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Sammanfattning 

För att nybörjaranvändare enklare ska kunna påbörja felfri interaktion med ett system 

är systemets grad av lärbarhet en viktig aspekt att ta hänsyn till. Trots detta finns inga 

självklara alternativ till hur lärbarhet ska mätas och utvärderas, framför allt inte på ett 

snabbt och kostnadseffektivt sätt. Det här examensarbetet har därför bidragit med att 

lägga en grund för en ny utvärderingsmetod för lärbarhet, SLIM - Simplified 

Learnability Inspection Method, baserad på relevanta faktorer från befintliga metoder 

och Linja-ahos (2005) riktlinjer för lärbarhet. Två grupper, experter och icke-experter 

inom användbarhetsdesign, testade metodens huvudfas individuellt på en prototyp av 

ett system som ska användas för att skicka SMS via webben. Resultaten från en första 

validering har visat att metoden i allra högsta grad är tidseffektiv, samt har indikerat 

att personer så väl med som utan expertkunskaper om användbarhet och lärbarhet kan 

tillämpa metoden för att i likvärdig utsträckning upptäcka lärbarhetsproblem. SLIM 

kan därför vara en inkörsport till ett ökat användarfokus hos företag med begränsade 

medel och att dessa ser nyttan med att designa för användbarhet och lärbarhet. 

 

Nyckelord: SLIM, lärbarhet, inspektionsmetod, utvärderingsmetod, metodutveckling, 
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1 Introduktion 

Det ökade användandet av Internet och utvecklandet av fler och fler programvaror och 

system ökar kravet på utvecklarna att göra dessa system mer användbara. I linje med 

begreppet användbarhet inom området MDI (människa-datorinteraktion) måste ett 

system vara lätt att lära, effektivt och roligt att använda, samt uppfylla ett syfte ur 

användarens perspektiv för att användaren ska få en positiv upplevelse av systemet 

som motiverar till vidare användning (t.ex. Gulliksen & Göransson, 2002; Preece, 

Rogers & Sharp, 2007).  

Lärbarhet (eng. learnability), som Linja-aho (2006) även namnger som ”lätthet att 

lära”, är ett delmål i att uppnå användbarhet och avser hur lätt ett system är för en 

användare att lära sig att använda (t.ex. Benyon, Turner & Turner, 2005; Dix, Finlay, 

Abowd & Beale, 2002; Preece m.fl., 2007). Lärbarhet är framför allt en viktig faktor 

att ta hänsyn till inom användbarhet då nybörjaranvändare är inblandade, men även 

för användare med vana att arbeta med samma typ av system. Nybörjaranvändare som 

inleder sin interaktion med ett visst system har inga omfattande kunskaper om 

systemet att luta sig tillbaka på och behöver därmed lära sig hur det fungerar. Om en 

användare är van att arbeta med ett visst system, eller enligt ett visst arbetssätt, och 

det har beslutats att ett annat system ska införas behöver det nya systemet vara lärbart 

och användbart för att användaren ska trivas i sin arbetssituation och inte behöva 

känna att onödig energi går åt att lära in det nya systemet (Nielsen, 1993; Benyon 

m.fl., 2005). I en studie visar Lazar, Jones & Shneiderman (2006) att användare 

förlorar 42-43% i arbetstid p.g.a. frustrerande datorproblem. Ovan nämnda argument 

för lärbarhet bör väga tillräckligt tungt för att systemutvecklare ska vilja ta det i 

beaktning och därmed öka chanserna att kunna sälja in sitt system i företag och 

organisationer.  

För att ta reda på om ett system är lärbart behöver en utvärdering göras. Dock är 

lärbarhetsutvärdering antingen tidskrävande eller kostsamt menar Santos och Badre 

(1995), dessutom kräver metoderna att möjliga slutanvändare, användbarhetsexperter 

eller domänexperter involveras (Grossman, Fitzmaurice & Attar, 2009). I detta 

examensarbete utvecklas således en metod vars fördelar är att den kan utvärdera 

lärbarheten i ett system utan att slutanvändare, domänexperter eller 

användbarhetsexperter involveras. Dessutom ska inte utvärderaren behöva genomgå 

en lång utbildningsperiod. 

Enligt Santos och Badre (1995) är forskare överens om att lärbarhet är en viktig 

aspekt av användbarhet, men att det trots detta är få som har fördjupat sig i 

lärbarhetsutvärdering. I en mer aktuell studie påpekar Grossman m.fl. (2009) i 

enlighet med Santos och Badre att lärbarhet är ett begrepp som saknar ett generellt 

samtycke bland forskare över hur det ska definieras, mätas och utvärderas. Eftersom 

en aktuell studie som denna tar upp detta problem anses lärbarhetsutvärdering vara ett 

relevant område att fokusera på. Detta examensarbete har därmed som syfte att 

designa och validera en så kallad inspektionsmetod för lärbarhet ämnad för personer 

som snabbt och enkelt vill undersöka om ett system innehåller lärbarhetsproblem. 

Som Blandford och Green (2008) antyder är utveckling och validering av en ny metod 

en process som ofta sträcker sig över flera år, men att en stor del kan genomföras 

inom ramen för en uppsats eller doktorsavhandling. Till skillnad från 

inspektionsmetoder som exempelvis heuristisk utvärdering och kognitiv genomgång 

ska metoden som utvecklas i detta arbete även kunna användas av personer utan 

användbarhetskunskaper med framgångsrikt resultat. Metoden, som har tagits fram 
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utefter rekommendationer inom metodutveckling och en urvalsprocess bland 

befintliga metoder, har döpts till SLIM – Simplified Learnability Inspection Method. 

1.1 Översikt 

I nästkommande kapitel (se kapitel 2) ges en beskrivning av relevanta begrepp, samt 

en bakgrund till metodutveckling och befintliga utvärderingsmetoder som en teoretisk 

referensram. Studiens problemområde (se kapitel 3) och genomförande (se kapitel 4), 

med en urvalsprocess bland befintliga metoder samt designprocess och validering av 

SLIM, beskrivs senare i detalj. Vidare presenteras studiens resultat (se kapitel 5), 

vilket innefattar metoden SLIM i sig, samt resultaten från valideringen som sedan 

analyseras innan hela studien slutligen diskuteras (se kapitel 6). 
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2 Bakgrund 

Inledningsvis ges en allmän översikt över de centrala begreppen användbarhet och 

lärbarhet, samt vilka aspekter som bidrar till att uppnå dessa begrepp i system med ett 

grafiskt gränssnitt. Detta kapitel ger även en beskrivning av lämpliga tillvägagångssätt 

vid utveckling av metoder, samt en genomgång av befintliga utvärderingsmetoder och 

hur dessa kan kategoriseras.  

2.1 Användbarhet 

Det finns många uppfattningar om vad begreppet användbarhet innebär specifikt, men 

en av de enklaste definitionerna är den som Sundström (2005) ger. Han menar att 

”användbarhet = nytta * användarvänlighet”
1
 vilket innebär att ett system, för att 

kunna klassas som användbart, måste uppfylla ett syfte som intresserar användaren 

samtidigt som det fungerar smidigt att använda. En mer omfattande definition visas 

nedan, formulerad av Preece m.fl. (2007). 

”Usability is generally regarded as ensuring that interactive products are 

easy to learn, effective to use, and enjoyable from the user’s perspective.” 

(Preece m.fl., 2007, s. 20) 

Mer specifikt är användbarhet enligt Preece m.fl. (2007) uppdelat i målen effektivitet, 

duglighet, säkerhet, ändamålsenlighet, lärbarhet och lätthet att minnas. Effektivitet 

(effectivity) är ett generellt mål riktat mot hur väl en produkt uppfyller det syfte den 

är utvecklad för. Duglighet (efficiency) syftar till hur väl produkten stödjer 

användaren i att genomföra sina uppgifter. Duglighet kan ofta uppnås genom att låta 

användaren utföra en uppgift som innefattar flera moment med hjälp av en enda 

knapptryckning. Ett exempel på detta är vid webbhandel, där det i många fall krävs att 

användaren går igenom ett onödigt stort antal steg innan ett köp kan genomföras. 

Även om det skulle vara bekvämt för användaren att kunna genomföra ett helt köp 

med bara en knapptryckning skulle det vara i princip omöjligt att skapa ett system 

som genomför en sådan process på ett säkert sätt. Säkerhet (security) går ut på att 

skydda användaren från oönskade situationer och orosmoment, exempelvis genom att 

införa funktioner och gränssnittselement som hindrar användaren att oavsiktligt 

avsluta ett program utan att spara arbetet. Ändamålsenlighet (utility) syftar på till 

vilken grad en produkt förser användaren med passande funktionalitet. Ett exempel på 

dålig ändamålsenlighet är om ett digitalt ritbord inte har stöd för en digital penna och 

därmed kräver att musen används som ersättning, eftersom det inte överensstämmer 

med hanterandet av en penna i verkligheten. Lärbarhet (learnability) står för hur 

enkelt ett system är att lära sig att använda. En längre redogörelse för begreppet ges i 

nästföljande avsnitt. Ett systems lätthet att minnas (memorability) syftar till hur enkelt 

det är att minnas hur systemet används efter att användaren har lärt sig att använda 

det. Funktioner som inte används på flera månader ska inte behöva läras in på nytt. 

Lättheten att minnas kan till exempel förbättras genom användning av meningsfulla 

ikoner, kommandonamn och menyval, samt genom en logisk strukturering av 

funktioner (Preece m.fl., 2007). 

Dix m.fl. (2002) delar upp användbarhet i flexibilitet, stadighet och lärbarhet. 

Flexibilitet (flexibility) syftar enligt Dix m.fl. (2002) på hur flexibelt ett system är i 

form av hur stor frihet användaren har vid interaktion med systemet. En ökad 

                                                 
1
 Definitionen läses ”användbarhet är lika med nytta gånger användarvänlighet”. 
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flexibilitet kan uppnås genom att bland annat ge stöd för att skräddarsy systemet och 

att tillåta att flera uppgifter genomförs parallellt. Stadighet (robustness) innebär hur 

felsäkert ett system är med avseende på exempelvis om användaren har möjlighet att 

se systemets status, felhantering och hur väl användaren stöds av systemet i utförandet 

av sina uppgifter. Därmed hänger begreppen stadighet och duglighet i viss mån ihop, 

men att lärbarhet är det enda delmålet av användbarhet som Dix m.fl. (2002) och 

Preece m.fl. (2007) har gemensamt tyder på att det är ett av de viktigare delmålen för 

att uppnå användbarhet. En tydligare jämförelse av olika källors syn på lärbarhet (t.ex. 

Benyon m.fl., 2005; Dix m.fl., 2002; Preece m.fl., 2007) tas upp i nästa avsnitt. 

2.2 Lärbarhet 

Lärbarhet syftar på hur lätt ett system är att lära och hur snabbt en användare kan 

påbörja effektiv användning av systemet. Preece m.fl. (2007) menar att människor 

generellt sett vill kunna komma igång och använda ett nytt system så fort som möjligt 

utan att behöva gå igenom en lång träningsperiod. Detta gäller framför allt produkter 

som används dagligen, likt mp3-spelare och mobiltelefoner, eller produkter som bara 

används vid enstaka tillfällen som exempelvis videokonferenssystem (Law, Blazic & 

Pipan, 2007). Situationen ser däremot annorlunda ut i komplexa system som till 

exempel ordbehandlingsprogram och webbpubliceringssystem där det har visat sig att 

användare i högre grad är villiga att spendera tid på att lära sig systemen (Preece m.fl., 

2007). Detta bör dock inte likställas med att användarna i större utsträckning 

accepterar att ett system innehåller lärbarhetsproblem. I komplexa system är det också 

nödvändigt att i större grad väga lärbarhetsfördelar mot eventuella försämringar i 

användbarhet (Law m.fl., 2007). 

I diskussionen ovan kan det skönjas att uppfattningen om förhållandet mellan 

begreppen användbarhet och lärbarhet skiljer sig något mellan olika författare. 

Grossman m.fl. (2009) påpekar att forskare är oense om hur lärbarhet ska definieras, 

utvärderas och utvecklas i ett användargränssnitt, vilket har lett till att många system 

som utvecklas är svåra för användaren att lära sig. Den kanske vanligaste 

uppfattningen om lärbarhet är att det är ett delmål av användbarhet (t.ex. Dix m.fl., 

2002; Preece m.fl., 2007). Många menar att lärbarhet och användbarhet har ett starkt 

samband och att lärande och användande därmed inte är helt separata företeelser 

oberoende av varandra (t.ex. Davis m.fl., 1989; Roberts & Moran, 1983; Whiteside, 

1985; i Elliott m.fl., 2002). Santos och Badre (1995) poängterar att en utmaning med 

att öka lärbarheten i komplexa system är att inte samtidigt minska effektiviteten i 

användningen. Vissa forskare menar till och med att lärbarhet och användbarhet är 

motsägelsefulla begrepp som motverkar varandra snarare än för samman, vilket leder 

till att när användbarheten ökar minskar lärbarheten och vice versa (Paymans m.fl., 

2004, i Linja-aho, 2006). Detta är ett intressant ställningstagande och ett exempel 

skulle kunna vara ett systems hjälpfunktioner. Hjälpfunktioner är ett sätt att stödja 

användaren i att lära sig ett system (Linja-aho, 2006), men alltför påträngande 

hjälpfunktioner gör med stor sannolikhet användningen mindre effektiv för mer vana 

användare. Syftet här är inte att ge ett definitivt svar på hur användbarhet påverkar 

lärbarhet och tvärtom, men mycket tyder på att ett arbete som fokuserar på lärbarhet 

även måste beakta hur detta kommer att påverka systemets användbarhet med 

avseende på till exempel effektivitet.  

Det finns en mängd olika riktlinjer och studier som fokuserar på just lärbarhet i olika 

system. Design för lärbarhet görs enligt Benyon m.fl. (2005) genom att hänsyn tas till 

synlighet, konsistens, igenkänning och inbjudan. Synlighet (visibility) innebär att 



  

 5 

användaren ska kunna hitta alla tillgängliga funktioner och se systemets status. 

Konsistens (consistency) uppnås genom att ett systems olika egenskaper hålls 

konsistenta över hela systemet, samt att de överensstämmer med liknande system och 

standarder som användaren har stött på tidigare (se även Dix m.fl., 2002). 

Igenkänning (familiarity) innefattar att använda för användaren kända begrepp och 

symboler. Om det är en helt ny domän för användaren kan igenkänning uppnås lättast 

genom att använda metaforer från ett för användaren mer välkänt område (se även 

Dix m.fl., 2002). Inbjudan (affordance) innebär att det ska vara tydligt för användaren 

vad olika objekt är till för. De egenskaper ett objekt sänder ut, och som användaren 

sedan uppfattar, ska stämma överens med dess verkliga funktion. Exempelvis ska en 

knapp se ut som om den går att trycka på (Benyon m.fl., 2005). 

Ytterligare aspekter av god lärbarhet är förutsägbarhet, syntetiserbarhet och 

generaliserbarhet (Dix m.fl., 2002). Förutsägbarhet (predictability) syftar på att 

användaren ska kunna förutsäga hur en kommande interaktion med ett system 

kommer att te sig med hjälp av kunskap från tidigare interaktion med samma eller 

liknande system. En nära relaterad princip till förutsägbarhet är synlighet av 

handlingar, att användaren ska veta vilka handlingar som finns tillgängliga i systemet 

(Dix m.fl., 2002). Förutsägbarhet har till viss del även en liknande betydelse som 

begreppet inbjudan eftersom båda syftar på att användaren ska veta vad olika objekt i 

systemet har för funktion. Skillnaden är att förutsägbarhet enligt den givna 

definitionen bygger på användarens tidigare erfarenheter med ett system, till skillnad 

från inbjudan som istället bygger på vilka signaler ett objekt sänder ut för att inbjuda 

användaren till en viss handling. Förutsägbarhet är därmed ett mer användarcentrerat 

begrepp. Enligt Dix m.fl. (2002) är dock inbjudan främst en del av igenkänning, vilket 

är intressant eftersom Benyon m.fl. (2005) ser begreppen som två skilda principer. 

Syntetiserbarhet (synthesizability) definieras som användarens möjlighet att se vilken 

effekt tidigare handlingar har haft för att påverka systemets nuvarande tillstånd. Om 

en handling ändrar något i systemet måste användaren ha möjlighet att upptäcka detta, 

vilket benämns som att systemet ska agera med ärlighet gentemot användaren. Denna 

ärlighet kan äga rum omgående eller så småningom, där omgående är att föredra 

eftersom användaren annars måste leta efter ändringar på egen hand. Syntetiserbarhet 

har en koppling till begreppet synlighet eftersom båda begreppen förespråkar att 

användaren ska kunna se systemets nuvarande status, även om syntetiserbarhet är mer 

inriktat på relationen till användarens tidigare handlingar. Begreppet 

generaliserbarhet (generalizability) står för att användaren ska kunna applicera 

kunskap som använts för att lösa en viss uppgift även på andra uppgifter där ett 

liknande mål eftersträvas. Generalisering kan äga rum antingen inom en viss 

applikation eller över ett flertal applikationer. För att uppnå högre generaliserbarhet är 

användandet av standarder och stilguider (style guides) att föredra, vilket även är 

fallet då ett system ska designas för konsistens. Generaliserbarhet kan dessutom ses 

som en typ av konsistens menar Dix m.fl. (2002). 

Elliott m.fl. (2002) påstår däremot att det inte finns någon allmänt vedertagen 

vetenskaplig modell för hur lärande av datorbaserade program går till. De nämner att 

det ramverk för lärbarhet Dix m.fl. (1998, i Elliott m.fl., 2002) presenterar inte stöds 

empiriskt av författarna och att inte heller den nyare utgåvan (Dix m.fl., 2002) har 

något empiriskt stöd för deras syn på lärbarhet.  

Law m.fl. (2007) menar att genomförandet av en uppgift och en variant av denna är 

ett effektivt sätt att utveckla en nybörjaranvändares kunskaper och färdigheter, särskilt 

i ett system av medelhög komplexitet som låter användaren lära på egen hand med 

minimala instruktioner. Lärande äger rum då en användare tar till sig kunskap medan 
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han eller hon handskas med en uppgift. Överföring av lärande sker då användarna kan 

applicera den inlärda kunskapen på en mer eller mindre liknande uppgift i framtiden 

(Law m.fl., 2007). Det framgår dock inte om Law m.fl. menar att lärande enbart äger 

rum då en användare handskas med en uppgift, och om undervisning i hur en uppgift 

ska genomföras i så fall inte bidrar till lärande. Truman och Truman (2006) menar i 

sin studie att användandet av ljud och tal ökar ett systems lärbarhet och användarens 

möjlighet att komma ihåg olika begrepp. Detta är dock främst tillämpbart för 

multimediabaserad utbildningsmjukvara och kan snarare verka påträngande i en 

komplex arbetsmiljö. Senare forskning har bidragit till en något tydligare bild av 

lärbarhet, i synnerhet Linja-aho (2006) och hennes modell. 

2.2.1 Linja-ahos riktlinjer inom lärbarhet 

Linja-aho (2006) menar i sin studie att det behövs en generell förståelse för vilka 

faktorer i ett system som påverkar lärbarhet. Genom en empirisk undersökning har 

hon skapat ett ramverk för lärbarhet med riktlinjer ämnat för systemutvecklare som 

vill utveckla ett lärbart system. Dessa riktlinjer tas upp i detta examensarbete eftersom 

relevanta riktlinjer är nödvändiga för att en inspektionsmetod som undersöker 

aspekter av ett system, i detta fall lärbarhetsaspekter, ska kunna utvecklas med önskat 

resultat. Utan relevanta lärbarhetsriktlinjer som grund kan inte utvärderaren vara säker 

på att det är just lärbarhet som utvärderas. Linja-aho (2006, s. 203) definierar 

lärbarhet som hur snabbt och bekvämt en nybörjaranvändare kan påbörja effektiv och 

felfri interaktion med ett system. Det finns tre grundläggande aspekter att ta hänsyn 

till vid utvärdering av lärbarheten i ett system: användargränssnittet, användarens 

förväntningar och användarens träning. Användargränssnittet blir automatiskt en 

viktig lärbarhetsaspekt eftersom det bildar en koppling mellan användaren och 

systemet. Exempelvis är alla begrepp i den definition av lärbarhet som ges i Dix m.fl. 

(2002) baserade på interaktionen med ett användargränssnitt. Linja-aho (2006) menar 

dock att för att öka lärbarheten i ett system behöver hänsyn även tas till förhållandet 

mellan hur systemet fungerar och användarens förväntningar på systemet. 

