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 Abstract 

This report examines the relationship between usability and subjective judgments 
about aesthetic and emotional aspects of users of a web production. Through the 
development of two prototypes that reflects different aspects of usability and subjective 
assessments examined the consequences of a differentiation of the concepts and 
Usability  and Likeability. Thereafter, an evaluation of the two prototypes are made 
through user testing. Finally, the results of the evaluation is presented and are related 
to the concepts of usability and likeability. 

1. Inledning 

Denna rapport kommer att beskriva ett nedslag i en designprocess av en webbsida för en 
musikgrupp. Designprocessen är påbörjad i anslutning till detta projektarbete, men kommer 
att spänna över en längre tidsperiod än projektarbetets, vilket betyder att rapporten behandlar 
specifika delar av designprocessen som berör utformning av koncept och utveckling av två 
prototyper. Dessa prototyper kommer att designas utifrån olika aspekter av interaktionsdesign 
för att ge en bild av i vilken riktning produktionen av en färdig produkt sedan kommer att 
fortskrida för att skapa en webbproduktion som kan vara både engagerande och 
tillfredsställande för användare. Resultaten för produktionen kommer att bli en webbsida för 
lansering av en skiva samt en turné, men detta nedslag i designprocessen kommer inte att 
avspegla den totala mängd information som produktionen kommer att innehålla, utan 
avspeglar de konsekvenser som påverkar produktionen genom att jag parallellt utvecklar två 
prototyper som senare kommer att på något sätt kombinera de båda prototypernas styrkor. 

1.1 Ämnesval 
I en artikel skriven av D. Norman (D. Norman, 2004), som jag läste för en tid sedan, rörande 
skönhet inom design, beskrevs tre typer av skönhet som ligger på olika plan; viceral beauty, 
beauty in operation/behavioral samt beauty in depth.  

 Viceral beauty beskrivs där som en ytlig skönhet, är generell och biologiskt betingad, som 
avspeglar instinktivt positiva eller negativa inställningar till någonting genom intryck.  

 Behavioral beauty sker på ett djupare plan men är liksom Viceral beauty undermedveten. 
Behavioral beauty avspeglar förväntningar och känslor genom användning av någonting. 
Detta plan kan ändra inställningar som gjorts på Viceral beautyplanet.  

 Beauty in depth är det enda av planen som sker medvetet och avspeglar intellektuellt 
drivna bedömningar eller överväganden om någonting och innefattar även saker som 
skapar mening. 

 I artikeln beskrevs också svårigheten i att definiera och mäta skönhet. Anledningen till att jag 
läste artikeln var att få inspiration till den webbproduktion som denna rapport handlar om. 
Men artikeln inspirerade mig snarare till den teoretiska delen av projektet och gjorde att jag 
valde denna rapport som ett nedslag i designprocessen. Detta genom ett stycke då jag först 
uppmärksammade vem författaren av artikeln var;  

“The field of human-computer interaction (HCI) has long stressed interaction, but primarily 



 
 
through the study of the effectiveness of various means of constructing systems for a wide 
variety of activities and situations. Effectiveness has been measured by such items as 
usability, understanding, the number of errors, and the amount of time required to complete a 
task. Now as our field matures, it is time to move toward the emotional and aesthetic side of 
interaction.” (D. Norman, 2004, sid 312). Donald Norman har förekommit frekvent i den 
kurslitteratur jag läst rörande Usability, vilket förvånade mig genom den fokusering på 
emotionella aspekter som artikeln förmedlade. Men samtidigt anser jag att om någon som har 
en framträdande roll, som Donald Norman, inom HCI förespråkar en rörelse för forskningen i 
den riktningen borde det också ligga något i det.  

