har modifierats är på grund av den begränsade tidsram
inom vilket arbetet utförs. De ändringar som har gjorts är att itereringen sker endast
mellan produceringen och utvärderingen av designlösningar, med andra ord
prototyper. Det första steget är färdigt och klart på det sätt att Asko har identifierad
behovet av användarcentrerad design i utvecklingsprocessen i och med att det här
arbetet bedrivs. När det gäller det andra steget eller aktiviteten som handlar om att
förstå och specificera användningssammanhanget är detta också färdigställt av Asko.
Användningssammanhanget handlar bland annat att förstå vilka användarna är, vilka
uppgifter de kommer att göra och i vilket sammanhang dessa uppgifter kommer att
göras. Det är svårt att säga i vilken utsträckning Asko har haft fokus på den här
aktiviteten då utgångspunkten för det här arbetet inte är vid det andra steget. Det är
däremot värt att nämna att detta är ett viktigt steg som måste göras för att
säkerhetsställa att användbarheten uppnås.
Tredje steget, specificera användarkrav och organisatoriska krav är det steget som är
utgångspunkten för det här arbetet. De uppsatta användbarhetsmål som togs upp i
kapitel 2 är ett resultat av den här aktiviteten. I det här arbetet är det största fokuset på
framtagandet och utvärdering av gränssnittsprototyper. Därför har det gjorts en
ändring med avseende på iterationen mellan dessa två aktiviteter. Figur 6 illustrerar
tydligare tillvägagångssättet med avseende på producering och utvärdering av
designlösningar.
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Figur 6: Tillvägagångssätt mellan produceringen av designlösningar och
utvärderingen.
Som det kan ses i Figur 6 finns det en prototypingaktivitet och en
utvärderingsaktivitet. Dessa aktiviteter har bedrivits på en iterativ basis vilket innebär
att systemet hela tiden har kunnat förnyas och ändras tills de uppsatta
användbarhetsmålen i kapitel 2 har kunnat uppfyllas. I början av arbetet var det tänkt
att ha tre iterationer, det vill säga tre prototypaktiviteter och tre utvärderingsaktiviteter
men detta har visat sig inte fungera. En prototyp – och utvärderingsaktivitet är i det
här fallet en iteration. Detta har inte fungerat eftersom situationen har varit mycket
oförutsägbar och det har förekommit många ändringar vilket har lett till att det har
uppkommit mer än endast tre prototyping – och utvärderingsaktiviteter.
Genom att inte ha ett begränsat antal prototyping – och utvärderingsaktiviteter har det
lett till att designprocessen har blivit mer flexibel vilket har gjort och möjliggjort att
iterationerna har kunnat utnyttjas maximal. Att iterationerna har kunnat utnyttjas
maximal innebär att ändringarna har kunnat göras så ofta det var nödvändigt utan ett
begränsat antal aktiviteter. Nackdelen med detta var självklart att veta när det var tid
att sluta iterera och gå vidare. Under det här arbetet grundades de avslutade
iterationerna på den uppsatta tidsramen som fanns. Iterationerna upphörde helt enkelt
på grund av att tiden inte längre räckte till och värt att nämna är att iterationerna hade
kunnat fortsätta om det hade funnits mer tid.
4.4.1 Prototyping
Innan den första utvärderingen kunde göras genomfördes en prototypaktivitet. Under
processen med att ta fram de första gränssnittsprototyperna utvecklades prototyperna
med hjälp av en förankring i kognitiva principer med avseende på informationen och
förståelsen om de mänskliga kognitiva aspekterna. Med andra ord användes kognitiva
principer som underlag vid skapandet av prototyperna, se vidare Avsnitt 2.5.1. Till
exempel användes kunskap om perceptuell organisation med avseende på olika
gestaltlagar vid skapandet av prototyperna (Eysenck & Keane, 2000; Ottersten &
Berndtsson, 2002). Prototyper skapades även med hjälp av informationen och
principer eller riktlinjer som finns för pekskärmsgränssnitt, se vidare Avsnitt 2.5.1. De
riktlinjer som måste tas till hänsyn med avseende på pekskärmarnas gränssnitt är
bland annat knapparnas storlek och utseende, gränssnittets intuitivitet och
valbegränsningen.
Dessa två huvudsakliga kunskapskällor har fungerat som underlag vid framtagningen
av prototyperna. Prototyperna skapades inte enbart med hjälp av en förankring i
kognitiva principer och principer för pekskärmsgränssnitt. När det gäller ändringarna
som gjordes under prototypaktiviteten efter varje utvärdering baserades dessa
ändringar på de resultat som utvärderingarna med deltagarna visade. Däremot
fungerade informationen om de mänskliga kognitiva aspekterna och de riktlinjer som
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finns för pekskärmarnas gränssnitt fortfarande som en grund vid skapandet av
prototyperna.
När det gäller själva framtagningen av gränssnittsprototyperna var det nödvändigt att
göra en avgränsning av vilka delar eller vilken funktionalitet av systemet som skulle
tas fram som förslag. Som tidigare nämnts i inledningen är syftet med Navigatorn att
den skall fungera som en informationsenhet i tvättstugor. Däremot finns det fler
funktioner som Navigatorn tillhandahåller och dessa är bland annat start av
tvättmaskin och en interaktiv fläckguide. Det var svårt att göra en avgränsning med
avseende på enbart en del eller funktionalitet eftersom det fanns många delar som
Asko ville ha som förslag i form av prototyper. Utifrån dessa förutsättningar fanns det
ingen direkt avgränsning med avseende på Navigatorns funktionalitet. De prototyper
som skapades i det här arbetet handlar i huvudsak om bland annat design av
startsidan/startmenyn, navigationsmenyn, informationspresentationen, start av
tvättmaskin och en interaktiv fläckborttagningsguide.
4.4.2 Deltagare
Enligt Guliksen och Göransson (2002) är det viktigt att ha tidig och kontinuerlig
fokus på användarna och designern måste även ha en förståelse om vilka de
representativa användarna är. Att veta vilken målgruppen är för det tänkta systemet är
en kritisk punkt för systemets användbarhet. I det här arbetet har deltagarna valts
utifrån Navigatorns syfte. Då huvudsyftet med Navigatorn är att fungera som en
informationsenhet i tvättstugor har det varit relativt enkelt att bestämma vilken
målgruppen är. Målgruppen är helt enkelt alla de människor som har för avsikt att gå
ner i tvättstugan och tvätta. Detta gör att det inte finns någon specificerad målgrupp
då majoriteten av människor någon gång går ner i tvättstugan som finns i
hyresfastigheten för att tvätta.
Under det här arbetet har det totalt varit 15 användare varav 6 män och 9 kvinnor.
Åldern bland användarna har varierat där åldern bland kvinnor har varit mellan 17 år
till 85 år och bland männen från 22 år till 55 år. Även deltagarnas kunskap och
erfarenhet har varierat och detta i direkt relation med avseende på deras ålder. Syftet
var att det skulle vara stora variationer bland deltagarna med avseende på deras ålder,
egenskaper och kunskaper som till exempel datakunskaper. Anledningen till varför
det har varit stora variationer på deltagarna var att syftet med den slutgiltiga
produkten är att den kommer att användas av många olika människor och inte endast
en homogen grupp. En nackdel med valet av deltagare har varit att alla deltagare rörde
sig i samma bekantskapskrets som observatören. Detta kan ha haft en effekt på
resultatens tillförlitlighet och har på så sätt varit en viktig aspekt som har tagits
hänsyn till vid ändringar av prototyperna. Till exempel fanns deltagare som hade vissa
svårigheter vid uppgifternas utförande men där de senare vid intervjun uppgav att det
har varit mycket lätt att utföra uppgifterna. I dessa fall har deras åsikter vid intervjun