Förväntningar har en stor påverkan på hur användaren lär sig ett system och innefattar 

användarens förväntningar på systemets omfång, begrepp och grundläggande 

funktionalitet. Användarens förväntningar hör ihop med teorin om mentala modeller, 

vilket kortfattat betyder interna representationer av de entiteter användaren interagerar 

med. Mentala modeller stödjer planeringen av handlingar i en interaktion, men en 

felaktig mental modell kan snarare hindra användaren från att genomföra uppgifter på 

ett korrekt sätt. Slutligen är även träning, som kan utföras på en mängd olika sätt, en 

aspekt som påverkar användarens lärande eftersom det påskyndar lärandeprocessen. 

Några faktorer som skiljer en träningssession från en annan kan vara hur länge 

träningen pågår, samt vilka olika praktiska och fysiska förberedelser som görs (Linja-

aho, 2006).  

Lärbarhetsaspekterna består av ett antal olika faktorer som har framkommit genom 

intervjuer innan träning, observation av träning, användbarhetstest, samt en enkät som 

undersökte den subjektiva upplevelsen hos användarna. Linja-aho (2006) använde 

sedan ansatsen grundad teori (GT) för att sammanställa den empiriska data som 

uppkommit i utvärderingarna. GT används för att identifiera mönster i en stor mängd 

data utan att utgå ifrån något specifikt ramverk. Enligt den klassificering som gjordes 

påvisades 18 faktorer vilka hör ihop med en av de tre aspekterna användargränssnitt, 

överensstämmelse med användarens förväntningar och träning. De sju faktorer som 

hör till användargränssnittet är synlighet av handlingar, feedback, sammanhängande 

uppgiftssekvenser, designkonventioner, informationspresentation, användarassistans 
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och förhindrande av fel. De fyra faktorer som hör till överensstämmelse med 

användarens förväntningar är skillnader i funktionalitet, skillnader i interaktionsstilar, 

begreppstydlighet och fullständighet i information. Slutligen framkom sju faktorer 

som hör till träning, vilka är konceptuell information, övningar, instruktioner för 

grundläggande interaktion, instruktioner för problemlösning, motiverande innehåll, 

täckning av systemets funktionalitet, samt typer av material. Linja-aho (2006) skapade 

sedan en modell över sina lärbarhetsfaktorer, vilken har återskapats och översatts 

nedan för att ge en bättre översikt över hennes ramverk. En sammanställning har även 

gjorts av samtliga riktlinjer inom respektive lärbarhetsfaktor (bilaga 1). 

 

 
 
Bild 1. Modell över betydelsefulla faktorer inom lärbarhet (egen översättning från Linja-aho, 2006). 

2.3 Metodutveckling 

Som Blandford och Green (2008) nämner är litteraturen kring utvecklingsprocessen 

av inspektionsmetoder inom MDI oerhört begränsad. De menar vidare att metoder 

inom nämnda område i vissa fall verkar ha designats av en slump snarare än med ett 

systematiskt tillvägagångssätt. Begränsningen på vetenskaplig litteratur över hur 

befintliga metoder har utvecklats bidrar även till en utmaning i att presentera ett 

systematiskt och vetenskapligt tillvägagångssätt för att utveckla en ny metod 

(Blandford & Green, 2008). 

Metodutveckling innefattar ett antal huvudsakliga faser, vilka enligt Blandford och 

Green (2008) är följande: 

 Identifiering av en möjlighet eller ett behov 

 Framtagning av mer detaljerade krav (frivilligt) 

 Matchning av möjligheter, behov och krav 

 Utveckling av metoden 

 Validering av metoden 
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2.3.1 Identifiering av en möjlighet eller ett behov 

En möjlighet kan, som Blandford och Green (2008) beskriver, vara att vetenskapliga 

teorier ger upphov till nya sätt att analysera ett system, medan ett behov kan innebära 

att ett särskilt system inte kan utvärderas på ett lämpligt sätt med en befintlig metod 

och en ny metod därför behöver skapas. Idealfallet är att en möjlighet och ett behov 

kan kombineras. 

2.3.2 Framtagning av mer detaljerade krav (frivilligt) 

Metodutveckling är enligt Blandford och Green (2008) en kostsam process och det 

måste därför finnas en tydlig fördel med en ny metod. Det kan vara samhälleliga 

fördelar som att metoden börjar tillämpas i praktiken och inspirerar designen av 

framtida system, eller vetenskapliga fördelar som att beskriva utvecklingsprocessen 

och därmed stödja forskare i att förstå utmaningarna inom metodutveckling. 

Blandford och Green (2008) understryker dock att om en metod ska slå igenom i 

praktiken är det viktigt att det finns en förståelse för kraven från praktiken, vilka de 

sammanfattar med ett antal nyckelbegrepp: 

Validitet innebär att metoden ska stödja utvärderaren i att kunna förutspå användarens 

beteende eller att identifiera möjliga problem i ett system med förhoppningen att 

antalet falsklarm (eng. false positives) och missade problem är minimalt. 

Omfång (eng. scope) syftar till när och inom vilka områden metoden utsäger sig för 

att kunna tillämpas, vilket utvärderaren behöver veta för att kunna välja rätt metod för 

rätt syfte. 

Reliabilitet står för i vilken utsträckning olika utvärderare som tillämpar samma 

metod uppnår samma resultat. 

Produktivitet är ett rent kvantitativt kriterium över hur många problem en metod 

upptäcker. 

Användbarhet för en metod är något som inte har diskuterats i någon större 

utsträckning, men innebär att metoden i sig måste vara användbar sett till att den 

passar in i en designprocess i praktiken. 

Lärbarhet inom en metod innebär hur snabbt en utvärderare kan lära sig att använda 

den, vilket är väsentligt för att en metod ska slå igenom i praktiken. 

Insiktsgivande metoder ger utvärderaren en insikt i hur systemet kan förbättras 

designmässigt. Även om en metod i övrigt är valid, reliabel och produktiv är det ingen 

garanti på att utvärderaren får ett stöd i hur systemet ska förbättras om problem 

upptäcks. 

2.3.3 Matchning av möjligheter, behov och krav 

Som Blandford och Green (2008) beskriver behöver ett urval göras bland tillgängliga 

teorier, verktyg och resurser för att bestämma hur ett behov ska kunna tillgodoses. En 

början är vanligtvis att en sökning efter lämpliga tillvägagångssätt görs bland 

befintliga metoder, sedan testas dessa för att se hur väl de åtgärdar behovet. Blandford 

och Green (2008) ger som exempel en beskrivning av hur de själva testade kognitiv 

genomgång och heuristisk utvärdering för att se hur lämpliga dessa metoder var för att 

stödja utvecklingen av ett digitalt bibliotek. 
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2.3.4 Utveckling av metoden 

Att utveckla och designa en metod är enligt Blandford och Green (2008) en kreativ 

och iterativ process som inte är helt enkel att beskriva på ett strukturerat sätt, men att 

det ofta är fördelaktigt att hämta egenskaper från befintliga metoder med ett liknande 

syfte. Möjliga tillvägagångssätt är att undersöka för- och nackdelar med valda 

datainsamlingstekniker, samt effekten av att ändra i metodens instruktionsmaterial 

eller eventuella modeller som skapats över metoden. Blandford och Green (2008) 

nämner att de inte kan beskriva hur idéerna till en av deras egna metoder (CASSM) 

uppstod, mer än att det skedde genom plötslig insikt i så kallade eureka-ögonblick 

(eng. ’eureka!’ moments). 

2.3.5 Validering av metoden 

Med vilket fokus en metod ska valideras beror på vilka krav som ställs på metoden, 

menar Blandford och Green (2008). Exempelvis var kognitiv validitet den största 

angelägenheten inom GOMS
2
, jämfört med i början av 1990-talet där produktivitet 

tillägnades mest fokus i valideringar av olika metoder. Blandford och Green (2008) 

lyfter fram sex steg som bör finnas i åtanke inför en valideringsprocess: 

 Syftet med valideringen 

 Resurser och begränsningar 

 Etiska aspekter, vilket främst innefattar deltagarnas rätt till anonymitet 

 Datainsamlingstekniker 

 Analystekniker 

 Framläggning av resultat 

Att testa och validera en metod är enligt Blandford och Green (2008) ett viktigt steg 

eftersom en metod kan ge upphov till olika resultat beroende på vem utvärderaren är, 

något de beskriver som utvärderareffekten (eng. evaluator effect). Ett flertal tidigare 

valideringar har ställt två metoder mot varandra i jämförelsesyfte, vilket Blandford 

och Green (2008) beskriver som ett gångbart tillvägagångssätt så länge den som 

genomför valideringen är införstådd med att en jämförelse aldrig kan vara helt 

vetenskapligt säker. Detta beror på att utvärderarnas individuella egenskaper och 

skillnader blir en påverkande faktor om olika utvärderare använder de olika 

metoderna, jämfört med om samma utvärderare använder de olika metoderna vilket 

istället leder till att de gradvis skaffar sig expertis om systemet som utvärderas. 

2.4 Utvärderingsmetoder för lärbarhet 

Trots att många artikelförfattare förespråkar lärbarhet som en viktig del av 

användbarhet påpekar Santos & Badre (1995) att få har fördjupat sig tillräckligt i att 

undersöka hur lärbarhet ska utvärderas. I mer aktuell forskning nämner Grossman 

m.fl. (2009) att det finns en mängd olika metoder för att utvärdera användbarhet, men 

att det är otydligt definierat om några av dessa metoder lämpar sig för utvärdering av 

lärbarhet. För att en effektiv och relevant metod för att mäta lärbarhet ska kunna tas 

fram behövs även kunskap om vilka olika möjligheter och tillvägagångssätt som finns 

tillgängliga för mätning av lärbarhet.  

                                                 
2
 GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection rules) är en av de första inspektionsmetoderna, vilken 

baseras på en teori kring människans problemlösning (Blandford & Green, 2008) 
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Law m.fl. (2007) menar att lärbarhet kan mätas utefter två olika angreppssätt. 

Antingen genom att jämföra en användares initiala och förbättrade utförande av en 

uppgift efter en träningsperiod, eller genom att jämföra skillnaden i antal och den 

form av användbarhetsproblem mellan att en viss uppgift och en variant av denna 

genomförs. Enligt Lingaard (1994, i Chen & Ching, 2002) uppskattas vanligtvis 

lärbarhet genom mätningar av antalet spår en användare behöver följa för att 

genomföra en uppgift utan träning. Detta borde i så fall betyda att det finns en färdig 

definition för hur många spår en användare ska få använda sig av för att ett system 

fortfarande ska klassas som lärbart, men någon sådan tar inte Lingaard (1994) upp i 

sin studie. En helt annorlunda metod för att mäta lärbarhet har tagits fram av Stickel, 

Fink och Holzinger (2007, i Stephanidis, 2007). De menar att frekvensmätningar i 

hjärnan genom EEG kan användas för att undersöka hur lärbart en användare upplever 

ett system, vilket enligt deras studie är en applicerbar metod åtminstone som en 

förstudie och indikator på om ytterligare testning krävs (Stickel m.fl., 2007 i 

Stephanidis, 2007). Santos och Badre (1995) hävdar inom sin metod reducerad 

lärbarhetsutvärdering (discount learnability evaluation, se avsnitt 2.7.2) att lärbarhet 

kan mätas med hjälp av observation av användarnas mentala stycken (chunks), och att 

styckestorleken är en relevant mätvariabel, eftersom expertanvändare organiserar sina 

mentala processer i större stycken än nybörjaranvändare. 

Grossman m.fl. (2009) antyder att vissa utvärderingsmetoder anpassade för 

användbarhet även kan användas för att utvärdera lärbarhet, därför kommer även 

några befintliga utvärderingsmetoder för användbarhet att inkluderas i nedanstående 

genomgång som syftar till att kartlägga de existerande utvärderingsmetoderna för 

lärbarhet. Genomgången utgår ifrån befintliga sätt att kategorisera 

utvärderingsmetoder. Det finns två huvudsakligt förekommande kategoriseringar som 

brukar göras för utvärderingsmetoder. Den ena är om de är formativa eller summativa, 

den andra är om de är experimentella eller prediktiva (Nielsen, 1993; Benyon m.fl., 

2005). Detta innebär fyra olika typer av utvärderingsmetoder: formativ experimentell 

(se avsnitt 2.5), formativ prediktiv (se avsnitt 2.6), summativ experimentell (se avsnitt 

2.7) och summativ prediktiv (se avsnitt 2.8). Ett annat tillvägagångssätt att dela in 

metoder är enligt Blandford och Green (2008) huruvida användare involveras eller 

inte, om ett färdigt system används, samt om utvärderingen görs inom en verklig eller 

konstgjord miljö. Dessa aspekter diskuteras dock inom den aktuella uppdelningen, 

varför ingen ytterligare uppdelning görs. 

Ytterligare en aspekt som särskiljer metoder åt är huruvida de kräver domänexpertis 

eller användbarhetsexpertis (Grossman m.fl., 2009), vilket diskuteras i samband med 

varje metod som tas upp. Anledningen till att denna aspekt inte tas upp under de 

huvudsakliga kategorierna är att det i detta examensarbete inte har kunnat hittas något 

samband med att en viss kategori skulle kräva expertis eller inte. Det kan dock 

diskuteras huruvida prediktiva metoder kräver involvering av användbarhetsexperter, 

men då studier av bl.a. Nielsen (1992) har visat att exempelvis heuristisk utvärdering 

kan genomföras utan användbarhetsexperter, dock med sämre resultat, görs ingen 

generalisering av alla prediktiva metoder sett till krav på expertis i detta 

examensarbete. De av formativ, summativ, experimentell och prediktiv sammansatta 

kategoriseringarna av metoder beskrivs kort innan genomgången av 

utvärderingsmetoder för lärbarhet görs. 

2.4.1 Formativa metoder 

Enligt Grossman m.fl. (2009) används formativa utvärderingsmetoder för att få en 

kännedom om användbarhetsproblem i ett system med syftet att förbättra systemet, 
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vilket även kan tillämpas för lärbarhetsproblem. Formativa utvärderingsmetoder bör 

enligt Benyon m.fl. (2005) tillämpas tidigt i designprocessen eftersom de oftast går 

snabbt att genomföra och kan förebygga designproblem som hade blivit svåra att 

hantera senare i designprocessen. 

2.4.2 Summativa metoder 

En summativ utvärderingsmetod går enligt Grossman m.fl. (2009) ut på att göra en 

uppskattning av ett systems användbarhet eller lärbarhet för att antingen jämföra med 

ett konkurrerande system, eller för att fastställa om utsatta krav på användbarhet eller 

lärbarhet har uppnåtts. Enligt Benyon m.fl. (2005) används ofta summativa 

utvärderingsmetoder på kundens begäran för system som redan är i drift eller ute på 

marknaden. Benyon m.fl. (2005) menar även att summativa utvärderingsmetoder 

kräver involvering av ett stort antal användare och att dessa metoder tillämpas 

kontrollerat och som väldesignade experiment. En alltför kontrollerad 

testningssituation leder dock till att situationen frångår att stämma överens med en 

vardaglig användningssituation, vilket försämrar experimentets ekologiska validitet 

(Benyon m.fl., 2005) 

2.4.3 Experimentella metoder 

I experimentella utvärderingsmetoder observeras användare under deras interaktion 

med ett system (Benyon m.fl., 2005). Användbarhetstestning är ett exempel på 

experimentell utvärderingsmetod och är enligt Law m.fl. (2007) en av de vanligast 

förekommande metoderna för att upptäcka användbarhetsproblem. De menar vidare 

att användbarhetstestning ofta kräver att användaren genomför uppgifter i ett system 

där de har bristfälliga kunskaper.  

2.4.4 Prediktiva metoder 

Prediktiva utvärderingsmetoder går ut på att en eller flera utvärderare gör en 

uppskattning av användbarheten eller lärbarheten i ett system genom att försöka 

förutse hur användarna kommer att tolka olika delar av systemet vid utförandet av 

olika uppgifter (Nielsen, 1993). Exempel på prediktiva metoder, som även kan 

benämnas inspektionsmetoder, är enligt Benyon m.fl. (2005) heuristisk utvärdering, 

reducerad användbarhetstestning, påståendeanalys och kognitiv genomgång. De 

menar vidare att dessa tar mycket tid och dessutom kräver att utvärderarna är 

uppmärksamma på detaljer, särskilt den kognitiva genomgången. Prediktiva metoder 

kan även som Blandford och Green (2008) nämner beskrivas med att de har ett 

checklistbaserat tillvägagångssätt. 

2.5 Formativa experimentella metoder 

En formativ experimentell metod involverar enligt definitionen i föregående avsnitt 

användare och tillämpas tidigt i designprocessen. Nämnda aspekter är positiva sett ur 

det användarcentrerade synsätt Gulliksen och Göransson (2002) förespråkar, i och 

med att användare involveras tidigt i designprocessen. 

2.5.1 Tänka-högtprotokoll 

Tänka-högtprotokoll har enligt Grossman m.fl. (2009) traditionellt sett använts för att 

utvärdera ett systems initiala lärbarhet och anses därför vara en relevant 

utvärderingsmetod att ta upp i detta examensarbete. Metoden är formativ eftersom den 

kan tillämpas tidigt i designprocessen för att testa nya dokument eller system i syfte 
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att felsöka och revidera, menar Schriver (1984, i Krahmer & Ummelen, 2004). Då 

tänka-högtprotokollet kräver involvering av användare och äger rum i ett 

användbarhetslabb, vilket enligt Grossman m.fl. (2009) är en nackdel eftersom det är 

en onaturlig användningsmiljö, klassas den som en experimentell metod. 

Krahmer och Ummelen (2004) beskriver att ett tänka-högtprotokoll går ut på att 

användarna ska utföra en uppgift samtidigt som de verbaliserar sina tankar. 

Utvärderarna spelar in allt användarna säger och skriver ned detta i ett dokument som 

sedan analyseras utifrån vad syftet med studien i fråga är. Utvärderarna kan 

exempelvis antingen inrikta sig på att undersöka förändrat beteende hos användaren i 

form av irritation eller förvirring, eller hur lång tid som löper mellan användarens 

verbaliseringar (Krahmer & Ummelen, 2004).  

2.6 Formativa prediktiva metoder 

I enlighet med vad som nämnts i avsnitt 2.4.1 och 2.4.4 är syftet med en formativ 

prediktiv metod att med hjälp av en eller flera utvärderare försöka förutse problem 

med ett system tidigt i designprocessen. En fördel kostnadsmässigt är att inga 

användare behöver involveras, däremot kräver prediktiva metoder involvering av 

experter enligt den beskrivning Drury (2000) ger, vilket ju är en nackdel 

kostnadsmässigt. Nielsen (1992) påpekar dock som tidigare nämnts att prediktiva 

metoder kan utföras av personer utan expertkunskaper inom användbarhet, vilka i 

rapporten benämns som icke-experter, men med ett något sämre resultat. 

Intressant att nämna är även att den argumentation Benyon m.fl. (2005) för gentemot 

formativa respektive prediktiva metoder är något motsägelsefull. Benyon m.fl. (2005) 

menar att fördelen med formativa metoder är att de oftast går snabbt att genomföra, 

jämfört med att prediktiva metoder kräver mycket tid och dessutom kräver att 

utvärderarna är uppmärksamma på detaljer. 

2.6.1 Kognitiv genomgång 

Som tidigare nämnts är kognitiv genomgång enligt Benyon m.fl. (2005) en prediktiv 

utvärderingsmetod. Metodens utvecklare, Polson, Lewis, Rieman & Wharton (1991), 

beskriver att metoden har som mål att uppskatta graden av användbarhet i ett system, 

samt kartlägga orsaker till eventuella användbarhetsproblem tidigt i designprocessen, 

vilket betyder att metoden lämpligast används som en formativ utvärderingsmetod. 

Metoden utgår från den enligt Polson m.fl. (1991) välbegripliga och vanligt använda 

metodologin designgenomgång (design walkthrough) och har modellen ”lärande 

genom utforskning” som grund, vilken kartlägger de kognitiva processer som är 

involverade i framgångsrik utforskning av ett systems funktioner (Polson m.fl., 1991).  

Polson m.fl. (1991) fokuserar i sin studie på lätthet att lära eftersom de menar att 

användare ofta vill påbörja sin användning av ett system utan att behöva lägga mycket 

tid på att lära sig systemet eller att få en formell utbildning kring det. Metoden ger en 

möjlighet att förutse lärbarhetsproblem redan på prototypstadiet innan systemet har 

implementerats utan att utvecklarna behöver genomföra tester med representativa 

användare. 

En kognitiv genomgång består enligt Polson m.fl. (1991) av de två faserna 

förberedelse och utvärdering. I förberedelsefasen väljer utvärderarna en uppsättning 

representativa uppgifter som systemet ska användas till att genomföra. För varje 

uppgift beskriver utvärderarna gränssnittets utgångsläge, vald handlingssekvens för 

att genomföra uppgiften, samt vilka mål användaren hade från början. I 
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utvärderingsfasen görs en djupanalys av interaktionen mellan användare och 

gränssnitt. Under analysen undersöks enligt Polson m.fl. (1991) varje handling hos 

användarna för att fastställa vilka mål användaren bör ha haft för att välja just den 

handlingen, om uppmaningar och flaggor i gränssnittet hjälper användaren att välja 

rätt handling, samt hur användarens mål kommer att förändras efter att ha fått 

feedback från gränssnittet efter genomförd handling. 