1.2 Problemformulering och frågeställning 
När jag i kurslitteraturen stött på estetiska eller emotionella aspekter av interaktionsdesign har 
jag fått bilden av att Usabilityaspekter bör prioriteras först medan de estetiska och 
emotionella aspekterna sedan kan användas inom ramarna för de riktlinjer som Usability satt 
upp, annars går Usabilityaspekterna förlorade. Om min bild av att det på något sätt finns en 
oförenlighet mellan Usability och subjektiva bedömningar som estetik och känslor, är en 
generell uppfattning låter jag vara osagt. Men i en artikel beskriver Donald Norman ett 
liknande synsätt bland hans kritiker; “If we were to follow Norman’s prescription, our designs 
would all be useful  - but they would also be ugly. Frequent comment by critics of The Design 
of Everyday Things.” (Norman, 2002, sid 36).  

Ytterligare indikationer på att en oförenlighet finns mellan aspekter för god Usability och 
Likeability beskrivs av med orden  ”…some of the paradoxical aspects of usability analysis--
high usability does not imply high likeability, and many well-liked interfaces and systems are 
poor from a usability standpoint.” (B. Gaines. et. al, 1996) 

Att det verkar finnas en uppfattning om att motsättningar finns mellan användbarhet och 
estetik gör att jag i min designprocess väljer att utforska detta. Denna uppfattning avspeglades 
även i min kontakt med mina uppdragsgivare så till vida att de beskrev sina förväntningar i 
termer som beskrev subjektiva bedömningar medan jag då såg hur dessa idéer skulle kunna 
påverka användbarheten negativt. På grund av detta valde jag att utforma min designprocess 
för att se hur begreppen Usability och Likeability kan ses som motpoler samtidigts som de på 
vissa punkter överlappar varandra. Motpoler så till vida att aspekter som ökar användbarheten 
inte nödvändigtvis ökar subjektiva aspekter likväl som goda subjektiva bedömningar kan 
förekomma hos produktioner som inte anses goda vad gäller användbarhet. Men samtidigt 
överlappar begreppen varandra då god användbarhet påverkar subjektiva bedömningar och 
subjektiva bedömningar även brukar vägas in i användbarhetstester, om än i liten skala.  

Vidare i Normans artikel beskriver han en tidigare studie gjord av Hassenzahl rörande 
uppfattningar om skönhet med hjälp av nerladdningsbara skal till en digital mediespelare (D. 
Norman, 2004). Men denna undersökning avspeglade bara skönhetsaspekter, genom att 
endast testa ytligt utseende, eller vad som Norman benämner som viceral beauty. 
Usabilityaspekter och subjektiva aspekter annat än utseendet, såsom “beauty in operation”, 
var oförändrad i alla testversionerna.  

 



 
 
I och med att mitt projektarbete är en webbproduktion har jag möjligheten att påverka inte 
bara utseende utan också struktur och funktion på produktionen, vilket gör att jag i 
designprocessen kan välja att göra två prototyper av webbsidan som vardera avspeglar en sida 
av den eventuella motsättningen mellan Usability och Likeability. 

Donald Norman använder sig inte, till min vetskap, av något samlat begreppet för att beskriva 
emotionella och estetiska aspekter av design, men dessa aspekter kan uttryckas som delar 
inom Likeability.  

Min frågeställning för att undersöka den eventuella motsättningen blir således om jag kan 
genom att frångå specifika aspekter av Usability till förmån för emotionella och estetiska 
aspekter kan öka en webbproduktions Likeability? Samt undersöka vad konsekvenserna av 
detta blir. 

2. Genomförande 

I de följande delarna av rapporten kommer jag först klargöra den definition av begreppet 
Likeability som jag förhåller mig till i rapporten. Vidare kommer jag att presentera hur 
utvecklingen av prototyperna gick till väga samt hur de är utformade för att avspegla 
specifika delar av Usability och Likeability. Därefter beskrivs den undersökning jag gjort för 
att genom användartester utvärdera egenskaper hos prototyperna. Därpå följer resultaten från 
undersökningen samt en diskussionsdel för att sätta resultatet i perspektiv till min 
frågeställning. 