inte tagits till hänsyn utan det som har tagits till hänsyn har grundats på tänka-högt
metodens resultat och observationer med deras interaktion med gränssnittet.
4.4.3 Material
Under själva prototypaktiviteten har PowerPoint använts som ett primärt verktyg vid
framtagningen av gränssnittsprototyperna. Även papper och penna har använts under
prototypaktiviteten men pappersprototyperna har ersatts av PowerPoint eftersom det
med hjälp av PowerPoint går att illustrera gränssnittet på ett tydligare sätt. Det blev
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även enklare för användarna att interagera med PowerPoint prototyperna jämfört med
pappersprototyperna vid själva utvärderingen. Det exakta totala antalet PowerPoint
prototyper som har genererats under arbetet är 40 stycken (Bilaga 3) och vidare även
6 stycken pappersbaserade prototyper. PowerPoint prototyper illustrerar bland annat
förslag på hur den information som Navigatorn tillhandahåller kan presenteras och en
interaktiv fläckguide.
Vid utvärderingen användes totalt 7 stycken scenariobaserade uppgifter. I början var
det tänkt att ha 13 scenarion men många uppgifter som deltagarna skulle lösa var
mycket lika varandra och därför användes det endast 7 scenarion. Vid utvärderingen
presenterades prototyperna till deltagarna med hjälp av en bärbar dator. Skärmen på
den bärbara datorn var 12 tum och syftet var att deltagarna skulle se men även
interagera med den bärbara datorn som en pekskärm då den slutgiltiga produkten
kommer att presenteras på en pekskärm. Under deltagarnas interaktion med att lösa
uppgifterna antecknades deras verbaliserade tankar med hjälp av papper och penna.
Efter att deltagarna var klara med uppgifterna användes en halvstrukturerad
intervjuguide (Bilaga 2) vid intervjun. Under intervjun antecknades deras åsikter med
hjälp av papper och penna.
4.4.4 Utvärdering
För att få ett så tillförlitlig resultat som möjligt användes som tidigare nämnts tre olika
metoder vid utvärderingen. Målet med utvärderingen var att samla information om
vilka potentiella brister som prototyperna uppvisade för att i sin tur göra de
nödvändiga ändringarna. Vid utvärderingen användes, som tidigare nämnts, en bärbar
dator med vilket prototyperna presenterades till deltagarna. Vid varje utvärdering
användes endast en deltagare åt gången och det första som gjordes vid utvärderingens
början var att kortfattad presentera syftet med Navigatorn. Efter presentationen fick
varje deltagare information om hur utvärderingen skulle gå till och vad de skulle göra.
Deltagarna fick information om att hela tiden tänka högt, det vill säga prata med sig
själva om vad de gjorde och vad de tänkte göra. Därefter fick de sätta sig framför den
bärbara datorn tillsammans med en specifik scenariobaserad uppgift (Bilaga 1) som
skulle utföras. Varje deltagare fick exakt samma presentation och samma uppgifter
som de skulle genomföra.
Deltagarna läste först ett specifikt scenario och därefter utförde de uppgiften.
Deltagarna instruerades att interagera med gränssnittsprototyperna genom att lätt
trycka på skärmen. Beroende på var på skärmen de tryckte användes musen av
observatören för att komma vidare i systemet. Anledningen till varför det här
interaktionssättet valdes, med avseende på deltagarnas tryckning på skärmen, var på
grund av att det efterliknar den verkliga situationen med avseende på en interaktion
med en pekskärm.
Under uppgiftslösningen observerades deltagarna och deras verbaliserade tankar
antecknades. Om deltagaren mot förmodan slutade att tänka högt och fick ett avbrott
påmindes de om att fortsätta tänka högt. När en deltagare var klar med en uppgift fick
de direkt ett annat scenario som de skulle läsa och därefter lösa uppgiften. Totalt
fanns det 7 scenariobaserade uppgifter och varje deltagare fick genomföra samtliga.
Det som är värt att nämna i det här fallet är att det under de två första utvärderingarna
endast fanns de tre första scenariobaserade uppgifter som deltagarna utförde (Bilaga
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1). Dessa tre scenariobaserade uppgifter handlade om bland annat tvättsymbolernas
informationspresentation.
Att det endast användes tre scenarion var på grund av att det under början av arbetet
endast fanns ett begränsat antal prototyper vilket ledde till att det inte fanns någon
anledning att skapa fler än 3 uppgifter som skulle lösas. Efter att deltagarna hade löst
uppgifterna bedrevs en intervju där deras tankar och åsikter antecknades. Efter att
intervjun var klar analyserades den insamlade data och användes vidare som underlag
vid nästa prototypaktivitet. Värt att nämna är att det fortfarande fanns stort fokus på
en förankring i de kognitiva principer och de principer som fanns för
pekskärmsgränssnitt. Med andra ord kan det sägas att prototypernas ändringar
grundades på kognitiva principer, principer för pekskärmsgränssnitt och
utvärderingarnas resultat.
Under arbetet var iteration en mycket viktig nyckelpunkt där upprepade
användartester var av stor betydelse och därför användes samma deltagare vid senare
utvärderingsaktiviteter. Samma deltagare utförde exakt samma uppgifter som de hade
utfört tidigare men under den tredje utvärderingen introducerades deltagarna till
ytterligare 4 scenariobaserade uppgifter. I och med att fler prototyper skapades blev
det nödvändigt att skapa ytterligare scenariobaserade uppgifter som deltagarna skulle
lösa. I det här fallet handlade dessa scenarion om fläckguiden och start av
tvättmaskin. Under det här arbetet genomfördes totalt 8 iterationer, med andra ord
genomfördes 8 prototyp – och utvärderingsaktiviteter. En stor nackdel under
utvärderingarna med deltagarna var att samma deltagare användes vid samtliga
utvärderingar. Anledningen till att samma deltagare användes var på grund av att det
helt enkelt var svårt och tidskrävande att hitta nya deltagare. Intervjuerna som
genomfördes med användarna efter deras användning med prototyperna var
halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor. Den intervjuguide (Bilaga 2) som
användes följdes inte strikt då det dök upp andra relevanta frågor under intervjun.
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5 Resultat
I det här kapitlet kommer resultat att presenteras och motiveras i form av de
framtagna prototyperna. I och med att det totalt finns 40 prototyper kommer endast en
del av dessa att presenteras och motiveras. De prototyper som kommer att presenteras
är dels de allra första och de slutgiltiga som togs fram. När det gäller iterationer
kommer inte resultat från alla 8 iterationer att beskrivas utan fokus kommer att vara
på de större ändringar som anses vara viktiga. Det som är värt att nämna är att
prototypernas ändringar även gjordes i samråd med uppdragsgivarna på Asko.
Under arbetets början skapades prototyperna utifrån Askos önskemål på systemets
funktionalitet och informationsinnehåll. I den allra första prototypaktiviteten skapades
det totalt 5 prototyper som bland annat handlade om startsidans utseende. Värt att
nämna är att de första prototyperna skapades med hjälp av papper och penna. Figur 7
visar ett utkast eller en enkel skiss på startsidan på en av de första low-fidelity
prototyperna som gjordes med hjälp av papper och penna. Innan den första
utvärderingen utfördes skapades dessa prototyper istället med hjälp av PowerPoint på
grund av att det ansågs bli enklare för användarna att både se och interagera med
dessa prototyper. Figur 8 visar ett utkast på en av de första low-fidelity prototyperna
gjord med hjälp av PowerPoint.