Wharton m.fl. (1994, i Spencer m.fl., 2000) nämner att utvärderarna använder 

följande fyra frågor som utgångspunkt då de ska undersöka varje uppgift i en kognitiv 

genomgång. 

- Kommer användaren att försöka uppnå rätt effekt? 

- Kommer användaren upptäcka att rätt handling finns tillgänglig? 

- Kommer användaren att associera rätt handling till den effekt han eller hon 

försöker uppnå? 

- Om användaren utför rätt handling, kommer han eller hon veta att rätt 

handling utfördes och att målet med uppgiften därmed är ett steg närmare? 

Kognitiv genomgång kräver enligt Santos och Badre (1995) att utvärderarna har 

expertkunskap inom användbarhet och att de avsätter mycket tid åt att analysera 

resultatet, vilket gör det till en kostsam metod. 

2.6.2 Strömlinjeformad kognitiv genomgång 

Spencer (2000) menar att det finns tre sociala faktorer hos större utvecklingsteam som 

försvårar genomförandet av traditionell kognitiv genomgång med önskat resultat.  

Dessa är att på ett lyckat sätt förbereda hela teamet på att genomföra en kognitiv 

genomgång, undvika att ändringar i själva metoden görs, samt att hålla en stark 

ledarroll som håller kvar utvecklingsteamets fokus på den kognitiva genomgången så 

att de inte halkar in på långdragna designdiskussioner eller att försöka försvara sina 

egna designer. En strömlinjeformad (eng. streamlined) kognitiv genomgång är en av 

Spencer (2000) nedbantad variant som inte dokumenterar problemfria steg och som 

sammanställer de fyra frågorna från den traditionella kognitiva genomgången till 

endast två enligt följande.  

- Kommer användaren att veta vad som ska göras vid varje steg?  

- Om användaren utför rätt handling, kommer han eller hon veta att rätt 

handling utfördes och att målet med uppgiften därmed är ett steg närmare? 

Utöver dessa frågor definierar Spencer (2000) fyra grundregler som 

användbarhetsexperten ska gå igenom tydligt inför hela utvecklingsteamet innan 

metoden börjar användas. Grundreglerna under tiden en strömlinjeformad kognitiv 

genomgång genomförs är följande. 

- Inget designande. 

- Ingen försvarar en design. 

- Ingen debatt kring kognitiv teori. 

- Användbarhetsexperten är sessionens ledare. 

Enligt Spencer (2000) är strömlinjeformad kognitiv genomgång ett bra sätt att 

kartlägga ett gränssnitts potentiella problemområden och förutse många 
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användbarhetsproblem, dessutom är det en mer tidseffektiv metod än traditionell 

kognitiv genomgång vilket bör tilltala utvecklare under tidspress. 

2.6.3 Heuristisk utvärdering 

Enligt den kategorisering som definierades i avsnitt 2.4.1-2.4.4 bör heuristisk 

utvärdering benämnas som en prediktiv och formativ utvärderingsmetod (Benyon 

m.fl., 2005). Heuristisk utvärdering är enligt Dumas och Redish (1999) en 

utvärderingsmetod där ett fåtal utvärderare undersöker ett gränssnitt och letar efter 

problem som strider emot generella designprinciper. Med generella designprinciper 

menas exempelvis att minimera användarens minnesbelastning eller att tillämpa ett 

språkbruk som användaren förstår (Preece m.fl., 2007). Metoden arbetades fram på 

grund av att det behövdes ett mer kostnadseffektivt alternativ till 

användbarhetstestning. Benyon m.fl. (2005) beskriver heuristisk utvärdering med att 

varje utvärderare undersöker gränssnittet oberoende av varandra och noterar 

upptäckta problem utifrån de aktuella heuristiker som används. Utvärderarna föreslår 

också en lösning, ett förbättringsförslag på de eventuella problemen. För att ge en 

bättre förståelse för vilken prioritering användbarhetsproblemen har då de ska 

åtgärdas bör de därefter rankas, exempelvis i en allvarlighetsskala från 1 till 3 

beroende på hur stor risken är att användaren kommer att påverkas av problemen. 

Benyon m.fl. (2005) påpekar även att det mest kostnadseffektiva antalet utvärderare 

är fem stycken, men att det kan ge bra resultat även med färre. En fördel med 

heuristisk utvärdering är att metoden, till skillnad från användbarhetstestning, kan 

genomföras om det av någon anledning inte finns tillgång till användare (Preece m.fl., 

2007). 

Dumas och Redish (1999) skriver att det har gjorts många studier för att undersöka 

effektiviteten hos heuristisk utvärdering jämfört med användbarhetstestning. Ett 

konsistent återkommande kännetecken för de två metoderna är att heuristisk 

utvärdering i en större utsträckning framhäver lokala problem, medan 

användbarhetstestning framhäver globala problem. Detta talar för att heuristisk 

utvärdering och användbarhetstestning är två metoder som kompletterar varandra på 

ett effektivt sätt för att kunna upptäcka problem på olika abstraktionsnivå. Med lokala 

problem menas problem som bara finns i ett begränsat område av systemet, 

exempelvis om det inte framgår på vilket format ett datum ska anges i ett visst fält. 

Globala problem har ett större omfång över flera delar av systemet och kan till 

exempel innebära att det inte finns ledtrådar i några fält alls om hur användaren ska 

fylla i information (Dumas och Redish, 1999). Preece m.fl., (2007) presenterar de tio 

heuristiker
3
 som Jakob Nielsen och hans kollegor tog fram efter en analys av 249 

användbarhetsproblem på följande sätt: 

1. Synlighet av systemets status 

2. Matchning mellan systemet och den verkliga världen 

3. Kontroll och frihet för användaren  

4. Konsistens och standarder 

5. Förhindrande av fel 

6. Hellre igenkänning än återkoppling 

7. Flexibel och effektiv användning 

8. Estetisk och minimalistisk design 

9. Stöd för användaren att känna igen, fastställa och återhämta sig från fel 

                                                 
3
 Hämtade februari 2009 från useit.com, publicerad 2005 
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10. Hjälp och dokumentation 

”Synlighet av systemets status” är en heuristik som står för att användaren ska hållas 

uppdaterad om vad systemet gör genom att ge lämplig feedback inom rimlig tid 

(Preece m.fl., 2007). 

”Matchning mellan systemet och den verkliga världen” innebär att systemet ska tala 

användarens språk med kända begrepp snarare än systemorienterade termer. 

Dessutom ska den verkliga världens konventioner följas genom att användaren får 

information presenterad i en naturlig ordning (Preece m.fl., 2007). 

”Kontroll och frihet för användaren” är en av heuristikerna eftersom användare ofta 

råkar komma åt oönskade funktioner och att det därmed behövs tydligt markerade 

nödutgångar som leder användaren ut ur ett oönskat tillstånd utan att kräva en utökad 

dialog. En vanlig lösning på användbarhetsproblem inom denna heuristik är stöd för 

ångra och gör om (Preece m.fl., 2007). 

Heuristiken ”konsistens och standarder” står för att systemet ska följa allmänt 

vedertagna konventioner så att inte användaren behöver fundera över om olika ord, 

handlingar och situationer har samma betydelse över hela systemet (Preece m.fl., 

2007). 

Heuristiken ”förhindrande av fel” innebär att fel i så stor utsträckning som möjligt 

bör förhindras med hjälp av en genomtänkt design som kräver användarens 

bekräftelse när en potentiellt felaktig handling har inletts. Antingen bör tillstånd med 

en benägenhet för fel tas bort, eller låta användaren bekräfta handlingar som leder till 

ett sådant tillstånd (Preece m.fl., 2007). 

”Hellre igenkänning än återkoppling” betyder att användarens minnesbelastning bör 

minskas genom att göra objekt, valmöjligheter och handlingar synliga. Användaren 

ska inte behöva hålla information från en dialog i minnet till en annan, dessutom bör 

instruktioner för hur systemets används vara synliga eller enkelt åtkomliga närhelst 

det behövs (Preece m.fl., 2007). 

Enligt heuristiken ”flexibel och effektiv användning” bör systemet tillfredsställa både 

nybörjaranvändare och expertanvändare genom att innehålla funktioner som snabbar 

på interaktionen. Användaren ska kunna skräddarsy systemet så att frekvent använda 

funktioner blir lättare att hitta och går snabbare att genomföra, samtidigt som mindre 

frekvent använda funktioner ges mindre utrymme i systemet (Preece m.fl., 2007). 

”Estetisk och minimalistisk design” behöver tas hänsyn till eftersom varje liten enhet 

av information kräver uppmärksamhet av användaren och är ett potentiellt hot mot att 

önskad information upptäcks. Därmed ska inte dialoger innehålla irrelevant 

information som sällan kommer till användning (Preece m.fl., 2007). 

Heuristiken ”stöd för användaren att känna igen, fastställa och återhämta sig från 

fel” står för att felmeddelanden ska konstrueras utifrån vanligt skrivet språk som 

användaren förstår, ge en specifik indikation på vad problemet är och ge ett 

konstruktivt lösningsförslag (Preece m.fl., 2007).  

Enligt heuristiken ”hjälp och dokumentation” ska systemet helst vara så lätt att 

använda att det inte behövs hjälp eller dokumentation, men den bör ändå finnas 

lättillgänglig. Sådan information ska vara lätt att söka efter, utformad efter 

användarens uppgift, rada upp tydliga steg för användaren att följa för att lösa sitt 

problem, samt inte vara för omfattande (Preece m.fl., 2007). 
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Ovanstående lista med tio heuristiker är som tidigare nämnts framtagen utifrån ett 

stort antal användbarhetsproblem och är därmed framför allt lämpad för att upptäcka 

problem med användbarheten i ett system (Preece m.fl., 2007). Frågan är dock om 

dessa heuristiker endast kan användas för att upptäcka användbarhetsproblem med 

avseende på design eller om de kan tillämpas för att även upptäcka problem med 

lärbarhet. 

2.7 Summativa experimentella metoder 

Summativa experimentella metoder har som syfte att fastställa ett systems relativa 

lärbarhet eller användbarhet gentemot andra system eller en kravspecifikation genom 

att involvera användare i exempelvis observation (se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3). 

2.7.1 Fråga-förslagprotokoll 

Fråga-förslagprotokollet (question-suggestion protocol) är framtaget av Grossman 

m.fl. (2009) särskilt för att utvärdera ett systems lärbarhet. Det bygger dels på ett 

traditionellt tänka-högtprotokoll, men framför allt Katos (1986, i Grossman m.fl., 

2009) frågandeprotokoll (question-asking protocol). Metoden togs fram efter en 

genomgång av existerande lärbarhetsforskning, varpå resultatet sammanställdes till 

konsistenta ramverk och rekommendationer för lärbarhetsutvärdering togs fram 

(Grossman m.fl., 2009). Det här är en relativt vag beskrivning av tillvägagångssätt för 

framtagande, jämfört med exempelvis kognitiv genomgång (se avsnitt 2.6.1), 

eftersom det inte framgår vilken utvärderingsmetodik eller vilka teorier som ligger till 

grund för hur Grossman m.fl. kommer fram till att de ska bygga sin nya metod på just 

Katos frågandeprotokoll. 

Metoden går hur som helst ut på att en användare ska genomföra uppgifter i ett 

system under observation av en domänexpert. Användaren ska enligt Grossman m.fl. 

(2009) fokusera på att utföra uppgiften som i en vardaglig användningssituation och 

ställa specifika frågor om uppgiftens procedur snarare än att ge sig hän åt mer 

avancerad problemlösning. Domänexpertens uppgift är att besvara frågor för att 

hjälpa användaren vidare utan att ge djupare förklaringar, samt att ge förslag när 

användaren ägnar sig åt ineffektiva metoder för att lösa en uppgift. Enligt Grossman 

m.fl. (2009) leder domänexpertens förslag till att lärbarhetsproblem över en längre 

tidsperiod upptäcks eftersom användaren kanske vet hur en uppgift kan lösas men inte 

på egen hand hittar det mest effektiva sättet att genomföra uppgiften. 

Fördelen med fråga-förslagprotokollet är att det enligt Grossman m.fl. (2009) 

framhäver både initiala lärbarhetsproblem och utökade lärbarhetsproblem som 

uppkommer över en längre användningsperiod. Utökade lärbarhetsproblem är svårare 

att mäta än initiala lärbarhetsproblem eftersom det traditionellt sett kräver observation 

av användare under lång tid (t.ex. Santos & Badre, 1995; Grossman m.fl., 2009). I sin 

studie upptäckte även Grossman m.fl. (2009) att fråga-förslagprotokollet upptäckte 

fler lärbarhetsproblem än det traditionella tänka högt-protokollet. 

Det som talar emot fråga-förslagprotokollet är att metoden äger rum i ett 

användbarhetslabb vilket inte helt återspeglar en naturlig användningsmiljö. 

Dessutom krävs för ett effektivt resultat, som Grossman m.fl. (2009) beskriver, både 

involvering av en domänexpert och en användbarhetsexpert. Domänexperten behövs 

för att ge användaren förslag på effektivare användning av funktioner för att 

genomföra olika uppgifter i systemet, vilket enligt Grossman m.fl. (2009) framhäver 

utökade lärbarhetsproblem, medan användbarhetsexperten behövs som bisittare för att 

kontrollera att metoden genomförs på ett korrekt sätt. En slutsats som dras av 
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Grossman m.fl. (2009) som styrker detta examensarbetes relevans är att de menar att 

det fortfarande finns många finslipningar att göra på hur lärbarhetsutvärdering ska 

genomföras. 

2.7.2 Reducerad lärbarhetsutvärdering 

Först utvecklades synsättet ”discount usability engineering” av Nielsen (1993), vilket 

tilltalar tidspressade systemutvecklare som vill ha ett användbart system utan att 

behöva fördela stora mängder resurser åt utvärdering. Benyon m.fl. (2005) tillämpar 

detta synsätt genom att föreslå att omkring fem användare är tillräckligt för 

grundläggande användbarhetstestning. De menar dock att om ett reducerat 

angreppssätt tillämpas måste utvärderaren vara fullt medveten om vilka antaganden 

som kan göras efter en genomförd utvärdering. Ett litet antal användare kan medföra 

att problem identifieras och kan diagnosticeras, däremot bevisar inte resultatet i en 

sådan utvärdering om ett system är användbart eller lärbart och det kan inte heller 

antas att hela målgruppen uppfattar systemet på samma sätt som den lilla mängden 

användare i testgruppen (Benyon m.fl., 2005). 

Metoden reducerad lärbarhetsutvärdering (discount learnability evaluation) är 

utvecklad av Santos och Badre (1995) och består av en automatisk loggning av 

användarens handlingar, detektering av användarens mentala stycken (chunks), samt 

observation av styckestorlekens förändring över tid. Styckedetekteringen görs genom 

att knapptryckningar spelas in, sedan förutses tiden det tar att utföra en handling med 

hjälp av en prediktiv modell. Slutligen görs enligt Santos och Badre (1995) en 

kontroll efter brytpunkter där användaren formar ett nytt stycke genom att söka efter 

pauser i interaktionsloggen som inte kan förklaras med hjälp av den prediktiva 

modellen. Syftet med metoden är att den ska vara kostnadseffektiv genom att likt 

exempelvis kognitiv genomgång inte kräva involveringen av användbarhetsexperter. 

Studien visar att styckedetektering till stor del påverkas av individuella skillnader 

mellan användare, vilket gör att det för en träffsäker mätning av lärbarheten i ett 

system krävs en involvering av ett stort antal användare när denna metod används 

(Santos & Badre, 1995). 

2.8 Summativa prediktiva metoder 

En summativ prediktiv metod syftar, som beskrivs i avsnitt 2.4.2 och 2.4.4, till att 

undersöka ett systems relativa lärbarhet eller användbarhet jämfört med andra system 

eller en kravspecifikation genom att en eller flera utvärderare gör en förutsägelse av 

användarens upplevelse av systemet. 

2.8.1 TAG (Task-Action Grammar method) 

TAG togs fram av Payne och Green (1986) och har i Browns (1996) tillämpning som 

mål att utveckla ett underlag för att förbättra ett systems lärbarhet genom att 

undersöka svårigheter med begrepp, inkonsistens och komplexitet i gränssnittet. TAG 

är enligt tidigare definition en summativ prediktiv metod eftersom den används för att 

mäta lärbarheten i ett system och har använts för att jämföra lärbarheten i två olika 

system, dessutom krävs inte att några användare involveras. Metoden har enligt 

Brown (1996) använts i störst utsträckning för att utveckla gränssnitt för 

programmeringsspråk, men kan även tillämpas på ett grafiskt användargränssnitt. 

TAG går ut på att informella beskrivningar görs på varje del av en uppgift i systemet, 

varpå gränssnittets egenskaper listas och definieras innan regelscheman tas fram och 

rekommendationer utvecklas. 
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Fördelen jämfört med ett användbarhetstest är att det är billigare och kan genomföras 

utan att användare involveras. Metoden är dock tidskrävande och kräver omfattande 

bakgrundskunskaper för att relevanta definitioner ska kunna skapas. Det är dock 

oklart vilka bakgrundskunskaper som avses, om det är användbarhetskunskaper, 

domänkunskaper eller kunskap om själva systemet. I detta examensarbete antas att det 

inte är användbarhetskunskaper som avses eftersom notationen är så metodspecifik att 

det inte borde spela någon roll huruvida en utövare av TAG har 

användbarhetskunskaper eller inte. TAG kräver enligt Brown (1996) att en 

välutvecklad prototyp av systemet finns tillgänglig för att dess begrepp ska kunna 

uttryckas i TAG. TAG skulle med fördel kunna användas tillsammans med en 

heuristisk utvärdering som upptäcker andra typer av lärbarhetsproblem (Brown, 

1996). 

2.9 Sammanfattning av befintliga metoder 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.4) finns två huvudsakligt förekommande 

kategoriseringar för utvärderingsmetoder, där den ena är formativ eller summativ och 

den andra är experimentell eller prediktiv (Nielsen, 1993; Benyon m.fl., 2005). Detta 

leder till fyra olika typer av utvärderingsmetoder, vilka är formativ experimentell (se 

avsnitt 2.5), formativ prediktiv (se avsnitt 2.6), summativ experimentell (se avsnitt 2.7) 

och summativ prediktiv (se avsnitt 2.8). 

Ett exempel på en formativ experimentell metod är tänka-högtprotokoll eftersom den 

involverar användare och kan tillämpas tidigt i designprocessen. Bland formativa 

prediktiva metoder återfinns kognitiv genomgång, strömlinjeformad kognitiv 

genomgång och heuristisk utvärdering. Inom dessa metoder ska en eller flera 

utvärderare förutse problem med ett system tidigt i designprocessen, där en 

kostnadsmässig fördel är att inga användare behöver involveras men en 

kostnadsmässig nackdel att experter behöver involveras enligt Drury (2000). Nielsens 

(1992) studie visar dock att prediktiva metoder kan utföras av personer utan 

expertkunskaper inom användbarhet men med ett något sämre resultat. 

Exempel på summativa experimentella metoder är fråga-förslagprotokoll och 

reducerad lärbarhetsutvärdering, vilka har som syfte att fastställa ett systems relativa 

lärbarhet eller användbarhet gentemot andra system eller en kravspecifikation genom 

att involvera användare i exempelvis observation. Slutligen har summativa prediktiva 

metoder, vilket TAG är ett exempel på, samma syfte som summativa experimentella 

metoder med skillnaden att en eller flera utvärderare gör en förutsägelse av 

användarens upplevelse av systemet istället för att användare involveras. En tydligare 

visualisering av dessa metoder och deras krav på expertis kan ses i kommande kapitel 

(se avsnitt 3.1), där arbetets problembakgrund beskrivs. 
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3 Problem 

I detta kapitel ges en redogörelse för bakgrunden till det problem som examensarbetet 

undersöker, samt en motivering till varför just lärbarhetsutvärdering valdes som 

fokusområde. Slutligen presenteras en precisering av problemet. 

3.1 Problembakgrund 

Preece m.fl. (2007) menar att användare ofta är villiga att spendera tid för att lära sig 

komplexa system. System bör därmed designas med utgångspunkten att öka 

lärbarheten för att på bästa sätt ta till vara på användarnas vilja att lära. Lärbarhet är 

inte bara en lämplig utgångspunkt under designprocessen för användarens skull, utan 

även för utvecklarna som skapar dem. Om ett system har god lärbarhet behöver inte 

utvecklarna som ansvarar för systemet lägga lika mycket tid på att lära upp och ge 

support till sina kunder (Benyon m.fl., 2005). Därmed tjänar utvecklare i längden på 

att ha ett lärbart system som kunderna snabbt lär sig att använda, vilket särskilt gäller 

mindre företag med många kunder i förhållande till antalet anställda. 