3. Definition av Begrepp 

Likeability är inte ett etablerat begrepp med samma erkändhet som Usability, som har varit ett 
accepterat begrepp under lång tid. Även om Likeability inte kan anses som likvärdigt 
Usability, så har det periodvis varit ett förekommande begrepp inom HCI, Human Computer 
Interaction, forskningen. Exempelvis omnämns begreppet i en artikel i Advances in Human-
Computer Interaction med följande ord; “With the emergence of new technologies, the HCI 
community is fully aware of the need for theories and methods for likeability research.” ( V 
Abeele & B. Zaman, 2008). Jag har valt att använda begreppet Likeability dels på grund av 
dess självförklarande namn, direktöversättning på svenska “förmåga att tycka om”, som till 
skillnad från andra sätt att beskriva subjektiva känslor eller bedömningar hos en användare, 
lyckas ge en förenklad bild av ett komplext begrepp i ett ord, av samma karaktär som 
Usability, på svenska “användbarhet“ gör. En annan aspekt som gör att jag använder mig av 
begreppet Likeability är att det är ett begrepp som jag anser förtjänar ett större fokus och 
tycks sakna en samlad och gemensam definition.  Mitt personliga tycke för begreppet må inte 
vara ett skäl för att använda det, utan det mer rationella skälet till att jag använder det är för 
att det har använts i syfte att beskriva aspekter av subjektiva bedömningar liknande de som 
jag ska försöka undersöka med hjälp av mina webbsideprototyper.  För att illustrera på det 
sätt som Likeability har beskrivits och använts, ger jag här ett antal exempel på begreppets 
användningsområde.  



 
 
  

“Likeability this may be related to utility and usability but not necessarily. People may like 
a product for any other reason…” A. Schmidt; Embedded Interaction Research Group vid 
University of Munch (A.. Schmidt, 2005) 

  

“Two criteria comprised sense of engagement: /…/ Satisfaction, including quality, ease of 
use, likeability and user affect, and measured via the subjective satisfaction questionaire.” 
R. Wilson (et. al); Department of Computer and Information Sciences vid University of 
Scrathclyde  (R. Wilson et al, 2004) 

  

“Shackel refers to enjoyment as likeability, a subjective evaluation, rather than measurable 
objective criteria.Consequently, researchers seldom ask test subjects to comment on 
enjoyment (likeability).”(L. Lathrop, 1997)  

  

“The notion, for example, of likeability is probably a consequence of visual appeal: if it is 
pretty, I like it, if not I don’t.” G. Lindgaard; Professor of Psychology, both at Carleton 
University, Ottawa, Canada (G. Lindgaard, 2007) 

  

“We have chosen the term ‘Likeability’ because the factor includes statements of opinion 
about the system as well as feeling (affect) items.” K. Hone; Department of Information 
Systems and Computing vid Brunel University (K. Hone, R. Graham, 2000) 

  

I det första citatet beskriver Schmidt min ingångspunkt att det finns en skiljt 
användningsområde mellan Likeability och Usability, där aspekter av Likeability inte alltid 
kan innefattas av Usability. Vidare i Wilsons (et.al) exempel beskrivs satisfaction som 
Likeability och används som ett av tre begrepp i en undersökning där de övriga två består av 
Memorability och Usability.   Som alla dessa beskrivningar av Likeability visar, tycks ingen 
generell definition av begreppet finnas, men författarna tycks ändå finna ett 
användningsområde för begreppet då det verkar kunna innefatta flera begrepp och aspekter. 
Jag kommer i denna rapport att använda begreppet Likeability som en kombination av 
ovannämnda definitioner. Det vill säga för att beskriva en förmåga att skapa subjektiva och 
emotionella band till en mjukvara eller produkt. Detta sätt att använda begreppet Likeability 
som ett kombination av flera, tidigare beskrivningar, rättfärdigar jag med dels avsaknaden av 
en generell definition, samt dels att Likeability innefattar flera emotionella och subjektiva 
aspekter i ett och samma begrepp. 