Figur 7: Utkast på en av de första skisserna på gränssnittets startsida.
I och med att dessa prototyper kommer att resultera i ett pekskärmsgränssnitt fanns
det vissa nödvändiga aspekter som var tvungna att tas till hänsyn. Under skapandet av
prototyperna följdes de principer som fanns för pekskärmsgränssnitt men även de
kognitiva principer som till exempel olika gestaltlagar, se Avsnitt 2.5.1. Som det kan
ses i Figur 7 och 8 är alla tryckbara knappar relativt stora. Knapparna har gjorts stora
på grund av att en riktlinje för pekskärmsgränssnitt är att knapparna skall vara 2x2
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centimeter och åtminstone 3 millimeter ifrån varandra (Waloszek, 2000). Vidare har
informationsknappar, tre knappar på den högra sidan, grupperats då det skall vara lätt
att skilja vad som är information från resten av funktionerna.
Under skapandet av prototyper vid den första prototypaktiviteten bestämdes det att
gränssnittet skulle bestå eller delas upp av tre huvudsakliga delar. Den första delen
eller den översta delen fungerar som en navigationskarta där användaren på ett lätt
sätt kan se var i strukturen denne befinner sig. Anledningen till att det har skapats en
så kallad navigationskarta är att användaren hela tiden skall veta var i systemet denne
befinner sig och hur denne kom dit. Den första delen har direkt relation till det första
användbarhetsmålet som togs upp i kapitel 2 med avseende på att det skall vara
självklart var användaren skall leta och var användaren befinner sig. I den mellersta
delen skulle olika funktioner och informationen presenteras beroende på användarnas
val. Med andra ord fungerar den mellersta delen som en presentationsdel. I den
nedersta delen skulle en tillbakaknapp och loggan presenteras. Figur 8 illustrerar
dessa tre delar.
Vid skapandet av prototyperna fanns det hela tiden fokus på de uppsatta
användbarhetsmål som togs upp i kapitel 2 med avseende på systemets enkelhet,
effektivitet och säkerhet. För att göra systemet enkelt var fokus bland annat på
valbegränsningen och navigeringens enkelhet. Ett sätt att göra navigeringen enkel har
varit att hela tiden visa var användaren befinner sig och hur denne har kommit dit.
Vidare skulle även valen begränsas och det skulle endast finnas 3 hierarkiska nivåer. I
och med att detta är ett pekskärmsgränssnitt har valen begränsats på grund av att
pekskärmsgränssnitt kan vara uttröttande om de används över en längre tidsperiod
(Galitz, 2002). Genom att endast ha tre hierarkiska nivåer kan detta elimineras i och
med att användaren inte behöver navigera eller gå djupt ner i hierarkin.
Vidare har alla prototyper skapats med avseende på andra riktlinjer som finns för
pekskärmsgränssnitt som bland annat användarnas vägledning i gränssnittet,
gränssnittets intuitivitet och knapparnas utseende. Enligt Wallström (2003) har
gränssnitt för pekskärmar traditionellt byggt på knappar och menyer som användaren
kan trycka på. För att en knapp skall inbjuda till tryckning har alla knappar designats
med ett tredimensionellt utseende. På det här sättet fungerar dessa tredimensionella
knappar som metaforer över riktiga knappar och för att få gränssnittet så intuitiv som
möjligt har den här metaforen använts.
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Figur 8: Utkast på en av de första prototyperna gjord i Power Point.