De metoder som finns för att utvärdera lärbarhet i dagsläget kräver antingen mycket 

tid och pengar (Santos & Badre, 1995), eller att möjliga slutanvändare, 

användbarhetsexperter eller domänexperter (Grossman m.fl., 2009) involveras. För att 

återknyta till Blandford och Green (2008) är de behov och krav som har identifierats 

inom detta examensarbete således att en metod behöver utvecklas som har möjlighet 

att upptäcka lärbarhetsproblem i ett system utan att utvärderaren behöver genomgå en 

lång utbildningsperiod, anlita experter inom användbarhet eller systemets domän, 

eller att involvera möjliga slutanvändare. Därmed inte sagt att metoden ska kunna 

upptäcka ett systems samtliga lärbarhetsproblem (produktivitet
4
) eller ge 

förbättringsförslag på dessa (insiktsgivande). Syftet är snarare att snabbt kunna ge en 

inblick i om ett system innehåller lärbarhetsproblem (validitet) och om experter i så 

fall behöver kopplas in för att genomföra mer omfattande utvärderingar. Som Wixon 

(2003) beskriver är upptäckandet av problem ett nödvändigt första steg, men inte fullt 

tillräckligt, för att förbättra en produkt. Vidare kan det, som Cuomo (1994) nämner, 

uppstå misstolkning av testresultat från vissa typer av utvärderingar om utvärderaren 

inte har teoretiska bakgrundskunskaper (reliabilitet), därför är det till exempel extra 

viktigt att utvärderingsmetoden som tas fram i detta examensarbete beskrivs tydligt. 

För att tydligare visa uppdelningen av befintliga utvärderingsmetoder för lärbarhet 

med avseende på kategorisering och krav på expertis har en modell tagits fram i detta 

examensarbete. Modellen utgår från litteratur som beskriver respektive metod (se 

avsnitt 2.5-2.8) och varje metod placeras därefter i den kategori som metoden anses 

bäst lämpad att användas för, även om den exempelvis skulle kunna användas både 

summativt och formativt. En heuristisk utvärdering bör exempelvis kunna användas 

även summativt, medan TAG kräver en välutvecklad prototyp och därmed inte kan 

användas formativt tidigt i utvecklingen (Nielsen, 1993; Brown, 1996). Vidare anges 

att expertis krävs om det finns dokumenterat att metoden är avsevärt mer effektiv när 

den genomförs av experter, även om en icke-expert skulle kunna genomföra 

utvärderingen i fråga. Ett exempel på hur modellen ska tolkas är att fråga-

förslagprotokoll är en experimentell och summativ utvärderingsmetod som kräver 

både användbarhetsexpertis och domänexpertis (Grossman m.fl., 2009). Metoden 

                                                 
4
 Kursiverade begrepp inom parentes i detta kapitel återknyter till Blandford och Greens (2008) 

begrepp över vilka detaljerade krav en metod bör definiera, vilka beskrivs i avsnitt 2.3.2. 
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SLIM, som utvecklas i detta examensarbete, har som modellen antyder som mål att 

bli den första formativa och prediktiva metoden som inte kräver varken 

användbarhetsexpertis eller domänexpertis för att tillämpas.  

 

Bild 2. Modell över befintliga utvärderingsmetoder för lärbarhet, samt SLIM. 

3.2 Problemprecisering 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en formativ och prediktiv 

utvärderingsmetod, närmare bestämt en så kallad inspektionsmetod (Nielsen, 1993), 

för lärbarhet som ej kräver expertkunskaper, vilket blir en utmaning då 

inspektionsmetoder enligt Drury (2000) genomförs av just experter, eller med 

involvering av slutanvändare. Syftet är också att metoden ska kräva så lite resurser 

som möjligt i form av upplärningstid (lärbarhet) och pengar för att kunna tillämpas i 

praktiken (användbarhet) även av företag och organisationer med begränsade medel. 

Det anses relevant att utveckla en ny generell metod snarare än en spetsmetod mot en 

viss domän eftersom det saknas en generell metod i enlighet med kriterierna ovan 

(omfång). Problempreciseringen för detta examensarbete definieras således enligt 

följande. 

Hur kan en inspektionsmetod för lärbarhet designas och valideras? Och hur kan en 

sådan metod utvecklas för att, till skillnad från befintliga metoder, bli både tids- och 

kostnadseffektiv samt varken kräva involvering av användbarhetsexperter eller 

domänexperter? 
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3.3 Avgränsning 

Enligt de första modelleringarna av SLIM (se avsnitt 4.2) ska metoden innehålla en 

förarbetesfas, huvudfas och efterarbetesfas. En bedömning gjordes att för- och 

efterarbetesfasen inte hinner färdigställas och valideras, varför fokus istället läggs på 

en tydligare definition av den mer väsentliga huvudfasen. Därmed konstrueras inte en 

helt komplett metod och bland annat ingår därför inte i utvärderarnas uppgifter att 

definiera centrala användningsfall inför huvudfasen eller att ta fram konkreta 

förbättringsförslag i efterarbetesfasen. Det finns inte heller någon möjlighet att inom 

examensarbetets tidsram undersöka huruvida det faktiska antalet upptäckta 

lärbarhetsproblem i SLIM är lika stort som vid en heuristisk utvärdering, varför 

endast andelen upptäckta problem experter och icke-experter emellan undersöks.  

En ytterligare avgränsning i valideringen är att endast effekterna av faktorn 

användbarhetsexpertis, med andra ord inte domänexpertis, undersöks separat inom 

ramen för detta examensarbete. Däremot finns det i åtanke att tre av användarna i 

icke-expertgruppen kan anses inneha domänexpertis, därför jämförs dessa med övriga 

användare inom icke-expertgruppen för eventuella avvikelser. 
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4 Genomförande 

Här ges en redogörelse för arbetsprocessen kring framtagningen av SLIM, vilken 

innefattar en urvalsprocess från befintliga metoder och en designprocess. I kapitlet ges 

även en beskrivning av hur och vilka delar av metoden som validerats. Eftersom 

SLIM är ett resultat av urvals- och designprocessen i detta kapitel presenteras den 

slutliga versionen av metoden i nästkommande kapitel (se avsnitt 5.1). 

4.1 Urvalsprocess utifrån existerande metoder 

För att matcha de möjligheter, behov och krav som gett upphov till skapandet av en 

ny metod är en början vanligtvis att befintliga metoder genomsöks efter lämpliga 

tillvägagångssätt, menar Blandford och Green (2008). För att kunna ta fram en metod 

som inte kräver involvering av experter är det nödvändigt att undersöka befintliga 

metoder som kan användas av icke-experter för att se vilka faktorer som möjliggör 

detta. Enligt tidigare definition och modellen (bild 2) i föregående kapitel kan 

metoderna reducerad lärbarhetsutvärdering och TAG tillämpas av icke-experter. Som 

Nielsen (1992) visar kan heuristisk utvärdering i viss mån användas av icke-experter, 

dock med sämre resultat. Därför kategoriserades metoden till att kräva 

användbarhetsexpertis i detta arbete, men anses på grund av sin enkelhet ändå kunna 

vara en lämplig befintlig metod att ligga till grund för framtagandet av SLIM. 

Inom TAG görs informella beskrivningar på varje del av ett systems uppgifter, sedan 

listas och definieras gränssnittets egenskaper innan regelscheman tas fram och 

rekommendationer utvecklas. Detta gör att det blir en väldigt tidskrävande metod, 

vilket visade sig i Browns (1996) studie där det tog en vecka att tillämpa TAG på ett 

system. Det systematiska tillvägagångssättet gör dock att metoden blir tillämpbar för 

icke-experter. Vilka av dessa faktorer bör då tas i beaktande vid framtagningen av 

SLIM för att behålla möjligheten för icke-experter att använda den och samtidigt 

minska den tid som krävs för att genomföra en utvärdering? Först och främst bör ett 

grundligt instruktionsmaterial tas fram som utvärderarna kan falla tillbaka på, det 

måste dock vara så enkelt och tydligt utformat att det inte avskräcker på grund av den 

tid det skulle ta att läsa in sig på. Blandford och Green (2008) beskriver ett bra 

instruktionsmaterial som lättillgängligt för potentiella användare och att det ska 

innehålla alla nödvändiga instruktioner för att komma igång med användning av 

metoden. TAG är enligt Brown (1996) i första hand inriktad mot textbaserade 

gränssnitt vilket ter sig i framtagningen av regelscheman och tillhörande 

rekommendationer, därför kan tid sparas in genom att undvika ett liknande moment 

inom SLIM. Att däremot definiera gränssnittets egenskaper, samt de uppgifter 

systemet ska kunna genomföra, är tänkbara moment att ta vara på i utvecklingen av 

SLIM. 

I metoden reducerad lärbarhetsutvärdering utvecklad av Santos och Badre (1995) 

används en särskild programvara för att logga användarens handlingar och mäta 

användarens mentala stycken (chunks) och hur dessa förändrar sig över tid. Eftersom 

en särskild programvara måste införskaffas, samt att ett stort antal användare behöver 

involveras, ses inte reducerad lärbarhetsutvärdering som en lämplig metod att utgå 

från i samband med att SLIM utvecklas. 

Heuristisk utvärdering togs fram som ett mer kostnadseffektivt alternativ till 

användbarhetstestning och är enligt Dumas och Redish (1999) en utvärderingsmetod 

där ett fåtal utvärderare undersöker ett gränssnitt för att leta efter problem som strider 

emot generella designprinciper. Benyon m.fl. (2005) skriver att utvärderarna gör sina 
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undersökningar oberoende av varandra, dokumenterar upptäckta problem och 

rangordnar dessa beroende på allvarlighetsgrad. Sedan föreslås även 

förbättringsförslag till de eventuella problemen. Några fördelar med heuristisk 

utvärdering är att metoden kan genomföras förhållandevis snabbt och billigt utan 

användare eller inom en särskild miljö (Preece m.fl., 2007). 

Eftersom SLIM ska vara så enkel, tidseffektiv och kostnadseffektiv som möjligt att 

tillämpa behöver den likna upplägget av en heuristisk utvärdering i större utsträckning 

än TAG och reducerad lärbarhetsutvärdering. Hur kan då en inspektionsmetod 

utvecklas för att behålla fördelarna med en heuristisk utvärdering, men vara mer 

specificerad mot lärbarhet och i större utsträckning vara tillämpbar för icke-experter? 

Eftersom Linja-aho (2005) tog fram riktlinjer för att förbättra ett systems lärbarhet bör 

dessa riktlinjer tas till vara vid framtagningen av SLIM i kombination med en metodik 

som liknar heuristisk utvärdering. 

Linja-aho (2005) tillämpade ett antal olika metoder för att utvärdera lärbarhet och 

därefter klassificera lärbarhetsproblemen inom övergripande faktorer. Det visade sig 

att mental modellintervju, observation av träning och scenariobaserade lärbarhetstest 

var de mest användbara metoderna, men i studien genomfördes även en analys av 

träningsmaterial och en enkät över subjektiv tillfredsställelse. En gemensam faktor är 

att alla dessa metoder involverar användare, vilket SLIM inte är tänkt att göra, vilket 

talar för att riktlinjerna är relevanta som komplement till en metod som inte involverar 

användare. Även om riktlinjerna togs fram för ett byggmodelleringssystem är de flesta 

så generella att de bör kunna tillämpas för andra typer av system.
5
 

4.2 Designprocess 

Att designa en metod är enligt Blandford och Green (2008) en kreativ och iterativ 

process som är svår att beskriva på ett strukturerat sätt, men att det ofta är fördelaktigt 

att hämta egenskaper från befintliga metoder med ett liknande syfte. Den första 

tanken vid framtagandet av SLIM var att metoden bör delas upp i flera genomgångar 

med fokus på olika aspekter så att utvärderarna inte behöver beakta ett orimligt antal 

faktorer samtidigt. Hur många genomgångar är det då lämpligt att dela upp 

utvärderingen i? En av den heuristiska utvärderingens egenskaper är enligt Dumas 

och Redish (1999) att metoden i stor grad upptäcker lokala problem, men att 

användbarhetstestning är mer effektiv i att upptäcka globala problem. Därför blev en 

initial idé för att kombinera dessa egenskaper att en del i SLIM bör vara en översiktlig 

genomgång utefter ett antal lärbarhetsanpassade heuristiker, likt vid en heuristisk 

utvärdering, och att en del bör vara en mer uppgiftsrelaterad genomgång likt en 

lärbarhetsinriktad användbarhetstestning där utvärderaren genomför en uppgift. Med 

detta upplägg bör i första hand lokala problem inom en viss del av systemet upptäckas 

i den översiktliga genomgången, medan den uppgiftsrelaterade genomgången 

upptäcker globala problem över hela systemet. Då SLIM ska genomföras utan 

användare är det dock mer troligt att den uppgiftsrelaterade genomgången kommer att 

likna en kognitiv genomgång enligt den definition Polson m.fl. (1991) ger (se avsnitt 

2.6.1).  

Eftersom SLIM även är tänkt att kunna användas som ett initialt stöd för personer till 

ett system de själva har utvecklat eller deltagit i designarbetet av, och för att 

utvärderingen genomförs utan involvering av användare, uppkom även tanken att dela 

                                                 
5
 En tillämpning av Linja-ahos riktlinjer har bl.a. gjorts i ett examensarbete av Knutsson (2010), där 

riktlinjerna kunde användas i stor utsträckning för ett produktionssystem. 
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in SLIM i ytterligare en genomgång ur ett mer uttalat användarperspektiv. 

Utvärderaren ska i denna genomgång försöka bortse från egna kunskaper om begrepp 

och funktioner och istället sätta sig in i rollen som en nybörjaranvändare utan dessa 

kunskaper. Denna genomgång skulle i övrigt tillämpa ett snarlikt upplägg som vid en 

heuristisk utvärdering och den översiktliga genomgången, men bedömdes ändå 

nödvändig för att utvärderaren inte skulle behöva ha ett ohanterligt antal faktorer i 

åtanke samtidigt. För att få en bättre överblick över de olika genomgångarna och vilka 

andra faktorer som bör omfattas i SLIM gjordes en grafisk modell för att kortfattat 

illustrera upplägget (bild 3). Denna modell omarbetades i flera omgångar för att bli så 

tydlig som möjligt. 

 

Bild 3. Till vänster en första modell av SLIM, till höger en något omarbetad variant. 

4.2.1 Integrering av lärbarhetsriktlinjer 

Hur kan då Linja-ahos lärbarhetsriktlinjer integreras i en metod baserad på en 

översiktlig, uppgiftsrelaterad och användarcentrerad genomgång? Linja-aho (2005) 

tog fram totalt 64 riktlinjer för lärbarhet uppdelat i kategorierna användargränssnitt, 

överensstämmelse med användarens förväntningar, samt träning (bild 1, sida 6). För 

att göra en så tydlig koppling som möjligt mellan de olika genomgångarna och 

lärbarhetsriktlinjerna var det önskvärt att kunna koppla varje genomgång i SLIM till 

en av Linja-ahos kategorier av riktlinjer, exempelvis översiktlig genomgång och 

användargränssnitt. Inledningsvis listades samtliga riktlinjer och översattes (bilaga 1) 

för att ge en bättre överblick och kunna användas som underlag. Efter att 

översättningen hade gjorts och inledande jämförelser gjorts mellan riktlinjerna och 

varje genomgång blev det tydligt att det inte gick att göra en direkt koppling mellan 

genomgångar och kategorier eftersom vissa riktlinjer inom samma kategori såg ut att 

vara mer lämpliga i olika genomgångar. För att ta ett exempel ur Linja-ahos (2005) 
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kategori användargränssnitt skulle ”använd kontroller som är bekanta från tidigare 

applikationer” vara mest lämpligt för den översiktliga genomgången. Däremot skulle 

”tillhandahåll direktlänkar mellan de olika stegen i en uppgift” vara en mer lämplig 

riktlinje att undersöka vid den uppgiftsrelaterade genomgången eftersom utvärderaren 

där ska genomföra en uppgift. 

Ett annat möjligt angreppssätt som undersöktes var sedan om alla riktlinjer inom en 

underkategori kunde integreras till samma genomgång, exempelvis om 

underkategorin feedback inom kategorin användargränssnitt kunde integreras till den 

användarcentrerade genomgången. Problemet är att det inom återkoppling återfinns en 

riktlinje ”indikera närvaron av dold information” som skulle kunna vara mer lämpad 

för den översiktliga genomgången. Därför beslutades att varje enskild riktlinje skulle 

matchas mot de tre genomgångarna i SLIMs huvudfas för att se om den kunde anses 

vara tillämpbar överhuvudtaget och i så fall var den ansågs vara mest tillämpbar. När 

detta arbete påbörjades upptäcktes att ett flertal riktlinjer var snarlika och med fördel 

skulle kunna kombineras till en enda riktlinje inom SLIM. Detta gällde till exempel 

”tillhandahåll förklaringar för nya begrepp i gränssnittet”, ”tydliggör betydelsen av 

obekanta termer” och ”använd en terminologi som är bekant från verkliga världen 

eller andra applikationer”. 

4.2.2 Förarbetesfas 

Hur ska då utvärderarna veta vilka lärbarhetsriktlinjer som ska tillämpas i varje 

genomgång och vilka uppgifter som är lämpliga att testa vid en uppgiftsrelaterad 

genomgång? Innan den huvudsakliga utvärderingen görs bör en förarbetesfas träda i 

kraft där nämnda delar utreds. Ett möjligt angreppssätt kan vara att utvärderarna får en 

genomgång av innebörden av lärbarhet och SLIMs riktlinjer, antingen genom 

instruktionsmaterial eller av en användbarhetsexpert, och går sedan igenom 

tillsammans vilka som är tillämpbara för systemet i fråga. För att behålla SLIMs 

tidseffektivitet är dock en förhoppning att ett så tydligt instruktionsmaterial kan 

författas att utvärderingen kan genomföras enskilt utan ytterligare vägledning. Sedan 

är en möjlighet att scenarion definieras inför den uppgiftsrelaterade genomgången. 

Benyon m.fl. (2005) nämner användarberättelser, konceptuella scenarion, konkreta 

scenarion och användningsfall som möjliga typer av scenarion beroende på vilken del 

i designprocessen systemet befinner sig. Användarberättelser skulle exempelvis kunna 

tillämpas för att tydliggöra vilka behov och krav som finns från användarna (Benyon 

m.fl. 2005). 

4.2.3 Huvudfas 

Det var önskvärt att inom huvudfasen kategorisera riktlinjerna till ett antal 

övergripande nyckelord, likt Nielsens (1992) heuristiska utvärdering, med syftet att 

sammanfatta den övergripande innebörden av respektive riktlinjer och ge utvärderaren 

något att återkoppla till. Hur kan då de utvalda lärbarhetsriktlinjerna inom SLIM 

kategoriseras på bästa sätt för att tydliggöra för utvärderaren varför de har placerats i 

en viss genomgång? Inom den översiktliga genomgången i SLIM ansågs att en 

lämplig kategorisering skulle vara utefter Benyons m.fl. (2005) uppdelning av 

begreppet lärbarhet i igenkänning, synlighet, konsistens och inbjudan. Kategorin 

inbjudan undveks till en början eftersom den möjligtvis kunde ingå i igenkänning, 

vilket är i enlighet med vad Dix m.fl. (2002) anser, men det bedömdes att 

uppdelningen behövde göras till slut ändå. Knappar bör exempelvis kunna se 

tryckbara ut utan att dess utseende känns igen från tidigare applikationer. 
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De riktlinjer som ansågs vara mest tillämpbara i den uppgiftsrelaterade genomgången 

kunde mest naturligt sammanfattas med nyckelorden effektivitet och enkelhet. Som 

Preece m.fl. (2007) beskriver behöver ett system anpassas både för nybörjar- och 

expertanvändare, vilket även tillämpas i heuristisk utvärdering i och med heuristiken 

”flexibel och effektiv användning”. Riktlinjerna under effektivitet är därmed ämnade 

att i första hand stödja expertanvändare och riktlinjerna under enkelhet för att stödja 

nybörjaranvändare. Vanligtvis förknippas begreppen effektivitet och enkelhet med 

användbarhet, vilket tas upp av Preece m.fl. (2007), men eftersom de underliggande 

riktlinjerna är anpassade till lärbarhet ansågs begreppen ändå kunna vara relevanta att 

använda inom SLIM. 

Inom den användarcentrerade genomgången kunde nyckelorden assistans, 

instruktioner och återkoppling hämtas från Linja-aho (2006). Återkoppling kunde 

däremot lika gärna ha placerats i den översiktliga genomgången eftersom dessa 

genomgångar som tidigare nämnts liknar varandra. För att behålla matchningen 

mellan den översiktliga genomgången och den definition av lärbarhet Benyon m.fl. 