 

 

 



 
 
4. Prototyper 

För att undersöka eventuella oförenligheter mellan begreppen Usability och Likeability har 
jag valt att producera två likartade prototyper av min webbproduktion för en musikgrupp. En 
positiv aspekt att arbeta med en faktisk uppdragsgivare i detta projekt är att prototyperna då 
får ett autentiskt innehåll. Detta anser jag ger webbproduktionerna en större trovärdighet hos 
användarna  i studien. Ytterligare en orsak är att mitt projekt även avgränsas till utformningen 
av prototyperna när jag inte behöver fokusera på att skapa den information som prototyperna 
innehåller. Detta sparar mig både tid i utvecklingsfasen och säkerställer att informationen i de 
båda prototyperna överensstämmer med varandra. Att arbeta mot en uppdragsgivare, som har 
önskemål gällande den visuella uttrycksformen bidrar också till att de två prototyperna blir 
likartade.  Jag fokuserade därför på att göra dessa prototyper identiska vad gäller 
informationsinnehåll, grundläggande visuellt tema och struktur. Vilket leder till att de två 
prototyperna endast skiljer sig på det sätt som informationen presenteras för användaren och 
hur denne interagerar med webbsidan.  

Vidare har jag också valt att förhålla mig till begreppen Usability och Likeability på ett sätt 
som differentierar dem till motpoler. Detta för att på ett tydligare sätt illustrera de skillnader 
som begreppen uppvisar snarare än dess likheter. De negativa aspekter som detta synsätt kan 
medföra är att de förenklade tolkningarna av begreppen inte kan ge en fullständig bild av allt 
som begreppen innefattar. Exempelvis att begreppen i många delar överlappar varandras 
områden som att subjektiva och emotionella aspekter kan spela en roll inom Usability, likväl 
som användbarhetsaspekter kan påverka subjektiva och emotionella bedömningar inom 
Likeability. Att jag använder mig av ett synsätt som reducerar begreppen till något av 
varandras motpoler kommer naturligtvis inte att eliminera alla dessa överlappande aspekter. 
Men det ger en tydligare distinktion i utformningen av prototyperna. Att användarna kan se 
en tydligare skillnad mellan de två prototyperna och därmed kan ge ett större utslag i studien 
prioriterar jag därför högre än att ge en nyanserad bild av aspekter som begreppen innefattar. 
Dessa mer ytliga synsätt på begreppen är heller inte helt ovanliga. Som jag tidigare nämnt 
beskrivs detta av Norman i en förhandsutgåva av  Emotion  & Design; “If we were to follow 
Norman’s prescription, our designs would all be useful  - but they would also be ugly. 
Frequent comment by critics of The Design of Everyday Things.” (D. Norman, 2002, sid 36).  

 

Principerna som jag baserar min design av prototyperna på, är hämtade från boken Designing 
Interactive Systems (D. Benyon et al. 2005a) där författarna har sammanställt en lista med 12 
principer för användning i design av interaktiva system. Vad som gör dessa principer 
användbara i min utformning av prototyperna är dels att den ger riktlinjer för hur god 
Usability kan skapas, eller inte i fallet med min Likeabilityprototyp. Den främsta anledningen 
till att jag finner listan med principerna användbar är dock att den är en sammanslagning av 
principer som först presenterats av erkända forskare inom Usabilityområdet, däribland Jacob 
Nielsen (J. Nielsen, 1993) och Donald A. Norman (D. Norman, 1998). Dessa 12 principer är 
uppdelade i fyra kategorier, där den första kan sammanfattas till tillgänglighet. I den gruppen 
ingår: 

Visibility; som syftar till att försäkra sig om att saker är synliga för att användaren skall se 



 
 

alla tillgängliga funktioner.  

Consistency; handlar om att vara konsekvent i utformning av koncept, funktion och 
beteende, vilket kan handla om namn, färg, layout  eller struktur. 

Familiarity; syftar till att använda symboler, metaforer och språkbruk som användaren 
känner igen. 

Affordance; handlar om att saker ska utstråla sin funktion, som att en knapp ska se ut som 
en knapp och inget annat. 

Den andra kategorin behandlar känsla av kontroll och innefattar: 

Navigation; handlar om att ge support och bistå användaren med kartor, 
riktningsförtydliganden eller information. 

Control; handlar om att tydliggöra vem eller vad som har kontroll och ge användaren 
möjlighet att ta kontroll. Det ska också finnas ett tydligt och logiskt samband mellan 
kontroll och utgång. 