5.1 Prototypernas ändringar
När det gäller prototypernas ändringar har dessa baserats på tänka-högt metodens
resultat, intervjun med användarna och även på Askos krav och önskemål på
systemet. Det har gjorts många ändringar under arbetets gång och därför kommer inte
alla att presenteras och motiveras i det här avsnittet. De ändringar som har gjorts
under arbetets gång har att göra med bland annat utseendet, systemets enkelhet och de
olika designelementens struktur och placering. De ändringar som kommer att
presenteras i det här avsnittet kommer i huvudsak att fokusera på startsidans
utformning och hur den information som Navigatorn tillhandahåller presenteras.
5.1.1 Startsidan
En av de ändringarna som gjordes under arbetets gång var med avseende på
startsidans utseende. I figur 9 kan den slutgiltiga startsidan ses. Som det går att se har
det bland annat skapats en blå remsa över navigeringen. På det här sättet blir det
enklare att skilja den översta delen från resten. Värt att nämna är att den här remsan
återfinns överallt i systemet och inte enbart på startsidan. Vidare har hela startsidans
utformning ändrats till skillnad från de första prototyperna som skapades. Det finns
flera orsaker till varför startsidan har ändrats. Den första orsaken var dels på grund av
att Asko presenterade fler aspekter som Navigator skulle ha än vad som var tänkt från
första början. Förutom tre knappar för informationspresentationen som kan ses i figur
8 ville Asko bland annat att Navigatorn även skulle ge information om sorteringsråd,
vikningsråd och miljö och hälsa.
Vidare grundades ändringarna även på användarnas åsikter som framgick under de
första intervjusessionerna. Av 13 användare tyckte 9 att startsidan kunde varit mer
utmärkande och utstående. Med andra ord ville användarna att startsidan på något sätt
skulle utmärkas.
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I och med att Asko hade önskemål om fler aspekter som Navigatorn skulle presentera
och vidare även användarnas åsikter kunde inte det gamla utseendet anammas. Om
den gamla startsidan, Figur 8, hade bevarats hade fler knappar behövts läggas till.
Detta skulle leda till en ostrukturerat och överflödigt gränssnitt. Utifrån Askos krav
och utvärderingarnas resultat skapades det en ny utformning på startsidan. De
ändringar som har gjorts är att den nya startsidan endast har 3 huvudval och under
dessa finns en stor ruta där underval presenteras. I och med att startsidan endast har
tre huvudval har huvudvalen kunnat begränsas. Beroende på vilken knapp eller val
användaren trycker på visas alla underliggande val som finns i den stora rutan.
Om användaren till exempel trycker på knappen eller valet om information om
klädvård presenteras all information som har med klädvård att göra i den stora rutan. I
Figur 10 ses hur information om klädvård är tänkt att presenteras. Efter
utvärderingarna har det visat sig att användarna tyckte bättre om den här
utformningen på startsidan till skillnad från den första. Användarna tyckte vidare även
att startsidan blev mer överskådlig än den första som gjordes. I och med att
huvudknapparna för huvudval ändras när de är aktiva (Figur 10), blir det enklare och
tydligare att se vilket huvudval som har valts och är aktiv.