(2005) ger var det dock mer lämpligt att placera återkoppling i den 

användarcentrerade genomgången. Under nyckelordet instruktioner konstruerades 

även den nya riktlinjen ”instruktionsmaterialets upplägg och innehåll ska motivera 

användaren till att använda det”. Linja-aho (2006) hade en underkategori benämnd 

”motiverande innehåll” men inga direkt tillämpbara riktlinjer därunder. Innebörden av 

den nya riktlinjen förespråkas även av Hedberg Silfverberg (2004) som nämner att 

personer under upplärning måste motiveras till att lära och själva bör genomföra 

handlingar, snarare än att endast observera när någon annan genomför handlingen. 

När samtliga nyckelord hade tagits fram fick vissa justeringar göras eftersom vissa 

riktlinjer då passade in bättre på annan plats. Exempelvis ansågs ”stöd 

direktmanipulation” passa in bättre under enkelhet i den uppgiftsrelaterade 

genomgången än under synlighet i den översiktliga genomgången. Dessutom behövde 

enstaka riktlinjer konstrueras när riktlinjerna under ett visst nyckelord inte kunde 

anses täcka dess fulla betydelse. Förutom den nämnda riktlinjen 

”instruktionsmaterialets upplägg och innehåll ska motivera användaren till att 

använda det” behövde även begreppet inbjudan i den översiktliga genomgången en 

underliggande riktlinje. Denna hämtades från definitionen i Benyon m.fl. (2005) och 

benämndes ”användaren ska kunna förväntas förstå att knappar, länkar, textfält och 

menyer har den funktion de har”. 

När alla riktlinjer hade placerats under ett passande nyckelord uppstod nästa fråga. 

Hur ska utvärderaren veta vad han eller hon ska göra med riktlinjerna? Om 

utvärderaren får i uppgift att ”relaterade funktioner ska vara samlade på samma plats”, 

får personen i fråga då uppfattningen att han eller hon kan bidra till att göra något åt 

det eller att det ska skickas vidare till utvecklaren direkt utan åtgärd? Riktlinjerna 

formulerades därmed om till frågor för att tydliggöra för utvärderaren att frågan är 

riktad till denne, exempelvis ”är relaterade funktioner samlade på samma plats?”. För 

att ge utvärderaren ett verktyg i att göra en subjektiv bedömning av varje riktlinje, likt 

allvarlighetsgraderingen inom Nielsens (1992) heuristiska utvärdering, skapades 

sedan ett utvärderingsunderlag (bilaga 2) som ska användas som stöd genom hela 

huvudfasen av SLIM. I detta underlag formulerades de flesta riktlinjer som 

påståenden där utvärderaren ska göra en subjektiv bedömning med hjälp av en 

fyrgradig Likertskala, en metod som beskrivs i Preece m.fl. (2007), med alternativ 

från antingen ”håller inte med alls” till ”håller med helt”, eller ”inte alls” till ”i 

mycket hög grad”. I några fall behölls riktlinjens formulering som en fråga och med 

”ja” eller ”nej” som svarsalternativ. Det exempel som presenterades tidigare i detta 
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stycke formulerades i utvärderingsunderlaget som ”relaterade funktioner är samlade 

på samma plats” och där utvärderaren fick ange antingen ”håller inte med alls”, 

”håller inte med”, ”neutral”, ”håller med” eller ”håller med helt”. Ett neutralt 

alternativ togs med bland annat eftersom det finns en möjlighet att vissa riktlinjer inte 

är tillämpbara i alla system. I anslutning till varje nyckelord i utvärderingsunderlaget 

finns även ett kommentarsfält där utvärderaren kan ange om så är fallet eller om andra 

funderingar dyker upp under utvärderingens gång, vilket är ett tillvägagångssätt som 

förespråkas av Blandford och Green (2008) för en ökad flexibilitet och möjlighet för 

utvärderaren att uttrycka sig. 

4.2.4 Efterarbetesfas 

När huvudfasen av SLIM är genomförd och utvärderaren har ett underlag med 

anteckningar över vad som kan vara tänkbara lärbarhetsproblem i det utvärderade 

systemet, vad händer då? Rimligtvis kan tillvägagångssättet vid en heuristisk 

utvärdering följas, med andra ord som Preece m.fl. (2007) beskriver att en 

sammanställning av problemen görs för att sedan graderas utefter allvarlighetsgrad. 

Sedan bör förbättringsförslag till designen tas fram och implementeras för att 

eliminera de tänkbara lärbarhetsproblemen. Hur kan då det göras? En fördel vore att 

inom SLIM göra som Linja-aho (2005) har gjort i några fall och ge exempel på 

problem inom varje riktlinje och hur dessa kan förbättras. Problematiken som uppstår 

då är dock att Linja-aho (2005) genomförde sin studie på en specifik typ av system, 

närmare bestämt byggnadsmodelleringssystem, medan SLIM är tänkt att vara en 

generell metod för alla typer av system. 

4.3 Validering 

Som tidigare nämnts (se avsnitt 2.3.5) är det enligt Blandford och Green (2008) ett 

viktigt steg att testa och validera en metod, bland annat eftersom en metod kan ge 

upphov till olika resultat beroende på vem utvärderaren är. De nämner även att 

tidigare valideringar ofta har inriktats på att två metoder ställts mot varandra i 

jämförelsesyfte. 

Blandford och Green (2008) framhäver ett antal faktorer, vilka listas här nedan, som 

bör tas upp inom en validering. Därför diskuteras dessa i detta avsnitt, med undantag 

från analystekniker och framläggning av resultat som istället tas upp i nästkommande 

kapitel. 

 Syftet med valideringen 

 Resurser och begränsningar 

 Etiska aspekter, vilket främst innefattar deltagarnas rätt till anonymitet 

 Datainsamlingstekniker 

 Analystekniker 

 Framläggning av resultat 

Eftersom syftet med SLIM är att den ska kunna tillämpas av personer utan 

expertkunskaper inom varken användbarhet eller domänen i fråga, samt vara en 

användbar metod för att kunna upptäcka lärbarhetsproblem, behöver valideringen 

anpassas utefter detta. I valideringen jämförs hur väl en grupp användare utan 

användbarhetsexpertis kan upptäcka lärbarhetsproblem i förhållande till 

användbarhetsexperter med hjälp av SLIM. Om förhållandet mellan antalet upptäckta 

problem grupperna emellan visar sig vara mer jämlikt i SLIM än i en heuristisk 

utvärdering betyder det att SLIM i högre grad än heuristisk utvärdering är relevant att 
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tillämpa för icke-experter. Heuristisk utvärdering valdes som referensmetod eftersom 

Nielsen (1992) redan har undersökt förhållandet mellan experter och icke-experter för 

denna metod. Eftersom olika utvärderare bara använder en metod på samma system 

med detta upplägg elimineras delvis de faktorer Blandford och Green (2008) nämner 

som bidrar till att minska valideringens vetenskapliga säkerhet. Det går dock inte att 

undvika utvärderareffekten och säga med säkerhet att metoden har hög reliabilitet och 

att en annan grupp utvärderare därmed hade uppnått samma resultat. 

Heuristisk utvärdering används vanligtvis för att utvärdera ett systems användbarhet, 

men anses i enlighet med Grossman m.fl. (2009) kunna anpassas med heuristiker som 

inriktas mot lärbarhet för att ge resultat av tillräcklig validitet. Syftet med 

valideringen i detta examensarbete är till stor del att undersöka om metodiken i 

SLIMs huvudfas är tillämpbar för både experter och icke-experter, och vidare 

utveckling i samma spår är önskvärd, eller om väsentliga delar måste göras om. För 

att fånga upp dels i vilken utsträckning testanvändarna upplever att ett system 

innehåller lärbarhetsproblem, så att förhållandet kan jämföras grupperna emellan, och 

dels hur de upplever användandet av själva metoden, delas valideringen upp i två steg. 

4.3.1 Testsystem 

För att validera SLIM krävdes ett system att applicera metoden på. Givet den tidsram 

som finns i detta examensarbete var det önskvärt att kunna använda ett system som 

finns tillgängligt på Högskolan i Skövde. Efter diskussioner med bland annat en av 

Högskolans systemförvaltare framkom att det mest lämpliga systemet borde vara den 

nya versionen av Högskolans utbildningsdatabas, vilken utvecklas av Högskolans 

egna systemutvecklare. Eftersom det oväntat uppstod brist på tillgängliga 

testanvändare behövde dock ett annat system användas. För att öka tillgången på 

tillgängliga expertanvändare var det även önskvärt att systemet skulle vara tillgängligt 

på distans via webben dygnet runt. 

Ett Skövdebaserat företag, fortsättningsvis benämnt ”SMS AB”, som bland annat 

arbetar med SMS-tjänster och att leverera Internetaccess inom Skövde kommun 

ställde sedermera upp med tillgång till en webbaserad prototyp för ett system som ska 

användas till att skicka SMS via webben, fortsättningsvis benämnt ”WebbSMS”.  

En anställd på SMS AB som har daglig direktkontakt med företagets VD tillfrågades 

angående de etiska aspekterna kring företagets medverkan och tillhandahållande av 

WebbSMS, varpå det framkom att det inte skulle innebära någon risk för negativ 

påverkan om läsaren förstår vilket företag det handlar om. Däremot önskades att inga 

bilder från prototypen av WebbSMS publiceras offentligt innan systemet lanseras, 

vilket innebär att inga sådana kommer att bifogas i rapporten. 

Fördelen med att använda en prototyp är som Benyon m.fl. (2005) nämner att 

formativa prediktiva metoder, vilket SLIM uttryckligen är, bäst lämpar sig för ett 

system tidigt i designprocessen. Linja-ahos (2005) lärbarhetsriktlinjer togs fram med 

hjälp av ett komplext byggnadsmodelleringssystem och nackdelen med WebbSMS i 

förhållande till detta är att det inte är särskilt komplext sett till antalet funktioner, 

vilket gör att vissa delar av SLIM möjligen inte kan tillämpas fullt ut. Målet med 

SLIM är dock att bli en generell metod som lämpar sig för alla typer av system, därför 

ansågs ändå WebbSMS vara ett lämpligt testsystem för en första validering. Dessutom 

antyder Preece m.fl. (2007) att lärbarhetsutvärdering bör genomföras på system av 

lägre komplexitet, medan system av högre komplexitet istället bör utvärderas med 

användbarhet som utgångspunkt. 
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4.3.2 Testanvändare 

Två olika typer av testanvändare behövde rekryteras för att valideringen skulle kunna 

genomföras, användbarhetsexperter och icke-experter. I det här examensarbetet 

bedöms att personer som har tagit en examen inom kognitionsvetenskap, och därmed 

gjort användbarhetsutvärderingar med hjälp av inspektionsmetoder i samband med 

studierna samt har djupare kunskaper om användbarhet och lärbarhet, kan definieras 

som användbarhetsexperter.  

Genom personlig kontakt med totalt fem tänkbara användbarhetsexperter rekryterades 

tre personer som tidigare har tagit en examen i kognitionsvetenskap vid Högskolan i 

Skövde och i skrivande stund arbetar med användbarhetsdesign. För att inte äventyra 

användbarhetsexperternas anonymitet benämns dessa E1, E2 och E3. 

Till gruppen med icke-experter rekryterades dels tre anställda vid SMS AB, främst för 

att SLIM ska kunna användas av personer som varit med i framtagningen av systemet 

som testas, och dels två personer som arbetar med systemförvaltning vid Högskolan i 

Skövde. Gemensamt för testanvändarna från SMS AB och Högskolan i Skövde är att 

de arbetar med drift och underhåll av olika system och har kontakt med både 

användare och utvecklare. För att behålla sin anonymitet benämns de utomstående 

icke-experterna IE1 och IE2, medan icke-experterna från SMS AB benämns IE3, IE4 

och IE5. 

Användarna E1 och E2 är kvinnor i åldersintervallet 20-35 år, medan E3 är en kvinna 

i intervallet 35-50 år. IE1 och IE2 är kvinnor mellan 35-50 år, IE3 och IE5 män 

mellan 20-35 år, och IE4 en man i intervallet 35-50 år. För bästa möjliga validitet 

hade det framför allt varit önskvärt med en man i expertgruppen, men även en kvinna 

i åldersintervallet 20-35 år i icke-expertgruppen. Givet den begränsade tidsramen och 

tillgången till lämpliga användare ansågs dock dessa grupper stämma tillräckligt väl 

överens för valideringen av SLIM. 

Eftersom testanvändarna från SMS AB tidigare har tillhandahållit och gett support för 

ett system för att skicka SMS via webben kan de möjligen anses vara domänexperter. 

En domänexpert är enligt Følstad (2007) antingen en potentiell slutanvändare med 

erfarenhet från arbetsdomänen eller en person med omfattande andrahandskunskaper 

om arbetsdomänen. Beroende på vilken arbetsdomän det gäller kan sådana kunskaper 

innehas av systemförvaltare, personer som utbildar slutanvändare, samt 

supportpersonal. Därför rekryterades även de två helt utomstående användarna, vilka 

inte kan anses vara domänexperter eftersom de inte har arbetat med system som 

tillhandahåller SMS-tjänster via webben tidigare. 

För att få en uppfattning om icke-experternas bakgrund och kunskaper om MDI 

(människa-datorinteraktion), där begreppen användbarhet och lärbarhet innefattas, 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer inför valideringen. Semi-strukturerade 

intervjuer är enligt Preece m.fl. (2007) en blandning av ett strukturerat och 

ostrukturerat tillvägagångssätt där ett antal nyckelfrågor är bestämda i förväg och 

följdfrågor ställs om nödvändigt. Nyckelfrågorna inför valideringen gällde vilken 

utbildning användarna har och i vilken utsträckning de har arbetat med 

användbarhetsdesign. 

Vid intervjuerna framkom att de tre testanvändarna på SMS AB har en bakgrund 

inom nätverks- och systemadministration och, även om de verkar medvetna om vikten 

av att designa för användbarhet, endast kan anses ha grundläggande kunskaper inom 

MDI eftersom de varken har läst kurser om användbarhet eller i någon större grad 

tillämpat användbarhetsdesign i sitt arbete. Systemförvaltarna har läst 
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systemvetenskapligt program, där enstaka kurser i informationssystemsutveckling och 

människa-maskininteraktion ingick. De kan dock inte räknas som 

användbarhetsexperter med denna bakgrund, vilket de även antydde själva. I 

intervjuerna nämndes att övriga användbarhetskunskaper i så fall kommer från 

erfarenheter i arbetslivet, som dock inte uttryckligen har innefattat 

användbarhetsdesign. En av användarna tillfrågades även om hon kände till begreppet 

lärbarhet, vilket hon inte gjorde i större utsträckning än att hon kunde gissa sig till 

ungefär vad det betydde. 

Då datainsamlingen görs utefter ett mer kvalitativt än kvantitativt upplägg, och med 

tanke på att expertanvändare skulle rekryteras, gjordes bedömningen att minst tre 

personer i varje kategori av utvärderare skulle vara nog för att ge en tillräcklig 

indikation på vilken riktning fortsatt utveckling av SLIM bör ta. 

4.3.3 Instruktioner 

Instruktionerna som skickades ut till användarna inför tillämpningen av SLIMs 

huvudfas bestod av tre bilagor och tillhörande förtydliganden. Den första bilagan 

(bilaga 3) innehöll en modell av SLIM, en introduktion till metoden, begreppet 

lärbarhet och lärbarhetsutvärdering. Dessutom innehöll den instruktioner för 

genomförande av SLIMs huvudfas med alla nyckelord och riktlinjer inkluderat. Den 

andra bilagan (bilaga 2) som skickades med var utvärderingsunderlaget och den tredje 

bilagan (bilaga 4) var en enkät att fylla i med synpunkter på själva genomförandet av 

SLIM och de instruktioner som gavs initialt. 

Eftersom användarna inte skulle genomföra förarbetesfasen gick de miste om det 

eventuella momentet att definiera ett centralt användningsfall, därför angavs 

systemets syfte i samband med utskicket av instruktionsmaterial. Med tanke på att 

systemet WebbSMS är av relativt låg komplexitet sett till antalet funktioner ansågs 

uppgiften ”att via webben kunna skicka SMS till en mottagare” tillräcklig att ha som 

utgångspunkt. 
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5 Resultat och analys 

Resultatet i detta arbete är dels själva metoden SLIM (bild 4), vilket är ett resultat av 

urvals- och designprocessen i föregående kapitel, och dels vad som framkom under 

valideringen av denna. I följande kapitel presenteras den slutgiltiga versionen av 

SLIM som användes inför valideringen i denna studie. Dessutom presenteras och 

analyseras de resultat som framkommit då experter och icke-experter inom 

användbarhet har tillämpat huvudfasen av SLIM på systemet WebbSMS. Syftet med 

den inledande valideringen var att undersöka i vilken utsträckning icke-experter kan 

upptäcka möjliga lärbarhetsproblem i förhållande till experter, samt hur de upplevde 

metoden sett till tydlighet och tillämpbarhet. 

 

 

Bild 4. Den slutgiltiga modellen inför detta examensarbetes validering. 

5.1 SLIM - Simplified Learnability Inspection Method 

Som tidigare nämnts fanns inte möjlighet att färdigställa för- och efterarbetesfasen i 

SLIM inom examensarbetets tidsram, därför beskrivs i detta avsnitt det tänkta 

tillvägagångssättet och tillhörande material i SLIMs huvudfas. Utvärderaren gör tre 

genomgångar av systemet utefter olika angreppssätt och dokumenterar tänkbara 

lärbarhetsproblem i utvärderingsunderlaget under utvärderingens gång. Förklaringar 

till alla nyckelord (igenkänning, synlighet osv.) är hämtade från Preece m.fl. (2007) 

och Benyon m.fl. (2005). Här följer en visuellt nedtonad beskrivning av de olika 

genomgångarna i SLIMs huvudfas, den fullständiga beskrivningen återges i bilaga 3. 
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5.1.1 Översiktlig genomgång 

Syftet med detta steg är att ge en bred överblick över hur väl systemet följer goda 

designprinciper, samt hur väl funktioner och gränssnitt stämmer överens med 

användarens förväntningar utifrån tidigare erfarenheter. Hela systemet gås igenom 

väldigt översiktligt genom spontan navigering fram och tillbaka mellan systemets 

olika delar, utifrån nedanstående nyckelord och frågeställningar. 

Igenkänning - Användaren ska känna igen sig från tidigare applikationer och 

erfarenheter. 

Är följande designelement bekanta från andra applikationer? Knappar, symboler, 

begrepp, menyer. 

 

Synlighet - Designelement, funktioner och information ska vara synligt för 

användaren. 

Synliggörs kontroller och information m.h.a. symboler och bilder? 

Finns dold information och blir användaren i så fall upplyst om detta (t.ex. att en viss 

handling måste genomföras innan informationen kan visas)? 

 

Konsistens - Relaterade saker ska användas på ett liknande sätt i hela systemet och 

orelaterade saker ska skiljas åt. 

Görs en visuell särskiljning av objekt som inte kan användas i en specifik situation? 

Är relaterade funktioner samlade på samma plats? 

Används objekt som liknar varandra med samma funktion och syfte genom hela 

systemet? 

Följer gränssnittet ett konsistent designupplägg genom hela systemet? 

 

Inbjudan - Systemets olika kontroller och objekt ska bjuda in användaren till önskad 

handling. 

Kan användaren förväntas förstå att följande objekt har den funktion de har? Knappar, 

länkar, textfält, menyer. 

5.1.2 Uppgiftsrelaterad genomgång 

Vad är systemet tänkt att kunna användas till? Syftet med detta steg är att ge en mer 

djupgående inblick i systemets funktionalitet och undersöka om det finns problem 

som kan ge upphov till ineffektiv användning. Ett system måste anpassas för både 

nybörjare och vana användare, vilket kan vara en svår balansgång. Stöd för nybörjare 

får inte bli påträngande för vana användare och på samma sätt får inte avancerad, 

effektiviserande funktionalitet ta för stort utrymme i gränssnittet så att 

nybörjaranvändare blir avskräckta. Gör denna genomgång genom att använda 

systemet till en eller flera centrala uppgifter det är tänkt att kunna användas till. 

 

Effektivitet - Systemet ska stödja användaren i att kunna genomföra sina 

arbetsuppgifter effektivt. 

Finns direktlänkar mellan efterföljande handlingar? 

Finns stöd för användning av kortkommandon? 

Förekommer funktioner som helt eller delvis skulle kunna automatiseras? 
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Presenteras överflödig information? 

 

Enkelhet - Systemets gränssnitt ska vara enkelt och tydligt för att bl.a. minska risken 

för fel. 

Är menyer organiserade på ett sådant sätt att de stöder användarens uppgifter? 

Används uppgiftssekvenser som är bekanta från andra applikationer? 

Innehåller systemet designelement som egentligen inte behövs? 

Finns stöd för direktmanipulation av objekt (dragbara fönster etc.)? 