Feedback; syftar till att användaren snabbt ska få gensvar på sina val. Dessa ska vara 
konstanta och konsekventa för att förmedla en känsla av kontroll.  

Den tredje kategorin handlar om säkerhet och innehåller: 

Recovery; användaren ska kunna återkalla aktioner, misstag eller fel snabbt och effektivt. 

Constraints; handlar om att skapa begränsningar så att användaren inte kan utföra 
handlingar som resulterar i allvarliga fel.  

Den sista kategorin handlar om att skapa funktioner som passar användaren: 

Flexibility; syftar till att ge användaren möjlighet att utföra saker på flera sätt eller nivåer 
beroende på kunskapsnivå. 

Style; beskriver att designen ska vara stilfull och attraktiv. 

Conviviality; handlar om att interaktiva system ska vara artigt, vänligt och behagligt. 

 De principer som jag valt att fokusera på för att differentiera mina prototyper är  Visibility, 
Consistency, Affordance, Control samt Navigation. Anledningen till att jag valt att fokusera på 
dessa principer är dels för att de går att bryta mot, utan att det i en Likeabilityprototyp skapar 
en direkt konflikt med prototypens grundtanke. Med principer som de jag nämnt ovan går 
dock att  skapa produktioner som, inte må vara ultimata ur ett Usabilityperspektiv, men kan 
anses ge positiva effekter inom andra områden. Exempelvis inom spelutveckling där 
utmaning och oklarhet istället kan engagera användaren. Den andra anledningen till att jag 
valt dessa principer är också att jag anser att genom att bryta mot dem kan utforska aspekter 
av navigation som Donald Norman uttrycker i en artikel rörande Emotionally Centered 
Design, där han beskriver att moderna karttjänster på Internet, exempelvis Google Earth, kan 
genom att använda transparens, graciösa rörelser och animationer kan föredras av användare 
även om de inte är lättare att använda eller förstå. (D. Norman, 2006).  

 



 
 
4.1 Mediespelaren 
En del av webbproduktionen är en mediespelare där användaren kan välja och spela upp 
musikspår. Denna del är dock inte gemensam för både Usabilityprototypen och 
Likeabilityprototypen. Detta för att Usabilityprototypen, som är baserad på HTML-
programmering, inte kan programmeras för den typen av interaktiva spelare, utan då måste 
importera en spelare i flash-format. Mediespelaren är därför gjord i Adobe Flash och finns 
endast i Likeabilityprotypen vid tidpunkten för undersökningen. För att mediespelaren skulle 
ha integrerats i Usabilityprototypen det krävts att den innefattade ”frames”, ett ramverk 
uppbyggt av flera HTML-sidor. Utan frames i Usabilityprototyen  hade interaktion med 
webbsidan resulterat i att även mediespelaren skulle laddas om och uppspelning av musikspår 
skulle avbrytas. På grund av att den mediespelare som var integrerad i Likeabilityprototypen 
var anpassad för emotionella och estetiska aspekter och inte användbarhetsaspekter och att 
utveckling av en separat mediespelare då hade försenat undersökningen, har jag valt att inte 
testa aspekter av mediespelaren i undersökningen.  

4.2 Likeabilityprototyp 
Den prototyp som jag designat för att avspegla Likeabilityaspekter av webbsidan är 
programmerad i Adobe Flash på grund av den enkelhet som programvaran ger att skapa 
animerade och mer dynamiska gränssnitt, än traditionella HTML-baserade webbsidor. 
Likeabilityprototypen har jag därför utformat på ett sätt som möjliggör stora mängder 
animationer av knappar och innehållsfönster, samt dynamiska placeringar av elementen i 
prototypen. Genom att göra detta försöker jag avspegla de beskrivningar som Norman 
använder i artikeln rörande moderna karttjänster. Där han beskriver dessa med meningar som; 
“The fluidity of graphics is  engaging.“ (Norman 2006, sid 53) och “I believe that a good 
deal of the visceral excitement comes from graceful movements.” (D. Norman 2006, sid 53).  