Figur 9: Slutgiltig prototyp på startsidan efter ändringarna.
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Figur 10: Slutgiltig prototyp på startsidan efter ändringarna.

5.1.2 Navigatorns informationspresentation
Att presentera information om till exempel olika tvättsymboler och kläder och
material är ett av huvudsyften med Navigatorn. I början skapades det en prototyp på
hur information om till exempel symboler skulle kunna presenteras. I Figur ses hur en
av de första prototyperna för informationspresentationen såg ut. Anledningen till
varför den här prototypen har ändrats grundas bland annat på de resultat som
genererades med hjälp av tänka-högt metoden. Ett problem med den här prototypen
var att knapparna som var placerade på den högra sidan med vilket användarna skulle
bläddra upp eller ner inte var korrekt tolkningsbara. Under användarnas interaktion
med den här prototypen tryckte 5 användare till exempel på den nedersta knappen och
verbalt uttryckte till exempel ”nu trycker jag på den här knappen för att gå ner ett steg
för att se resten av symbolerna”.
Problemet i det här fallet var att den nedersta knappen och den översta knappen går
till början respektive slutet, beroende på antalet symboler, och inte ett steg som
användarna uttryckte. Beroende på antalet symboler som skall presenteras var syftet
med den översta och den nedersta knappen att bläddra längre ned respektive längre
upp i listan än enbart ett steg. Bland dessa fyra knappar var det de två knapparna i
mitten som syftade till att gå ett steg upp eller ett steg ner. Den översta respektive den
nedersta knappen har inte varit självsägande eller korrekt tolkningsbara bland
användarna som deltog och detta är en viktig anledning till den här prototypens
ändring.
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Figur 11: En av de första prototyperna på symbolernas informationspresentation.
Figur 12 visar hur den slutgiltiga prototypen som skapades ser ut. Det ändringar som
gjordes var att alla val om symboler ändrades på sådant sätt att de placerades på den
högra sidan istället för att presenteras på toppen som det var tänkt att ha från början.
Anledningen till varför alla knappar eller val placerades på den högra sidan var
platsbristen av att ha alla val på toppen. Vidare har dessa knappar grupperats så att de
ser ut som en grupp. I och med att dessa knappar har placerats nära varandra uppfattas
de som en grupp eftersom närhet skapar grupper. Enligt Ottersten och Berndtsson
(2002) är gruppering en mycket kraftfull teknik när det gäller att skapa samhörighet
mellan till exempel olika fält.
De fält som placeras nära varandra uppfattas av människan som funktionellt eller
logiskt relaterade (Ottersten & Berndtsson, 2002). I det här fallet fungerar alla
tryckbara val eller knappar på den högra sidan som ett fält. En annan ändring som
gjordes var att bläddringsknapparna som användes i den tidigare prototypen togs helt
bort och ersattes istället med en pil. Den här pilens funktion är att bläddra mellan
presentationssidorna. Sidantalet och pilen visas längst ner i presentationsrutan. Antal
sidor har en direkt relation till antal symboler och beroende på antalet symboler ökar
även antalet sidor. När det gäller utvärderingen av den här prototypen hade
användarna i stort sett inga svårigheter under interaktionens gång. Bland annat tyckte
användarna om det nya sättet som knapparna hade placerats och vidare blev
bläddringspilen korrekt tolkningsbar.
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Figur 12: Den slutgiltiga prototypen som presenterar information om symboler.
När det gäller sättet som informationen presenteras på men även resten av
Navigatorns innehåll har designprincipen om konsistens varit en nyckelfaktor vid
designen av prototyper. Vad som menas med detta är att information om till exempel
kläder och material, information om symboler och information om miljö och ekonomi
presenteras på ett liknande sätt. I figur 13 och i figur 14 går det att se hur information
om kläder och material respektive information om miljö och ekonomin är tänkt att
visas. Vidare återfinns knappen ”tillbaka till startsidan” alltid längst ner till vänster
och hjälpknappen alltid längst upp till höger på varje gränssnitt. Anledningen till
varför informationen visas på ett liknande sätt och varför vissa valknappar alltid har
samma placering är att gränssnittet skall ha liknande funktioner och använda liknande
designelement vid samma handlingar (Preece et al., 2002). Konsistens i hur
informationen presenteras och väljs leder med största sannolikhet till att
godtyckligheten minskar och på så sätt blir det lättare för användarna att lära sig och
använda systemet.
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Figur 13: Den slutgiltiga prototypen som presenterar information om kläder och
material.