5.1.3 Användarcentrerad genomgång 

Syftet med detta steg är att försöka se systemet ur användarens perspektiv och bortse 

från egna kunskaper. Försök att genomföra handlingar som ger upphov till 

felmeddelanden eller oväntade situationer för att se vilka lägen användaren skulle 

kunna hamna i och vilket stöd som sedan ges. 

 

Assistans - Användaren ska ha tillgång till stöd för att genomföra sina uppgifter. 

Har användaren tillgång till dokumentation (manualer, träningsmaterial etc.) och 

kontaktuppgifter till support? 

Finns flera varianter av användarassistans i form av t.ex. sök- och hjälpfunktioner 

integrerat i systemets gränssnitt? 

Finns möjlighet att ångra handlingar? 

 

Återkoppling - Användaren ska hållas uppdaterad om systemets status. 

Svarar systemet när användaren genomför handlingar? 

Användaren ska kunna se att en handling har gett resultat. Om en handling tar flera 

sekunder att hantera måste systemet signalera att ”utförande pågår” m.h.a. timglas 

eller liknande. 

Visas beskrivande felmeddelanden som hänvisar användaren till rätt handling när fel 

uppstår? (Hellre ”Var god ange datum på formen ÅÅÅÅMMDD” än ”Otillåtet 

datum”.) 

 

Instruktioner - Det ska finnas tydliga instruktioner för användning av systemet. 

Har användaren tillgång till instruktioner för följande moment? 

Interaktion med objekt och kontroller, hur dessa kan användas 

Ändring av grundläggande inställningar 

Genomförande av uppgifter/handlingar 

Användning av dokumentation 

Är etiketter och instruktionstexter beskrivande och tydliga? 

Motiverar instruktionsmaterialets upplägg och innehåll användaren till att använda 

det? 

5.1.4 Utvärderingsunderlag 

Utvärderingsunderlaget (bilaga 2) skapades i Microsoft Word 2010 med grupperade 

radioknappar och kommentarsfält baserade på Active X-kontroller. Riktlinjerna i 
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varje genomgång inom SLIM formulerades som frågor eller påståenden för att 

möjliggöra en av utvärderaren subjektiv bedömning i underlaget. Riktlinjer med flera 

möjliga betydelser delades upp i flera påståenden, exempelvis från frågan ”synliggörs 

kontroller och information m.h.a. symboler och bilder?” till påståendena ”symboler 

används för att synliggöra kontroller” och ”bilder används för att framhäva 

information”. Förutom sistnämnda uppdelning är respektive del av 

utvärderingsunderlaget en direkt matchning mot motsvarande del i huvudfasen av 

SLIM. 

5.2 Validering av SLIM 

I kommande avsnitt presenteras den validering av SLIM som genomförts, 

inledningsvis med nödvändiga förtydliganden för att underlätta tolkningen av 

resultaten. 

5.2.1 Förtydliganden inom valideringen 

Förhållandet upptäckta problem experter och icke-experter emellan kan utläsas ur 

Nielsens (1992) studie, där icke-experter med hjälp av heuristisk utvärdering i 

genomsnitt upptäckte 22% av ett givet antal användbarhetsproblem och experter 

upptäckte 41% av dessa. Icke-experterna upptäckte med andra ord i genomsnitt lite 

drygt hälften (53,7%) så många användbarhetsproblem som experterna. Målet med 

SLIM är att vara tillämpbar för icke-experter och därmed att dessa med hjälp av SLIM 

ska kunna upptäckta en högre andel problem jämfört med experterna än 53,7%. 

Eftersom det faktiska antalet upptäckta problem inte undersöks i denna validering, 

utan anges som en subjektiv bedömning av varje riktlinje, kan inte en liknande 

procentsats tas fram med säkerhet. Däremot kan, med hjälp av medelvärdet av 

utvärderarnas svar på varje riktlinje, en jämförelsefaktor tas fram som indikerar i 

vilken utsträckning de två grupperna upplever graden av lärbarhet i systemet 

WebbSMS jämfört med varandra. 

Utvärderarna har i utvärderingsunderlaget gjort en bedömning på en skala 1-5, där 5 

är ”i mycket hög grad” och 1 är ”inte alls”, hur väl systemet WebbSMS lever upp till 

respektive lärbarhetsriktlinje. Ett värde närmare 5 indikerar således att systemet 

sannolikt inte innehåller lärbarhetsproblem relaterat till respektive riktlinje, medan ett 

värde närmare 1 indikerar det omvända. Eftersom användaren måste ta ställning till 

varje riktlinje, och medelvärden ska beräknas, behövde det neutrala svarsalternativet 

placeras i mitten av skalan med värdet 3 då värdet 0 hade inneburit att ”vet ej” eller 

”neutral” varit sämre än ”inte alls”. 

I några fall formulerades lärbarhetsriktlinjerna omvänt för att bibehålla utvärderarens 

uppmärksamhet och undvika dubbelnegation, exempelvis ”dold information 

förekommer”, så att ett värde 5 (i mycket hög grad) indikerar att systemet innehåller 

lärbarhetsproblem och värdet 1 det omvända. I dessa fall skiftades svaren när de 

sammanställdes i tabeller inför beräkning av medelvärden så att 1 blev 5, 2 blev 4 och 

tvärtom, medan 3 var fortsatt neutralt. Dessa riktlinjer är markerade med röd färg och 

en stjärna i tabellerna. 

Inom den användarcentrerade genomgången finns ett antal ”ja-eller-nej”-frågor där 

värdet behövde konverteras för att passa in i skalan 1-5. Det gjordes genom att ett 

positivt svar (ja) tilldelades värdet 4, vilket är medelvärdet av de positiva värdena 4 

och 5 tillsammans med det neutrala värdet 3. På samma sätt tilldelades negativa svar 

(nej) värdet 2, vilket är medelvärdet av de negativa värdena 1 och 2 tillsammans med 



  

 35 

det neutrala värdet 3. Dessa riktlinjer är markerade med lila färg och två stjärnor i 

tabellerna. 

Om medelvärdet för en grupp skiljer sig med >1 jämfört med den andra gruppen 

räknas motsvarande riktlinje som avvikande och framhävs därför för vidare analys. 

5.2.2 Översiktlig genomgång 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkom vid den översiktliga 

genomgången. 

 
Tabell 1. Tabell med en sammanställning av den översiktliga genomgången. 

 

Tabell 1 visar att experters och icke-experters syn på WebbSMS enligt den 

översiktliga genomgången stämmer relativt väl överens bortsett från några avvikande 

riktlinjer (2, 6, 9, 12, 13), vilket visualiseras i diagram 1. Medelvärdet för experternas 

svar på alla riktlinjer beräknades till 3.27 och icke-experternas motsvarande värde till 

3.41. Detta ger en jämförelsefaktor på 0.96, vilket innebär att experterna i viss mån 

upplevde systemet som mindre lärbart än icke-experterna. Experterna var i den 

översiktliga genomgången något mer benägna att belysa faktiska lärbarhetsproblem, 

vilket kan bero på att den i störst utsträckning påminner om heuristisk utvärdering och 

därmed inbjuder dem till att av erfarenhet belysa faktiska problem. E2 nämnde till 

exempel att länken ”Avbryt” (som kanske egentligen borde vara en knapp) inte 

behöver vara upplyst när användaren inte har fyllt i något i formuläret. 

 

SLIM - Översiktlig genomgång
Igenkänning E1 E2 E3 Medel IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 Medel

1. I vilken utsträckning upplever du att knappar är bekanta från andra applikationer? 4 5 4 4,33 2 4 5 4 4 3,80

2. I vilken utsträckning upplever du att symboler är bekanta från andra applikationer? 5 5 4 4,67 3 1 2 2 4 2,40

3. I vilken utsträckning upplever du att begrepp är bekanta från andra applikationer? 4 5 5 4,67 4 4 4 5 5 4,40

4. I vilken utsträckning upplever du att menyer är bekanta från andra applikationer? 4 5 4 4,33 4 5 4 4 4 4,20

Synlighet
5. Symboler används för att synliggöra kontroller (knappar, menyer etc.) 2 1 1 1,33 1 1 4 2 2 2,00

6. Bilder används för att framhäva information 2 5 1 2,67 1 1 1 2 2 1,40

7. Dold information förekommer* 3 4 1 2,67 2 4 4 2 2 2,80

8. Användaren blir upplyst om när dold information finns 3 2 1 2,00 1 1 2 4 5 2,60

Konsistens
9. Objekt som inte kan användas i en viss situation särskiljs visuellt 2 2 1 1,67 3 1 4 2 4 2,80

10. Relaterade funktioner är samlade på samma plats 2 5 4 3,67 4 5 4 4 4 4,20

11. Objekt som liknar varandra används med samma funktion och syfte genom hela systemet 4 5 4 4,33 4 5 4 4 3 4,00

12. Gränssnittet följer ett konsistent designupplägg genom hela systemet 2 5 2 3,00 4 4 5 3 5 4,20

Inbjudan
13. Användaren kan förväntas förstå att knappar har den funktion de har 2 2 2 2,00 4 5 4 2 4 3,80

14. Användaren kan förväntas förstå att länkar har den funktion de har 2 5 2 3,00 5 2 4 2 4 3,40

15. Användaren kan förväntas förstå att textfält har den funktion de har 3 5 5 4,33 5 5 5 3 5 4,60

16. Användaren kan förväntas förstå att menyer har den funktion de har 2 5 4 3,67 5 4 4 3 4 4,00

Medel 2,88 4,13 2,81 3,27 3,25 3,25 3,75 3 3,81 3,41

Icke-användbarhetsexperterAnvändbarhetsexperter
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Bild 5. Linjediagram som visar det genomsnittliga svaret från 1-5, där 1 är negativt ur 

lärbarhetssynpunkt, på varje riktlinje (1-16) inom den översiktliga genomgången. 

Anledningen till att riktlinje 6 avviker är att E2 har svarat 5 medan övriga utvärderare 

svarat 1 eller 2. I utvärderingsunderlagets kommentarsfält benämnde E2 samma 

designelement (gröna OK-tecken) som både en symbol och bild och efterfrågade även 

en tydligare beskrivning av vad som skiljer dessa åt, vilket bör förtydligas i nästa 

version av SLIM. En relaterad avvikelse är riktlinje 2 där icke-experterna i märkbart 

lägre utsträckning upplever att symboler är bekanta från andra applikationer. IE2 

kommenterade att inga symboler fanns, vilket även det är en indikation på att ett 

förtydligande av begreppet behövs. Inom de riktlinjer (9, 12 och 13) där experternas 

värden avviker och är lägre framkom att knappar tydligare borde visa att de är 

klickbara (E2). IE3 menar dock att gränssnittet med dess knappar är tydligt inspirerat 

av Gmail, vilket ökar chansen att användarna känner igen sig och uppfattar dem som 

knappar ändå. IE2 påpekade att det är svårt att bedöma konsistens i ett så litet system 

som WebbSMS, vilket kan vara en orsak till avvikelsen i riktlinje 9 och 12. 

5.2.3 Uppgiftsrelaterad genomgång 

Här redogörs för de resultat som fram kom vid den uppgiftsrelaterade genomgången. 
 

Tabell 2. Tabell med en sammanställning av den uppgiftsrelaterade genomgången. 

 

Ett avvikande värde uppdagades i den uppgiftsrelaterade genomgången, där 

gruppernas svar annars stämde väl överens. Icke-experterna upplevde att systemet i 

lägre grad innehöll stöd för kortkommandon (riktlinje 2, se bild 6). Avvikelsen ser 

enligt tabell 2 ut att bero på att icke-experterna var mer benägna att bedöma, och 

svarade att det inte fanns något stöd, medan experterna svarade neutralt. Medelvärdet 

för experternas svar på alla riktlinjer beräknades till 3.67 och icke-experternas 

motsvarande värde till 3.20, vilket ger en jämförelsefaktor på 1.15. 
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SLIM - Uppgiftsrelaterad genomgång
Effektivitet E1 E2 E3 Medel IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 Medel

1. Direktlänkar finns mellan efterföljande handlingar 3 5 3 3,67 3 2 4 3 4 3,20

2. Stöd finns för användning av kortkommandon 3 3 3 3,00 1 2 2 1 1 1,40

3. Det förekommer funktioner som helt eller delvis skulle kunna automatiseras* 3 5 3 3,67 5 3 3 2 4 3,40

4. Till vilken grad presenteras överflödig information?* 3 5 4 4,00 5 5 4 3 3 4,00

Enkelhet
5. Menyer är organiserade på ett sådant sätt att de stöder användarens uppgifter 4 5 2 3,67 3 5 4 4 4 4,00

6. Systemets uppgiftssekvenser är bekanta från andra applikationer 2 5 4 3,67 3 1 4 3 4 3,00

7. Systemet innehåller designelement som egentligen inte behövs* 4 5 4 4,33 2 5 4 3 4 3,60

8. Stöd finns för direktmanipulation av objekt (dragbara fönster etc.) 2 5 3 3,33 1 3 4 4 3 3,00

Medel 3 4,75 3,25 3,67 2,88 3,25 3,63 2,88 3,38 3,20

Icke-användbarhetsexperterAnvändbarhetsexperter
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Bild 6. Linjediagram som visar det genomsnittliga svaret från 1-5, där 1 är negativt ur 

lärbarhetssynpunkt, på varje riktlinje (1-8) inom den uppgiftsrelaterade genomgången. 

Jämförelsefaktorn 1.15 indikerar att icke-experterna upptäckte lärbarhetsproblem i 

större grad inom den uppgiftsrelaterade genomgången, men den höga andelen neutrala 

svar får även ses som en indikation på att uppgifter av något högre komplexitet hade 

behövt genomföras för att ge utvärderarna ett bättre bedömningsunderlag. Icke-

experterna var dock mer benägna att ge kvalitativa kommentarer i denna omgång. IE2 

nämnde exempelvis att direktlänkar finns, men att det var otydligt hur processen 

fortskrider när meddelanden skickas som svar till en användare. IE3 kommenterade 

att sortering mellan olika kontakter eller mottagna SMS inte är implementerad, vilket 

gör att det i nuläget är svårt att få fram rätt mottagna SMS. 

5.2.4 Användarcentrerad genomgång 

Här presenteras de resultat som uppkom vid den användarcentrerade genomgången. 

 
Tabell 3. Tabell med en sammanställning av den användarcentrerade genomgången. 

 

Samtliga avvikande riktlinjer i den användarcentrerade genomgången (6, 7 och 13) 

verkar bero på att användare IE5 har svarat det högsta alternativet på samtliga 

riktlinjer i denna genomgång, vilket diskuteras närmare i avsnitt 5.2.6. Medelvärdet 

för experternas svar på alla riktlinjer beräknades till 2.60 och icke-experternas 

motsvarande värde till 3.13, vilket ger en jämförelsefaktor på 0.83. Detta indikerar att 
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SLIM - Användarcentrerad genomgång
Assistans E1 E2 E3 Medel IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 Medel

1. Har användaren tillgång till dokumentation (manualer, träningsmaterial etc.)?** 4 2 2 2,67 2 2 4 2 4 2,80

2. Har användaren tillgång till kontaktuppgifter till support?** 4 4 2 3,33 4 4 4 2 4 3,60

3. Finns en sökfunktion integrerad i systemets gränssnitt?** 2 2 2 2,00 2 2 2 2 4 2,40

4. Finns en hjälpfunktion integrerad i systemets gränssnitt?** 4 2 4 3,33 4 4 4 2 4 3,60

5. Finns möjlighet att ångra en handling?** 2 4 2 2,67 4 3 4 2 4 3,40

Återkoppling
6. Användaren kan se att systemet har påverkats av en genomförd handling 3 3 1 2,33 3 4 2 3 5 3,40

7. Systemet indikerar när utförande av en process pågår (med timglas eller liknande) 3 1 1 1,67 3 3 2 3 5 3,20

8. Felmeddelanden är av beskrivande karaktär och hänvisar användaren till rätt handling 3 3 3 3,00 3 3 2 3 5 3,20

Instruktioner
9. Har användaren tillgång till instruktioner för interaktion med objekt och kontroller?** 4 2 2 2,67 2 2 2 2 4 2,40

10. Har användaren tillgång till instruktioner för ändring av grundläggande inställningar?** 4 2 2 2,67 2 4 2 4 4 3,20

11. Har användaren tillgång till instruktioner för genomförande av uppgifter/handlingar?** 4 2 2 2,67 2 4 2 4 4 3,20

12. Har användaren tillgång till instruktioner för användning av dokumentation?** 4 2 2 2,67 2 2 2 4 4 2,80

13. Etiketter och instruktionstexter är beskrivande och tydliga 3 3 1 2,33 3 4 2 3 5 3,40

14. Instruktionsmaterialets upplägg och innehåll motiverar användaren till att använda det 3 3 1 2,33 3 3 2 3 5 3,20

Medel 3,36 2,5 1,93 2,60 2,79 3,14 2,57 2,79 4,36 3,13

Icke-användbarhetsexperterAnvändbarhetsexperter
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experterna i relativt stor utsträckning genomgångarna emellan upplevde WebbSMS 

som mindre lärbart jämfört med icke-experterna.  

Med avseende på kommentarer om faktiska lärbarhetsproblem var den 

användarcentrerade genomgången den jämnaste grupperna emellan. E2 tog dock upp 

väldigt många aspekter här, vilket återspeglas i enkäten där den användarcentrerade 

genomgången av denna utvärderare angavs som mest givande. IE3, som har sett 

systemet tidigare och möjligen kan ses som domänexpert, nämnde för övrigt att 

återkopplingen är dålig hittills och att ingen feedback ges när SMS skickas. Nämnda 

aspekter är en indikation på att både experter och icke-experter samt personer som har 

sett systemet tidigare kan tillämpa instruktionerna i den användarcentrerade 

genomgången och sätta sig in i rollen som nybörjaranvändare.  

Det fanns viss osäkerhet i vad begreppet ”ångra” innebär, vilket behöver definieras 

tydligare i nästa version av SLIM. Några kommentarer var att en handling kan ångras 

fram tills användaren klickat på ”Skicka”, det går att avbryta men inte ångra, samt att 

det inte går att bedöma om en handling kan ångras då inget exekveras (E2, E3, IE2). 

 

Bild 7a och 7b. Linjediagram som visar det genomsnittliga svaret från 1-5, där 1 är negativt ur 

lärbarhetssynpunkt, på varje riktlinje (1-14) inom den användarcentrerade genomgången. Bild 7b visar 

hur kurvan hade sett ut om inte användare IE5 hade räknats in, se förklaring i avsnitt 5.2.6.  

5.2.5 Testanvändarnas upplevelse av SLIM 

För att få en uppfattning om utvärderarnas upplevelse av att genomföra huvudfasen i 

SLIM skickades en enkät med där de efter genomförd utvärdering fick svara på ett 

antal frågor och påståenden, dels generellt om metoden och dess instruktioner och 

dels hur de upplevde varje genomgång. 

Följande tre påståenden fick utvärderarna ta ställning till och ange på en skala 1-7 där 

1 var ”inte alls” och 7 ”i mycket hög grad” (bilaga 4).  

 Den översiktliga genomgången gav en bred överblick över hur väl systemet 

följer goda designprinciper 

 Den uppgiftsrelaterade genomgången gav en djupriktad inblick i om systemet 

innehåller ineffektiva moment 

 Den användarcentrerade genomgången var ett bra stöd i att se systemet ur 

användarens perspektiv 

Två utvärderare svarade neutralt (4) på varsitt av de två sistnämnda påståendena 

medan övriga svarsalternativ hamnade inom intervallet 5-7 med 6 i genomsnitt på alla 

tre påståenden. IE4 valde att inte svara på dessa påståenden då WebbSMS inte ansågs 

vara tillräckligt färdigt för att med säkerhet bedöma detta, men var i övrigt positivt 
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inställd till SLIM som metod och svarade dessutom 7 på påståendet ”SLIM upplevdes 

vara en lämplig utvärderingsmetod för det system du tillämpade metoden på”. 

Medianvärdet för detta påstående blev 5.5 med det något avvikande värdet 2 (E3), 

vilket talar för att det var möjligt att tillämpa SLIM trots WebbSMS låga grad av 

komplexitet. 

Enkäten kunde med fördel ha innehållit en fråga angående total tidsåtgång för SLIMs 

huvudfas. Denna fråga ställdes istället separat till varje användare i efterhand, varpå 

det framkom att den tog samtliga användare ungefär en timme att genomföra. Detta 

kan jämföras med tidsåtgången för den heuristiska utvärderingens utvärderingsperiod, 

där experter enligt Preece m.fl. (2005) vanligtvis går igenom ett system på en till två 

timmar. Då systemet WebbSMS var av relativt låg komplexitet kan det antas att 

tillämpning av SLIM på ett mer komplext system skulle ta något längre tid än en 

timme, men denna studie visar ändå indikation på att det är en tidseffektiv metod 

vilket även E1 påpekade. 