Figur 14: Den slutgiltiga prototypen som presenterar information om miljö och
ekonomi.
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6 Slutsatser
I vilken utsträckning kan ett gränssnitt göras användbar genom prototyping,
aktiv användarmedverkan och iterativ utveckling genom användningen av en
modifierad version av ISO 13407 standarden som ett utvecklingsramverk?
Detta är frågeställningen eller problemformuleringen som har varit i fokus i det här
arbetet. Vilka slutsatser kan dras och hur relaterar resultaten till den här
frågeställningen? Syftet i arbetet har varit att skapa ett användbart gränssnitt genom
anammandet av tre nyckelprinciper för användarcentrerad design. Det bör däremot
tydliggöras att det inte räcker att förhålla sig till begränsade delar av en
utvecklingsprocess om syftet är att skapa användbara system. Vad som menas med
detta är att hela utvecklingsprocessen måste tas hänsyn till, allt från fastställande av
kravspecifikationen till testningen, om användbarheten skall säkerhetsställas.
I det här arbetet har fokuset varit på begränsade aktiviteter för användarcentrerad
design. Detta har satt prägel på resultaten på både ett positivt och ett negativt sätt. Att
förhålla sig till begränsade delar av en utvecklingsprocess har visat sig kan leda till att
ett gränssnitt till viss del kan göras användbar. I det här arbetet har just detta uppnåtts.
Den negativa aspekten av detta är att väsentliga användbarhetsaktiviteter inte tas till
hänsyn vilket i slutändan leder till oanvändbart system. Slutsatsen av detta är att de
skapade prototyper är användbara.
Under det här arbetet har prototyperna skapats genom en iterativ utvecklingsprocess
där det har bedrivits flera prototypingaktiviteter och vidare har dessa prototyper
utvärderats med representativa användare. Det som resultaten har visat är att de
prototyper som skapades i slutskedet är mer användbara än de prototyper som
skapades i de tidigare skedena. De slutgiltiga prototyperna kan sägas är mer
användbara på grund av att dessa är ändrade i relation till användarnas åsikter och
tankar och vidare även användarnas inställning till dessa. Till exempel har
navigeringen gjorts tydlig, knapparna har gjorts stora och vidare är dessa konsekvent
placerade. Användarnas åsikter och tankar har tagits hänsyn till under
utvärderingarna och därefter har prototyperna ändrats i relation till dessa åsikter och
tankar. På detta sätt går det att säga att gränssnittet har gjorts användbart i och med att
en iterativ utveckling bedrevs tillsammans med aktiv användarmedverkan.
Det finns däremot ett stort problem med den här slutsatsen och det finns en viktig
orsak till detta. Orsaken har att göra med påståendet om att det inte räcker att förhålla
sig till begränsade delar av en utvecklingsprocess om syftet är att skapa användbara
system. Om syftet är att skapa ett användbart system, i det här fallet ett gränssnitt,
måste alla delar som utgör en användarcentrerad design tas hänsyn till och inte som i
det här fallet endast tre. Även om resultaten visar att prototyperna är mer användbara
än vad de var i arbetets inledande skede är detta inte tillräckligt för att hävda att det
slutgiltiga systemet kommer att vara det. Ett stort problem kan kortfattat
sammanfattas med orden krav och kravspecifikation. Under det här arbetet har det
inte gjorts specifika användbarhetsaktiviteter som syftar till att samla in krav. Enligt
(Ottersten & Berndtsson, 2002) är målgruppsanalys och kravspecificering just dessa
användbarhetsaktiviteter. Under arbetet har det inte gjorts någon målgruppsanalys
som bland annat syftar till att samla kunskap om målgruppens behov och värderingar.
Vidare har det under arbetet inte heller funnits något klar och tydlig resultat av
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kravinsamlingen (kravspecifikation) som beskriver produktens omfattning och
innehåll.
I och med avsaknaden av bland annat dessa två användbarhetsaktiviteter räcker det
inte att ett gränssnitt skapas enbart genom prototypaktivitet, aktiv användarmedverkan
och en iterativ utveckling. Är syftet att skapa ett användbart gränssnitt finns det fler
aspekter som måste tas hänsyn till och tillämpas.
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7 Diskussion
Att skapa ett användbart gränssnitt är inte någonting som kan göras och uppnås över
en natt. Att ta fram ett användbart system kan inte ses som ett statiskt tillstånd utan
som en process där fokus är på alla delar och nyckelprinciper som bidrar till
användbarhet. Användarcentrerad design är en process som involverar många olika
delar allt från kravinsamlingen till testningen med representativa användare. Det här
arbetet har resulterat i ett antal gränssnittsprototyper som vidare kommer att användas
som underlag vid själva implementationen av systemet. Under skapandet av
prototyperna fanns det stort fokus på tre nyckelprinciper för användarcentrerad
design, nämligen protototyping, aktiv användarmedverkan och iterativ utveckling. En
viktig fråga är i vilken utsträckning dessa gränssnittsprototyper är användbara. Under
arbetet har gränssnittsprototyperna gjorts på ett välstrukturerat sätt där många olika
aspekter har tagits hänsyn till. Till exempel är informationspresentationen konsekvent
över hela systemet och vidare är alla knappar stora och tredimensionella för att
majoriteten av målgruppen på ett lätt sätt skall kunna utläsa och tolka dessa.
Användarnas åsikter, deras tankar och funderingar, riktlinjer för pekskärmsgränssnitt
och vidare även kognitiva principer med avseende på till exempel olika gestaltlagar
har fungerat som underlag vid skapandet av prototyperna. I och med dessa underlag
har prototyperna skapats med användbarhet i fokus.
En begränsning under det här arbetet har varit med avseende på själva
kravspecifikationen. I början av arbetet fanns det ingen klar och tydlig
kravspecifikation på systemet vilket har lett till en del svårigheter och problem. Att ha