 

 

Bild 8. Visualisering i ett stapeldiagram över hur stor andel användare som upplevde en viss 

genomgång som den mest, respektive minst, givande.  

 

Intressant att poängtera är att de tre experterna upplevde helt olika genomgångar som 

den mest givande, samt att varje genomgång ansågs ge upphov till bäst resultat av 

minst en icke-expert. Detta indikerar att de olika genomgångarna i SLIMs huvudfas 

kompletterar varandra väl och att ingen av dem är överflödig. I samband med att E2 

valde vilken genomgång som var den minst givande angavs att ett tomt alternativ 

hade varit att föredra eftersom alla delar var givande på sitt sätt. En av användarna 

(IE4) angav inte vilken genomgång som upplevdes som minst givande, rimligtvis av 

samma anledning som E2 kommenterade, därför delades denna persons svar upp 

likvärdigt på de två kvarvarande genomgångarna i diagrammet. 

Diagrammet visar en tydlig fördel för den översiktliga genomgången sett till vilken 

genomgång utvärderarna upplevde som mest givande. Detta beror troligen på att det 

är den genomgång som lämpar sig bäst att använda tidigt i designprocessen. I 

nuvarande form verkar den uppgiftsrelaterade genomgången mer lämplig för ett mer 

komplext system än WebbSMS och den användarcentrerade genomgången mer 

lämplig för ett system något längre fram i designprocessen. 
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5.2.6 Faktorer som kan ha påverkat resultaten 

Här framhävs några faktorer som har uppkommit under valideringens gång och som 

kan ha haft en påverkan på resultaten, med tillhörande förklaring till hur respektive 

påverkan har hanterats. 

Redan innan valideringen togs risken för påverkan på grund av domänexpertis hos 

utvärderarna IE3, IE4 och IE5 med i åtanke. Vid jämförelse av medelvärden ser det 

dock inte ut att finnas någon nämnvärd skillnad mellan dessa utvärderare jämfört med 

de utomstående utvärderarna IE1 och IE2. Lärbarhetsfaktorn för utomstående jämfört 

med domänexpert beräknades till 0.92, vilket visar att de utomstående utvärderarna 

upplevde WebbSMS som ett något mindre lärbart system än domänexperterna. 

Några dagar efter att allt instruktionsmaterial hade skickats ut till användarna 

framkom vid diskussion med en av användarna på SMS AB att gränssnittet efter detta 

hade genomgått en förändring. Istället för ett pop-upfönster när ett nytt meddelande 

skrivs placerades dessa designelement till vänster i gränssnittet, dessutom var 

färgschemat något annorlunda. Det var dock endast E1 som hade hunnit utvärdera 

WebbSMS enligt det föregående gränssnittet, medan övriga användare genomförde 

sin utvärdering i det nya. Även om det var mindre förändringar är det naturligtvis inte 

bra för testresultatens validitet, detta var dock en yttre faktor som inte gick att styra 

över då SMS AB har en extern utvecklare som uppdaterar systemet när tid finns. 

Bild 9. Spindeldiagram över expertanvändarnas individuella svar på varje riktlinje i respektive 

genomgång. 

 

På grund av ändringen i gränssnitt jämfördes resultaten expertanvändarna emellan för 

att upptäcka avvikelser. Spindeldiagrammen visar på liknande tendenser utvärderarna 

emellan, dock att E2 i regel svarar något högre än E1 och E3. I den 

användarcentrerade genomgången har E1 en avsevärt högre kurva på frågorna 9-12. 

Sett till dessa riktlinjers innebörd, tillgång till olika typer av instruktioner, verkar det 

inte troligt att ändringen av gränssnitt ska ha haft någon påverkan. En möjlig 

påverkansorsak är att utvärderaren missade att scrolla ned i utvärderingsunderlaget 

och fylla i dessa eftersom underlagets standardval var ifyllda. En uppdatering som har 

gjorts till SLIM är därför att radioknapparna i utvärderingsunderlaget inte har något 

förvalt alternativ. Eftersom inga större avvikelser kunde hittas i övrigt bedömdes att 

utvärderingen av E1 kunde användas som underlag för validering. 

En av användarna på SMS AB nämnde att övriga utvärderare på företaget hade 

väldigt mycket att göra för tillfället, vilket är ett stressmoment som riskerar att vissa 

riktlinjer i utvärderingen besvarades utan närmare eftertanke. En indikation på detta är 

att IE5 fyllde i det högsta värdet på samtliga riktlinjer i den användarcentrerade 
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genomgången, som också är den sista genomgången i ordningen. Diagram 6 påvisar 

nämnda avvikelse. Det går dock inte att bedöma med säkerhet om avvikelsen var ett 

resultat av tidsbrist, därför har värdena från IE5 tagits med i alla beräkningar. 

 

 

Bild 10. Spindeldiagram som visar icke-expertgruppens individuella svar i den användarcentrerade 

genomgången. 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Det här arbetets frågeställning lyder enligt följande: 

Hur kan en inspektionsmetod för lärbarhet designas och valideras? Och hur kan en 

sådan metod utvecklas för att, till skillnad från befintliga metoder, bli både tids- och 

kostnadseffektiv samt varken kräva involvering av användbarhetsexperter eller 

domänexperter? 

Befintliga utvärderingsmetoder undersöktes i en urvalsprocess för att framhäva de 

egenskaper som möjliggör att en metod inte kräver expertkunskaper. Efter detta 

inleddes ett systematiskt arbete i en designprocess för att kombinera dessa egenskaper 

med Linja-ahos riktlinjer för lärbarhet till den nya metoden SLIM - Simplified 

Learnability Inspection Method, som delas in i en för-, huvud- och efterarbetesfas. I 

detta examensarbete lades fokus på att skapa och validera en första version av 

huvudfasen. Vilka slutsatser kan då dras utifrån de resultat som har framkommit 

under valideringen där en grupp med, och en grupp utan, användbarhetsexpertis har 

tillämpat SLIM för att utvärdera systemet WebbSMS som används för att skicka SMS 

via webben? 

Sett över samtliga tre genomgångar i SLIMs huvudfas beräknades medelvärdet för 

experternas svar på alla riktlinjer till 3.18, medan icke-experternas motsvarande värde 

beräknades till 3.25, vilket ger en jämförelsefaktor på 0.98. En jämförelsefaktor på 

1.00 hade inneburit att båda grupperna hade varit jämlika, vilket innebär att värdet 

0.98 indikerar att icke-experter kan använda SLIM som ett stöd för att i nästan lika 

stor utsträckning som experter kunna upptäcka lärbarhetsproblem i ett system. 

Alla användare kunde genomföra metoden på mindre än en timme, vilket indikerar att 

SLIM är en tidseffektiv metod. För att bli en praktiskt mer användbar metod behöver 

dock instruktionerna förtydligas, framför allt med avseende på att utvärderaren ska 

dokumentera faktiska problem i utvärderingsunderlaget under utvärderingens gång 

och inte enbart göra en subjektiv bedömning av respektive riktlinje. 

Den översiktliga genomgången upplevdes generellt vara den genomgång som gav bäst 

resultat (diagram 4). Samtliga genomgångar angavs dock av minst en användare från 
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de båda grupperna som att vara den mest givande genomgången, vilket innebär att alla 

tre genomgångar får ses som relevanta och att dessa ska behållas och vidareutvecklas 

till en uppdaterad version av SLIM. Inom ramen för detta examensarbete finns inte tid 

att göra några större förändringar i metoden och validera dessa, som en slutsats kan 

det dock sägas att den modell av SLIM som togs fram inför denna studies validering 

kan användas fortsättningsvis utan att väsentliga delar görs om. 
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6 Diskussion 

Det här examensarbetet har bidragit till att lägga en grund för en ny 

utvärderingsmetod för lärbarhet baserad på relevanta faktorer från befintliga metoder 

och Linja-ahos (2005) riktlinjer för lärbarhet. Resultaten från en första validering har 

visat att metoden i allra högsta grad är tidseffektiv, samt indikerat att personer så väl 

med som utan expertkunskaper om användbarhet och lärbarhet kan tillämpa metoden 

för att i likvärdig utsträckning upptäcka lärbarhetsproblem. 

6.1 Metod - SLIMs urvals-, design- och valideringsprocess 

För att matcha de möjligheter, behov och krav som gett upphov till skapandet av en 

ny metod är en början vanligtvis att befintliga metoder genomsöks efter lämpliga 

tillvägagångssätt, menar Blandford och Green (2008). Därför undersöktes i denna 

studie befintliga metoder för lärbarhet som kan användas av icke-experter. Det visade 

sig vara en utmaning att hitta metoder som kunde bidra till relevanta insikter, vilket 

bland annat kan bero på att det enligt Blandford och Green (2008) finns väldigt få 

fallstudier som beskriver hur befintliga metoder har utvecklats. TAG och reducerad 

lärbarhetsutvärdering var de enda metoderna som kunde hittas som uttryckligen 

utvärderar lärbarhet och inte kräver involvering av experter. Dessa metoder är dock 

tidskrävande av olika orsaker
6
, och uppfyller inte heller Blandford och Greens (2008) 

krav för att kunna anses vara användbara och lärbara, vilket ledde till att det gick inte 

gick att utvinna önskvärt antal faktorer att ha som inspiration till SLIM. Frågan är om 

ytterligare insikter hade kunnat hämtas från andra metoder än från heuristisk 

utvärdering, som nu till stor del fick ligga till grund för SLIM. 

Om en metod i sig ska kunna sägas ha en hög grad av användbarhet och lärbarhet, 

och därmed i högre utsträckning bli tillämpbar i praktiken, behöver den enligt 

Blandford och Green (2008) passa in i en designprocess, beskrivas med en detaljnivå 

som är precis lagom, samt ha en låg inlärningskurva. Detta var en utmaning att 

försöka uppnå, men några steg mot att följa dessa kriterier var att 

instruktionsmaterialet (se även diskussion i avsnitt 6.2) formulerades så kort och 

koncist som möjligt med nyckelord utvärderaren kunde återknyta till, samt att 

utvärderingsunderlaget skulle vara stilrent med kontroller (radioknappar etc.) som 

utvärderaren kände igen. 

För att få en säkrare uppfattning om huruvida SLIMs instruktionsmaterial är tydligt 

nog att lämnas över till personer på ett företag för tillämpning i en designprocess 

borde utvärderarna inför valideringen ha fått en tydligare vägledning från början sett 

till valideringens syfte. Det är även svårt att efter valideringen avgöra i vilken 

utsträckning utvärderarna rapporterade falsklarm och missade faktiska 

lärbarhetsproblem och därmed kunna avgöra SLIMs grad av validitet, även om 

metoden enligt utvärderarnas utsago tillhandahåller en gedigen checklista. För att 

säkrare kunna bedöma metodens validitet kunde en separat utvärdering gjorts av 

WebbSMS med hjälp av en befintlig metod där användare involveras med syftet att 

sammanställa vilka lärbarhetsproblem som faktiskt finns i systemet. Det fanns dock 

ingen möjlighet att genomföra en sådan utvärdering inom det här examensarbetets 

tidsram. 

                                                 
6
 Upplärningstid för notation, involvering av ett stort antal användare, samt krav på speciell 

programvara (Payne & Green, 1986; Santos & Badre, 1995). 
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6.2 Resultat - Fördelar och förbättringspotential inom SLIM 

En sak som behöver förtydligas inom SLIM är om utvärderaren, när riktlinjerna 

besvaras i utvärderingsunderlaget, ska utgå ifrån huruvida en aspekt är helt 

implementerad eller om den kommer att implementeras senare, en osäkerhet i vad 

begreppet "att ha tillgång till" innebär som utvärderare IE2 uttryckte det. På 

enkätfrågan "Var det något moment inom SLIM du upplevde som 

onödigt/överflödigt?" påpekade E1 och IE2 att den användarcentrerade genomgången, 

och framför allt ja- och nejfrågorna, skulle behöva lite mer djup. I en prototyp som 

den av WebbSMS är det förståeligt att dokumentation och instruktioner inte är fullt 

implementerade ännu och att det i väntan på implementering bara finns ej fungerande 

länkar till nämnda hjälpmedel i en meny. Detta innebär att stora delar av den 

användarcentrerade genomgången inte var tillämpbara i WebbSMS i någon större 

utsträckning, även om flera av utvärderarna upplevde den som ett nödvändigt stöd för 

att upptäcka om viktiga funktioner som support och hjälp saknas (E2, IE3, IE4). 

Troligtvis är detta en bidragande orsak till att fler utvärderare upplevde den 

användarcentrerade genomgången som den minst givande än som den mest givande. 

Ingen av de åtta utvärderarna kryssade i något av nyckelorden i enkätfrågan angående 

om de hade behövt en tydligare beskrivning av dem, vilket får ses som en av SLIMs 

styrkor i nuvarande form. Utöver tydliga begrepp var även ett strukturerat 

tillvägagångssätt och tidsaspekten styrkor i metoden enligt E1. E3 menar att det 

kommer att krävas ett antal iterationer och utvärderingar av olika typer av system i 

olika mognadsgrad i utvecklingen innan SLIM kan ses som en färdig metod, men 

angav även att en av styrkorna med metoden är att den är lämplig både för personer 

med begränsad kunskap om användbarhetsutvärderingar och användbarhetsexperter. 

Enligt kommentarer från några användbarhetsexperter får icke-experter ett enkelt stöd 

att oavsett förkunskaper tänka i olika banor och att utföra en utvärdering av ett system 

i avsaknad av en användbarhetsexpert, medan en användbarhetsexpert kan ha nytta av 

SLIM som en checklista då metoden täcker det mesta som måste utvärderas i ett 

system (E2, E3). 

I enkäten fick utvärderarna svara på i vilken utsträckning de upplevde att 

instruktionerna inför respektive omgång var tydliga nog på en skala 1-7. Även om en 

klar majoritet svarade positivt (5-7), och endast E3 svarade negativt (2), framkom att 

instruktionerna inför tillämpning av SLIM troligtvis behöver förtydligas eftersom 

hälften av utvärderarna (E1, E3, IE1, IE2) behövde ytterligare vägledning för att 

komma igång med utvärderingen och bli införstådda med dess syfte. En möjlig orsak 

som kunde skönjas var att dessa utvärderare hade ställt in sig på att de själva skulle 

utvärdera SLIM, snarare än att utvärdera WebbSMS med hjälp av SLIM och i och 

med detta bidra med ett underlag till SLIMs validering i denna studie, och därmed 

upplevde att de inte hade nog med instruktioner. Instruktionerna verkar dock 

tillräckligt kompletta i avseendet att ”instruktionerna inför användning av SLIM 

tydliggjorde varför det är viktigt att designa för lärbarhet” eftersom utvärderarna på 

detta påstående svarade i intervallet 5-7 i samtliga fall med 6 i medelvärde. 

6.3 Vetenskapligt bidrag 

Det främsta vetenskapliga bidraget i detta arbete är metoden SLIM i sig, vilken enligt 

en första validering verkar vara den första inspektionsmetoden för lärbarhet som i 

tillfredsställande utsträckning kan tillämpas av personer utan djupare kunskaper inom 

MDI. Ett annat bidrag är den utförliga beskrivningen av SLIMs urvals-, design- och 

valideringsprocess, vilket enligt Blandford och Green (2008) är en stor bristvara för 
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forskare som avser att utveckla nya utvärderingsmetoder. I arbetet förs en diskussion 

kring metodens validitet, omfång, reliabilitet, produktivitet, användbarhet, lärbarhet 

samt huruvida den är insiktsgivande. Även om vissa begrepp endast hunnits 

undersökas och diskuteras i begränsad utsträckning inom ramen för detta arbete är det 

enligt Blandford och Green (2008) viktigt att nya metoder undersöks utefter dessa 

aspekter. De nämner även att ytterst få studier har jämfört befintliga metoder mot 

dessa begrepp alls, särskilt inte alla begrepp. 

6.4 Samhälleligt bidrag 

Enligt Stolterman (2008) är det vanligt att en designprocess för med sig att företaget 

som tillämpar den måste förhålla sig till en specifik tidsram med begränsade resurser, 

vilket gör att arbetet med användbarhet ofta prioriteras ned. Detta tyder på att många 

företag inte ser de långsiktiga fördelarna med att designa med användaren i fokus, 

vilket innebär att det finns en stor samhällelig nytta med en kostnadseffektiv och 

enkelt tillämpbar utvärderingsmetod som kan fungera som en inkörsport till ett ökat 

användarfokus. För att en metod ska få genomslag i praktiken behöver den dock enligt 

Blandford och Green (2008) bland annat ha en hög grad av lärbarhet, vilket i detta 

sammanhang innebär att den måste ha en relativt låg inlärningskurva.  

Att tre användare på ett företag, och utan vana inom användbarhetsarbete, kunde 

plocka upp metoden och tillämpa den på ett system på under en timme utan ytterligare 

instruktioner tyder på att metoden har god lärbarhet. Att de upplevde instruktionerna 

som tydliga, samt kunde tillämpa SLIM på ett system under utveckling, indikerar 

även att metoden är användbar. Det rådde dock vissa meningsskiljaktigheter 

angående instruktionsmaterialets tydlighet bland användbarhetsexperterna och de 

utomstående icke-experterna, vilket som tidigare diskuterats kan bero på att de inför 

utvärderingen var helt inställda på att själva utvärdera metoden och inte ett system. 

Även om valideringen av SLIM inte gick ut på att undersöka om metoden upplevdes 

som insiktsgivande kunde det härledas ur kommentarer att viss insikt infann sig hos 

utvärderarna hur systemet kunde förbättras ur lärbarhetssynpunkt, framför allt 

eftersom den upplevdes kunna användas som checklista för väsentliga delar. 

6.5 Framtida studier 

Detta examensarbete följde inriktningen att färdigställa SLIMs huvudfas i så hög 

utsträckning som möjligt. Därför behöver vidare studier inriktas dels på att 

färdigställa för- och efterarbetesfasen och dels att förbättra huvudfasen med hjälp av 

ytterligare valideringar och de kommentarer som framkom i denna studies validering.  

E1 påpekade att metoden inte är helt trivial att lära sig, framför allt att det borde vara 

svårt för en icke-användbarhetsexpert att efter genomförd utvärdering dra några 

verkliga slutsatser och ta fram förbättringsförslag utifrån. E1 efterfrågar vidare ett 

klarare syfte och en tydligare beskrivning av hur resultaten ska användas och tolkas, 

samt hur resultaten ska leda till verkliga förändringar i krav, design och utveckling. 

Utöver att tydligare instruktioner behövs är detta en indikation på att SLIMs 

efterarbetesfas är ett nödvändigt moment eftersom förbättringsförslag är tänkta att tas 

fram i samband med denna. Syftet med denna studie var dock varken att ta fram 

konkreta förbättringsförslag till testsystemet eller att validera efterarbetesfasen. Att 

färdigställa och validera efterarbetesfasen får som tidigare nämnts istället ses som en 

möjlig utmaning för framtida studier. 

IE3 menar att den uppgiftsrelaterade genomgången kändes svårare än de övriga då det 

inte var lika tydligt vad som skulle göras som i de övriga genomgångarna. Detta 
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återspeglar sig i diagram 4 där fler utvärderare upplever den uppgiftsrelaterade 

genomgången som minst givande än mest givande. Detta kan ses som en indikation på 

att framtida studier även bör inriktas på att färdigställa SLIMs förarbetesfas, där en 

initial tanke var att utvärderaren ska definiera ett rimligt scenario att ha som grund 

inför den uppgiftsrelaterade genomgången. Utvärderaren behöver en tydligare bild 

över när i designprocessen SLIMs huvudfas ska tillämpas och hur resultaten ska 

ställas i förhållande till eventuella krav från en kund eller grupp användare, vilket bör 

undersökas i en förarbetesfas. 

Framtida studier behöver undersöka SLIMs omfång närmare. Är SLIM en tillämpbar 

metod på system med annan funktionalitet och syfte? Kan metoden hantera system 

baserade på en annan plattform än webben? Lämpar sig metoden för system av en 

annan komplexitetsgrad än den relativt låga graden i WebbSMS? Det behöver även 

undersökas i vilken utsträckning SLIM upptäcker lärbarhetsproblem sett till 

allvarlighetsgrad, abstraktionsnivå och faktiskt antal problem (validitet och 

produktivitet) i förhållande till andra metoder som exempelvis heuristisk utvärdering. 

En annan utmaning har varit SLIMs reliabilitet, eftersom metoden baseras på 

subjektiva bedömningar från olika utvärderare. I många fall stämde utvärderarnas 

bedömningar väl överens, men då det även fanns avvikelser behöver fler studier 

genomföras med syftet att se hur stor påverkan utvärderareffekten har inom SLIM. 