klara och tydligt formulerade krav på vilka egenskaper och funktioner som finns och
vidare kan skapa nytta är en mycket viktig del som hör till ett användbart system. Den
enkla kravspecifikationen som jag hade tillgång till var mycket begränsad och
godtycklig och kunde helt enkelt inte användas i syfte att få en klar och tydlig bild på
bland annat Navigatorns ickefunktionella och funktionella krav. Man kan säga att vagt
formulerade krav sätter prägel på arbetets fortsättning.
Även om de skapade gränssnittsprototyperna kan ses som användbara är det svårt att
uttala sig i vilken utsträckning det färdiga systemet kommer att ses som användbart.
Detta på grund av att det helt enkelt inte har gjorts till exempel en målgruppsanalys
om användarnas behov, om användningssammanhanget, vad användarna vill ha ut av
systemet och så vidare. Hur vet man till exempel att den slutgiltiga produkten
(Navigatorn) kommer leda till en nytta för användaren? Den här frågan är i dagsläget
svår att svara på eftersom det helt enkelt inte har gjorts några studier på vad
användarna egentligen behöver och vad de egentligen skulle vilja ha ut av produkten.
En annan begränsning under arbetets gång handlar om tillvägagångssättet och
metodvalet. Det finns vissa begränsningar med avseende på tänka-högt metoden. När
det gäller tänka-högt metoden har det i vissa fall varit svårt att få deltagarna att verbalt
uttrycka deras tankar. I dessa fall har jag som observatör avbrutit användarna i deras
tankesätt och påmint de att det är viktigt att de hela tiden säger vad de gör och tänker
göra. I och med detta har jag stört deras tankeprocess vilket kan ha haft negativ
påverkan för deras fortsatta interaktion med gränssnittet.
Att använda sig av endast tre nyckelprinciper för användarcentrerad design och utgå
ifrån en modifierad version av ISO 13407 som ramverk kan ses som ett steg närmare
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mot skapandet av användbara system. Den största ändringen har gjorts med avseende
på själva iterationen och det iterativa arbetet. Istället för att gör en iteration med
avseende på alla aktiviteter gjordes iterationer på enbart prototyp – och
utvärderingsaktiviteter. Den här ändringen tycker jag har fungerat mycket effektivt
och vilket har gjort att prototyperna på ett snabbt sätt har kunnat produceras och
utvärderas . Att däremot använda enbart dessa tre grundprinciper för att uppnå
användbarhet är utifrån min egen erfarenhet inte tillräckligt. Som tidigare nämnts är
det viktigt att alla delar som utgör en användarcentrerad design är med. De resultat
som har uppvisats är inte tillräckliga och tillräckligt tillförlitliga för att hävda att det
slutgiltiga systemet är användbart även om resultaten i sig uppvisar användbarhet.
Detta beror på att det inte går att ta ut vissa delar från helheten och försöka skapa
något användbart. Det är viktigt att det finns fokus på alla de delar som bidrar till att
användbarheten under utvecklingsprocessen kan säkerhetsställas och uppnås.
När det gäller resultatens tillförlitlighet anser jag att resultaten är tillförlitliga till den
grad att de endast kan begränsas till de skapade gränssnittsprototyperna. För att
förtydliga detta menar jag att själva de framtagna prototyperna är användbara utifrån
de uppvisade resultaten men att det är svårt att uttala sig om huruvida den slutgiltiga
produkten kommer att bli användbar. Att prototyperna är användbara säkerställer inte
att det slutgiltiga systemet kommer att bli användbart i och med att många andra
väsentliga användarcentrerade delar som tidigare nämnts inte har tagits hänsyn till.
När det gäller resultatens tillförlitlighet grundas dessa främst på användarnas åsikter
och tankar. Det är däremot viktigt att tänka på att det endast fanns 15 deltagare vilka i
sin tur deltog vid samtliga utvärderingar. Detta är en nackdel och begränsning under
det här arbetet och för att försäkra sig om resultatens tillförlitlighet skulle det behövas
göras ytterligare tester med andra användare.
När det gäller att sätta resultaten i ett vidare sammanhang har det under
litteraturstudien visats att det inte finns mycket skrivet med avseende på liknande
utförda projekt. Fokusen och inriktningen i det här arbetet har varit på Navigatorn
som är en unik enhet med ett unikt syfte. Den här inriktningen som jag har haft under
arbetet kan inte sägas är vidare välutforskat och därför kan det här arbetet
förhoppningsvis bidra med ny kunskap. De uppnådda resultaten tror jag inte kan bidra
till någonting nytt med avseende på informationskiosker och andra typer av
pekskärmsgränssnitt eftersom det redan finns mycket utforskat kring det här området.
De uppnådda resultaten bekräftar i stort sett tidigare forskning med avseende på
pekskärmarnas gränssnitt.
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Bilaga 1 - Scenarion
SCENARIO 1
Efter att du har jobbat i 8 timmar på ditt jobb kommer du hem och inser att du har en tvättid
som du hade glömt att du hade bokat. Du blir stressad då du vet att du måste hämta dina
svärföräldrar som anländer om 20 minuter. Du skyndar dig ner till tvättstugan för att tvätta.
Du stoppar alla dina kläder i tvättmaskinen förutom två nyinköpta tröjor. Du tittar på
informationslappen med tvättsymbolerna på tröjorna men du förstår inte vad tre av
symbolerna betyder. Du vågar inte tvätta dessa eftersom du är rädd att förstöra tröjorna. Du
kollar på din klocka och inser att du måste skynda dig då det bara är 10 minuter kvar tills dina
svärföräldrar kommer. Stressad som du är går du fram till navigatorn för att leta efter
information som kan hjälpa dig förstå symbolerna. I och med att du har en tid att passa måste
du på ett snabbt sätt hitta symbolerna innan du kan starta din tvätt.
Du förstår inte vad dessa tre symboler betyder och du törs inte tvätta innan du vet betydelsen.
Uppgift: Hitta snabbt symbolerna och beskriv vad de betyder.

1

2

3

SCENARIO 2
Efter att du har köpt en del kläder som ska kemtvättas har du och din partner haft en mycket
temperamentsfull diskussion om huruvida man kan kemtvätta på olika sätt. Din partner säger
att man bara kan kemtvätta på ett sätt nämligen ”vanlig kemtvätt” och du påstår att det finns
olika sätt att kemtvätta på. Till din partner visar du lappen med tvättinformationen som finns
på kläder du köpt och visar två symboler, nämligen symbol 1 och symbol 2.

Symbol 1:

Symbol 2:

Du påstår att dessa symboler har någonting att göra med kemtvätt men att du inte exakt vet
vad.
Uppgift: Hitta symbolerna och beskriv vad de betyder.

SCENARIO 3
Du har precis varit på en kurs där du har lärt dig hur tvättmaskiner fungerar, vilka olika
inställningar man kan göra, vilka olika tillval det finns och så vidare. Du känner dig hur säker
som helst och säger till din partner att du har kunskap om allt som har att göra med tvätt,
tvättmaskiner och så vidare. Din partner säger då till dig: jag har rekord i att starta tvättmaskin
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genom Navigatorn och rekordet är exakt på 45 sekunder. Din partner utmanar dig och säger
att du inte har någon chans att slå rekordet. Du som är tävlingssugen antar utmaningen och
säger att du självklart kan starta tvättmaskin utifrån Navigatorn på mindre än 45 sekunder.
Uppgift: Start tvättmaskin på mindre än 45 sekunder.
SCENARIO 4
Du står framför spegeln och helt plötsligt råkar du få maskara på din fina bomullströja. Du får
panik och skriker att du aldrig någonsin kommer att kunna ta bort den här fläcken. Du
springer ner till tvättstugan och börjar använda Navigatorn i hoppa om att du kan få en
lösning på problemet.
Uppgift: Lös problemet med maskaran på din bomullsröja.
SCENARIO 5
Du har precis vaknat och du tar en apelsin för att äta den. Du skalar apelsinen och under tiden
blir hela din vita polyestermorgonrock helt fläckig. Du kollar på morgonrocken och blir lite
ledsen då du vet att du nu måste slänga den eftersom apelsinfläckar aldrig kan tas bort. Du
känner dig dock lite osäker om det verkligen stämmer så du går ner till Navigatorn och vill
helt enkelt ta reda på om hur du kan ta bort apelsinfläcken. Vid Navigatorn ser information
om miljö och ekonomi. Du är inte intresserad av den är informationen utan du är intresserad
av apelsinfläcken och din nedfläckade polyestermorgonrock.
Uppgift: Beskriv vad det är som gäller för apelsinfläcken och om den går att ta bort.
SCENARIO 6
Du har precis kommit fram till Navigatorn för första gången och du vill genom Navigatorn
börja tvätta. Du kollar i din tvättkorg och inser att du i stort sätt har vittvätt som ska tvättas.
Du stoppar in tvätten i tvättmaskinen och stänger luckan. Sedan går du till Navigatorn och vill
därifrån hantera din tvätt.
Uppgift: Starta tvättmaskinen utifrån den tvättyp du har.
SCENARIO 7
Du läser i tidningen och får reda på att man på exakt 6 tryckningar genom Navigatorn kan gå
in på fläckguiden, från fläckguiden tillbaka till startmenyn och vidare in på information om
symboler. Trycker man mer än 6 gånger misslyckas man totalt. Även här har din partner
lyckats bättre än dig och utmanar dig även på den här uppgiften.
Uppgift: Gå in på fläckguiden, sedan går du därifrån tillbaka till huvudmenyn och vidare
därifrån går du för att läsa information om symboler. Du får absolut inte trycka på skärmen
mer än 6 gånger för att lösa den här uppgiften.

ii

Bilaga 2 – Intervjuguide
1. Vilket är ditt första intryck av gränssnittet?
2. Hur enkelt tyckte du att det var att lösa uppgifterna?
3. Hur snabbt tyckte du att det gick att lösa uppgifterna?
4. Har du använt tidigare pekskärmar? – Om ja: Vad tycker du skiljer detta
gränssnitt gentemot den du använde tidigare?
5. Vad tyckte du allmänt sätt var bra på gränssnittet?
6. Tyckte du att informationen presenterade på ett tydligt sätt?
7. Vilka problem tycker du att Navigatorn uppvisar?
8. Var det enkelt att förstå sig på själva fläckguiden?
9. Hur tycker du att man kan göra för att förbättra gränssnittet?
10. Kändes du dig säker under användningen med gränssnittet?
11. Vad tycker du om själva knapparnas namn?
12. Hur lätt tycker du att det var att veta var man befann sig i gränssnittet?
13. Hur lätt visste du att det var att veta var i strukturen du kom ifrån?
14. Var knapparna tillräckligt stora och tydliga?
15. Om du fick göra om gränssnittet, vad skulle du göra om då?

iii

Bilaga 3 – Prototyper
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