Utefter vad som diskuterades i avsnitt 6.1 vore det även önskvärt om framtida studier 

närmare undersökte SLIMs validitet, exempelvis genom en separat utvärdering med 

hjälp av en befintlig metod där användare involveras med syftet att sammanställa 

vilka lärbarhetsproblem som faktiskt finns i ett system. Sedan kan SLIM tillämpas för 

att se i vilken utsträckning icke-experter upptäcker dessa problem. 

En annan aspekt är huruvida SLIM kan anpassas till att bli en utvärderingsmetod för 

användbarhet genom att riktlinjer för användbarhet används istället för Linja-ahos 

(2005 & 2006) lärbarhetsriktlinjer. Kan den då tillämpas på ett system senare i 

designprocessen med givande resultat trots att den utger sig för att vara en formativ 

prediktiv metod och kan den inom användbarhet konkurrera med heuristisk 

utvärdering sett till tillämpbarheten för icke-experter? Dessa frågor vore möjliga och 

intressanta att ta ställning till och sedermera försöka besvara med hjälp av ytterligare 

iterationer och valideringar i framtida studier. 
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Bilaga 1, Linja-ahos lärbarhetsriktlinjer 

Lärbarhetsriktlinjer 

För att tydliggöra vilka av Linja-ahos lärbarhetsriktlinjer som har valts ut och sammanställts för att 

användas inom SLIM, samt vilka som har prioriterats bort, har nedanstående färgkodning tillämpats. 

Vit bakgrund = Tillämpas i huvudfasen av SLIM 

Ljusgrå bakgrund = Tillämpas i för- eller efterarbetesfasen av SLIM 

Mörkgrå bakgrund = Tillämpas inte i SLIM 

1. Användargränssnitt 

1.1. Synlighet av handlingar 

 Samla relaterade funktioner till samma plats 

 Gör alla kontroller synliga 

 Särskilj objekt som inte kan användas i en specifik situation visuellt 

 Stöd direktmanipulation 

 Vägled användaren till att göra rätt inmatning 

 Undvik olika tillstånd och om det inte är möjligt, indikera tydligt att systemet befinner sig i ett nytt 

tillstånd 

 

1.2. Feedback 

 När användaren genomför en handling måste systemet svara 

 Om användaren försöker använda en funktion som inte är möjlig i en viss situation, ge hänvisande 

återkoppling 

 Indikera när dold information finns 

 

1.3. Sammanhängande uppgiftssekvenser 

 Tillhandahåll en direktlänk mellan efterföljande handlingar 

 Om en huvuduppgift kräver att en underordnad uppgift genomförs först, integrera de båda 

uppgiftsserierna 

 

1.4. Designkonventioner 

 Använd kontroller som är bekanta från andra applikationer 

 Använd bekanta uppgiftssekvenser för funktioner som inte är domänspecifika 

 Tillhandahåll mallar för att styra användaren till att följa önskade designprinciper 

 

1.5. Informationspresentation 

 Organisera menyer så att de stöder användarens uppgifter 

 Designa beskrivande etiketter 

 Använd inte systemorienterade symboler eller förkortningar 



  

  

 Presentera ingen överflödig information 

 

1.6. Användarassistans 

 Tillhandahåll information om existerande föremål 

 Informera användare om fel 

 Ge instruktioner för att lösa ett problem 

 Designa tydliga instruktionstexter 

 Tillhandahåll olika lägen för vana och nybörjaranvändare 

 Tillhandahåll flera varianter av användarassistans 

 Integrera användarassistans med systemets gränssnitt 

 

1.7. Förhindrande av fel 

 Automatisera funktioner som kräver onödiga handlingar 

 Om fel uppstår, tillhandahåll alternativa vägar att slutföra en funktion 

 

2. Överensstämmelse med användarens förväntningar 

2.1. Skillnader i funktionalitet 

 Ändra inte funktionalitet, utan stöd användarna i att lära sig den 

 

2.2. Skillnader i interaktionsstilar 

 Följ designkonventioner för kontroller och uppgiftssekvenser 

 Tillåt användaren att interagera med föremål på samma sätt som i liknande mjukvaruapplikationer 

 Använd menytitlar som är bekanta från andra mjukvaruapplikationer 

 

2.3. Begreppstydlighet 

 Använd en terminologi som är bekant från verkliga världen eller andra mjukvaruapplikationer 

 Undvik terminologi som kan ge upphov till felaktiga associationer 

 Undvik systemorienterad terminologi 

 Tydliggör begrepp med hjälp av symboler och bilder 

 

2.4. Fullständighet i information 

 Tillhandahåll förklaringar för nya begrepp i gränssnittet 

 Hjälp användaren att genomföra handlingar 

 Tillhandahåll användarassistans 

 

3. Träning 

3.1. Konceptuell information 

 Tydliggör betydelsen av obekanta termer 

 Förklara relationen mellan begrepp 



  

  

 Tydliggör underliggande principer som avgör hur systemet bör användas 

 

3.2. Övningar 

 Introducera en grundläggande variant av en funktion och låt användaren tillämpa den i nya situationer 

 Uppmuntra användaren att aktivt bearbeta information 

 Ange målet med varje uppgift tydligt 

 Ange de olika förutsättningarna för hur en funktion kan genomföras 

 

3.3. Instruktioner för grundläggande interaktion 

 Demonstrera hur användaren ska göra för att interagera med objekt 

 Demonstrera hur användaren ska göra för att ändra grundläggande inställningar 

 Demonstrera hur användaren ska göra för att använda grundläggande kontroller 

 

3.4. Instruktioner för problemlösning 

 Meddela användarna om tillgänglig dokumentation 

 Demonstrera hur användaren ska göra för att använda dokumentationen 

 Meddela hur användaren ska göra för att kontakta supportpersonal 

 Adressera de vanligaste orsakerna till fel 

 

3.5. Motiverande innehåll 

 Sammanfatta innehållet i träningen i inledningsvis 

 Adressera de svårigheter varje användare kommer att behöva i sitt arbete 

 Gör en uppföljning med användare om möjligt 

 

3.6. Täckning av systemets funktionalitet 

 Lär känna deltagarna och deras behov 

 Anpassa materialet till att täcka alla huvuduppgifter 

 Anpassa tiden som läggs på varje huvuduppgift 

 

3.7. Typer av material 

 Tillhandahåll integrerad hjälp 

 Tillhandahåll utskrivet material eller dubbla skärmar vid träning 

 Begränsa mängden material 

 Designa en tydlig layout för material 

 Tillhandahåll material på modersmålet om möjligt 

 Tillhandahåll en sökfunktion 

  



  

  

Bilaga 2, SLIM - Utvärderingsunderlag 

Översiktlig genomgång 

Igenkänning 
I vilken utsträckning upplever du att följande designelement är bekanta från andra applikationer? 

Knappar 

  

Symboler 

 

Begrepp 

 

Menyer 

 

Kommentarer: 

 

Synlighet 
Symboler används för att synliggöra kontroller (knappar, menyer etc.) 

 

Bilder används för att framhäva information 

 

Dold information förekommer (t.ex. att en handling måste genomföras innan information kan visas) 

 

Användaren blir upplyst om när dold information finns 

 

Kommentarer: 

 



  

  

Konsistens 
Objekt som inte kan användas i en viss situation särskiljs visuellt 

  

Relaterade funktioner är samlade på samma plats 

  

Objekt som liknar varandra används med samma funktion och syfte genom hela systemet 

  

Gränssnittet följer ett konsistent designupplägg genom hela systemet 

  

Kommentarer: 

 

Inbjudan 
Användaren kan förväntas förstå att följande objekt har den funktion de har: 

Knappar (ser ut att kunna tryckas på) 

  

Länkar (ser ut som länkar snarare än normal text) 

  

Textfält (ser ut att kunna fyllas på med text) 

  

Menyer (dropdown-menyer ser ut att dölja flera alternativ etc.) 

  

Kommentarer: 

  



  

  

Uppgiftsrelaterad genomgång 

Effektivitet 
Direktlänkar finns mellan efterföljande handlingar 

 

Stöd finns för användning av kortkommandon 

 

Det förekommer funktioner som helt eller delvis skulle kunna automatiseras 

  

Till vilken grad presenteras överflödig information? 

 

Kommentarer: 

 

Enkelhet 
Menyer är organiserade på ett sådant sätt att de stöder användarens uppgifter 

  

Systemets uppgiftssekvenser är bekanta från andra applikationer 

  

Systemet innehåller designelement som egentligen inte behövs 

  

Stöd finns för direktmanipulation av objekt (dragbara fönster etc.) 

  

Kommentarer: 

  



  

  

Användarcentrerad genomgång 

Assistans 
Har användaren tillgång till dokumentation (manualer, träningsmaterial etc.)? 

 

Har användaren tillgång till kontaktuppgifter till support? 

 

Finns en sökfunktion integrerad i systemets gränssnitt? 

 

Finns en hjälpfunktion integrerad i systemets gränssnitt? 

 

Finns möjlighet att ångra en handling? 

 

Kommentarer: 

 

Återkoppling 
Användaren kan se att systemet har påverkats av en genomförd handling 

  

Systemet indikerar när utförande av en process pågår (med timglas eller liknande) 

  

Felmeddelanden är av beskrivande karaktär och hänvisar användaren till rätt handling 

  

Kommentarer: 

 

  



  

  

Instruktioner 
Har användaren tillgång till instruktioner för följande moment? 

Interaktion med objekt och kontroller 

 
Ändring av grundläggande inställningar 

 
Genomförande av uppgifter/handlingar 

 
Användning av dokumentation 

 

Etiketter och instruktionstexter är beskrivande och tydliga 

  

Instruktionsmaterialets upplägg och innehåll motiverar användaren till att använda det 

  

Kommentarer: 

 

  



  

  

Bilaga 3, SLIM - Instruktioner för genomförande av huvudfas 

SLIM (Simplified Learnability Inspection Method)  

- en utvärderingsmetod för lärbarhet 

 

 



  

  

Introduktion 
Det ökade användandet av Internet och utvecklandet av fler och fler programvaror och system ökar 

kravet på utvecklare att utveckla användbara system. I linje med begreppet användbarhet måste ett 

system vara lätt att lära, effektivt och roligt att använda, samt uppfylla ett syfte ur användarens 

perspektiv för att användaren ska få en positiv upplevelse av systemet som motiverar till vidare 

användning. 

Varför fokusera på lärbarhet? 
Lärbarhet, eller ”lätthet att lära”, är ett delmål i att uppnå användbarhet och avser hur lätt ett system 

är för en användare att lära sig att använda. Lärbarhet är framför allt en viktig faktor att ta hänsyn till 

då nybörjaranvändare är inblandade, men även för användare med vana att arbeta med samma typ av 

system. Nybörjaranvändare som inleder sin interaktion med ett visst system har inga omfattande 

kunskaper om systemet att luta sig tillbaka på och behöver därmed lära sig hur det fungerar. Om en 

användare är van att arbeta med ett visst system, eller enligt ett visst arbetssätt, och det har beslutats 

att ett annat system ska införas behöver det nya systemet vara lärbart och användbart för att 

användaren ska trivas i sin arbetssituation och inte behöva känna att onödig energi går åt att lära in 

det nya systemet.  

Hur vet jag om ett system är lärbart? 
För att ta reda på om ett system är lärbart behöver en utvärdering göras. Dock är 

lärbarhetsutvärderingar i allmänhet antingen tidskrävande eller dyra och kräver dessutom att 

användbarhetsexperter eller domänexperter involveras. Därför utvecklades metoden SLIM med syftet 

att vara ett stöd i att utvärdera lärbarheten i ett system utan att personer med nämnda färdigheter 

behöver involveras. Dessutom krävs ingen lång utbildningsperiod för att komma igång. 

Att tillämpa SLIM 
Syftet med SLIM är att relativt snabbt kunna ge en inblick i om ett system innehåller 

lärbarhetsproblem. Metoden är dock inte tänkt att med säkerhet kunna fastställa alla tänkbara 

lärbarhetsproblem i ett system och ge konkreta förbättringsförslag till dessa, utan snarare att vara ett 

initialt stöd. Vissa riktlinjer är sannolikt inte tillämpbara i alla typer av system, därför finns i 

utvärderingsunderlaget ett kommentarsfält i anslutning till varje nyckelord (igenkänning, synlighet 

osv.) där en argumentation kan föras angående motsvarande riktlinjers tillämpbarhet. 

Kommentarsfälten bör även användas till att motivera varför olika val görs och till att ange om några 

specifika lärbarhetsproblem relaterat till respektive nyckelord upptäcks. I den här första versionen av 

SLIM ligger fokus på huvudfasen då det inte finns möjlighet att färdigställa och validera för- och 

efterarbetesfasen inom examensarbetets tidsram.  

Vetenskaplig grund 

Metoden är baserad på en matchning mellan en definition av lärbarhet, riktlinjer för lärbarhet, samt 

ytterligare användbarhets- och lärbarhetsfaktorer (Dix m.fl. 2004; Linja-aho, 2006; Preece m.fl. 2007). 

Befintliga metoder har granskats i sökandet efter de faktorer som möjliggör att metoden kan tillämpas 

av personer utan djupare användbarhetskunskaper och utan involvering av användare, där en 

huvudsaklig inspirationskälla är Nielsens heuristiska utvärdering (Santos & Badre, 1995; Payne & 

Green, 1986; Nielsen, 1992).  



  

  

Instruktioner 

Här följer instruktioner inför genomförandet av SLIM. 

1. Huvudfas 

Huvudfasen av SLIM är indelad i tre steg för att bidra till en ökad överskådlighet och att öka 

möjligheten att upptäcka olika typer av lärbarhetsproblem, vilket görs genom genomgångar av 

systemet ur olika perspektiv. Inom varje steg finns nyckelord att ha som huvudsaklig utgångspunkt, 

vilka i sin tur innehåller mer detaljerade frågeställningar. 

1.1. Översiktlig genomgång 

Syftet med detta steg är att ge en bred överblick över hur väl systemet följer goda designprinciper, 

samt hur väl funktioner och gränssnitt stämmer överens med användarens förväntningar utifrån 

tidigare erfarenheter. Hela systemet gås igenom väldigt översiktligt genom spontan navigering fram 

och tillbaka mellan systemets olika delar, utifrån nedanstående nyckelord och frågeställningar. 

Igenkänning - Användaren ska känna igen sig från tidigare applikationer och erfarenheter. 

• Är följande designelement bekanta från andra applikationer? 

o Knappar 

o Symboler 

o Begrepp 

o Menyer 

 

Synlighet - Designelement, funktioner och information ska vara synligt för användaren. 

• Synliggörs kontroller och information m.h.a. symboler och bilder? 

• Finns dold information och blir användaren i så fall upplyst om detta (t.ex. att en viss handling måste 

genomföras innan informationen kan visas)? 

 

Konsistens - Relaterade saker ska användas på ett liknande sätt i hela systemet och orelaterade saker 

ska skiljas åt. 

• Görs en visuell särskiljning av objekt som inte kan användas i en specifik situation? 

• Är relaterade funktioner samlade på samma plats? 

• Används objekt som liknar varandra med samma funktion och syfte genom hela systemet? 

• Följer gränssnittet ett konsistent designupplägg genom hela systemet? 

 

Inbjudan - Systemets olika kontroller och objekt ska bjuda in användaren till önskad handling. 

• Kan användaren förväntas förstå att följande objekt har den funktion de har? 

o Knappar 

o Länkar 

o Textfält 

o Menyer  



  

  

1.2. Uppgiftsrelaterad genomgång 

Syftet med detta steg är att ge en mer djupgående inblick i systemets funktionalitet och undersöka 

om det finns problem som kan ge upphov till ineffektiv användning. Ett system måste anpassas för 

både nybörjare och vana användare, vilket kan vara en svår balansgång. Stöd för nybörjare får inte bli 

påträngande för vana användare och på samma sätt får inte avancerad, effektiviserande funktionalitet 

ta för stort utrymme i gränssnittet så att nybörjaranvändare blir avskräckta. Gör denna genomgång 

genom att använda systemet till en eller flera centrala uppgifter det är tänkt att kunna användas till. 

Effektivitet - Systemet ska stödja användaren i att kunna genomföra sina arbetsuppgifter effektivt. 

• Finns direktlänkar mellan efterföljande handlingar? 

• Finns stöd för användning av kortkommandon? 

• Förekommer funktioner som helt eller delvis skulle kunna automatiseras? 

• Presenteras överflödig information? 
 

Enkelhet - Systemets gränssnitt ska vara enkelt och tydligt för att bl.a. minska risken för fel. 

• Är menyer organiserade på ett sådant sätt att de stöder användarens uppgifter? 

• Används uppgiftssekvenser som är bekanta från andra applikationer? 

• Innehåller systemet designelement som egentligen inte behövs? 

• Finns stöd för direktmanipulation av objekt (dragbara fönster etc.)? 

 

  



  

  

1.3. Användarcentrerad genomgång 

Syftet med detta steg är att försöka se systemet ur användarens perspektiv och bortse från egna 

kunskaper. Försök att genomföra handlingar som ger upphov till felmeddelanden eller oväntade 

situationer för att se vilka lägen användaren skulle kunna hamna i och vilket stöd som sedan ges. 

Assistans - Användaren ska ha tillgång till stöd för att genomföra sina uppgifter. 

• Har användaren tillgång till dokumentation (manualer, träningsmaterial etc.) och kontaktuppgifter till 

support? 

• Finns flera varianter av användarassistans i form av t.ex. sök- och hjälpfunktioner integrerat i 

systemets gränssnitt? 

• Finns möjlighet att ångra handlingar? 
 

Återkoppling - Användaren ska hållas uppdaterad om systemets status. 

• Svarar systemet när användaren genomför handlingar? 

Användaren ska kunna se att en handling har gett resultat. Om en handling tar flera sekunder att 

hantera måste systemet signalera att ”utförande pågår” m.h.a. timglas eller liknande. 

• Visas beskrivande felmeddelanden som hänvisar användaren till rätt handling när fel uppstår? 

(Hellre ”Var god ange datum på formen ÅÅÅÅMMDD” än ”Otillåtet datum”.) 
 

Instruktioner - Det ska finnas tydliga instruktioner för användning av systemet. 

• Har användaren tillgång till instruktioner för följande moment? 

o Interaktion med objekt och kontroller 

o Ändring av grundläggande inställningar 

o Genomförande av uppgifter/handlingar 

o Användning av dokumentation 

• Är etiketter och instruktionstexter beskrivande och tydliga? 

• Motiverar instruktionsmaterialets upplägg och innehåll användaren till att använda det? 

  



  

  

Bilaga 4, Enkätfrågor - Efter genomförande av huvudfasen i SLIM 

Enkätfrågor - Efter genomförande av huvudfasen i SLIM 
Vid frågor med alternativ 1-7, välj i skalan den siffra som bäst stämmer överens med respektive frågas 

angivna gradering (4 är neutral). 

Generellt 
Instruktionerna inför användning av SLIM tydliggjorde varför det är viktigt att designa för lärbarhet. 

 

SLIM upplevdes vara en lämplig utvärderingsmetod för det system du tillämpade metoden på. 

 

Vilken del av utvärderingen upplevde du gav mest givande resultat? 

 

 

 

Vilken del av utvärderingen upplevde du gav minst givande resultat? 

 

 

 

Hade du behövt en tydligare beskrivning av något av nedanstående begrepp? 

Kryssa i valfritt antal alternativ, skriv i kommentarsfältet om något annat begrepp kändes otydligt 

Igenkänning Synlighet Konsistens Inbjudan
 

Effektivitet Enkelhet
 

Assistans Återkoppling Instruktioner
 

Annat/andra begrepp:

 

  



  

  

Översiktlig genomgång 
Den översiktliga genomgången gav en bred överblick över hur väl systemet följer goda 

designprinciper. 

 

Instruktionerna inför den översiktliga genomgången var tillräckligt tydliga. 

 

Var det någon fråga i den översiktliga genomgången som var svår att förstå?  

Ange i så fall vilken/vilka: 

 

 

Uppgiftsrelaterad genomgång 
Den uppgiftsrelaterade genomgången gav en djupriktad inblick i om systemet innehåller ineffektiva 

moment. 

 

Instruktionerna inför den uppgiftsrelaterade genomgången var tillräckligt tydliga. 

 

Var det någon fråga i den uppgiftsrelaterade genomgången som var svår att förstå? 

Ange i så fall vilken/vilka: 

 

 

Användarcentrerad genomgång 
Den användarcentrerade genomgången var ett bra stöd i att se systemet ur användarens perspektiv. 

 

Instruktionerna inför den användarcentrerade genomgången var tillräckligt tydliga. 

 

Var det någon fråga i den användarcentrerade genomgången som var svår att förstå? 

Ange i så fall vilken/vilka: 

 



  

  

Övrigt 
Var det något moment inom SLIM du upplevde som särskilt svårt, i så fall vilket och varför? 

 

Var det något moment inom SLIM du upplevde som särskilt givande, i så fall vilket och varför? 

 

Var det något moment inom SLIM du upplevde som onödigt/överflödigt, i så fall vilket och varför? 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