För att implementera detta i Likeabilityprototypen har jag gjort alla menyknappar och 
innehållsfönster drag- och kastbara. Vilket betyder att när användaren håller nere vänster 
musknapp över fönster eller knappar kan dessa flyttas fritt på webbsidan. Beroende på 
muspekarens hastighet och rörelsemönster vid tidpunkten när musknappen släpps, glider 
sedan dessa knappar eller fönster i beräknad riktning innan simulerad friktion får dem att 
stanna. Om menyknappen eller innehållsfönstret skulle glida utanför webbsidans ramar, 
studsar den tillbaka i motsatt riktning med den fart den hade när den passerade ramarna. 
Dessa beräkningar gör att sidans element blir dynamiska och föränderliga i både rörelser och 
placering. Men denna funktion följer även att innehållsfönster kan placeras ovanpå 
menyknappar så att dessa skyms. Det bidrar också till att Likeabilityprototypen i och med 
denna funktion strider mot två av Usabilityprinciperna; Visibility och  Consistency. Visibility 
genom att användarens alla valmöjligheter inte är synliga om knappar och fönster täcks av 
varandra. Consistency eftersom elementens placeringar i gränssnittet är föränderliga och 
beror på var de glider. Dessutom bryts även principen för Affordance då varken knappar eller 
innehållsfönster ger sken av att vara drag- eller klick-bara. Dessa funktioner är något som 
användaren av Likeabilityprototypen själv måste uppfatta. 

Vidare innehåller gränssnittets element även mjuka animationer, som aktiveras av 
knapptryckningar och rörelser. Det handlar exempelvis om menyknappar som ljussätts, 



 
 
animerade scrollningar på innehållssidor eller att innehållssidornas placering och form som 
förändras beroende på om de är aktiverade eller inte. Dessa animationer är gjorda för att vara 
mjuka och ta betydligt längre tid än en klickning på en traditionell HTML-baserad webbsida.  
Med förutsättning att internetuppkopplingens bandbrädd inte är en faktor, sker markering av 
knappar och öppnande av innehållsfönster omedelbart på en HTML-sida. Tiden att öppna en 
innehållssida i Likeabilityprototypen blir  dock förlängd på grund av animationer som 
exempelvis att ett minimerat innehållsfönster först skall glida till rätt position och sedan 
förstoras.  Beroende på fönstrets placering kan det ta upp emot två sekunder, vilket är 
mångdubbelt längre än på en HTML-baserad webbsida. Eftersom dessa animationer inte har 
någon funktion i sig, annat än att ge gränssnittet mjuka rörelser, är de ur ett 
Usabilityperspektiv endast en negativ faktor vad gäller Control-principen eftersom 
användaren under dessa animationer inte kan kontrollera gränssnittet eller animationerna. 

Ytterligare en aspekt av Likeabilityprototypen som strider en av Usabilityprinciperna, 
Navigation, är det faktum att när ett innehållsfönster är minimerat, det vill säga inte är 
aktiverat, finns inga tecken på vad fönstret innehåller eller med vilken menyknapp det 
öppnas. Detta resulterar i att användaren får svårare att orientera sig i navigationen och endast 
kan ta del av informationen i innehållsfönstret genom att hitta en specifik menyknapp, som 
dessutom kan vara placerad under ett annat innehållsfönster (se figur 1). 

  

 
Figur 1. Beskrivning av Likeabilityprototypen.  

 

Likeabilityprototypen som den användes i undersökningen finns att se på 
www.informatik.umu.se/~dmph0623/uselike/likeability.html  

 

 

 



 
 
4.3 Usabilityprototyp 
Usabilityprototypen skiljer sig inte bara från Likeabilityprototypen när det gäller avsaknaden 
av animeringar, flyttbara menyer och innehållsrutor. För att ytterligare differentiera 
prototyperna har jag i Usabilityprototypen inkluderat ett antal visuella grepp för att öka 
navigationsförmågan hos användarna.  

En av dessa förändringar är färgkodning av menyposterna med tillhörande innehållsrutor. 
Menyposterna har jag då gett varsin färg som sedan överensstämmer med det innehållsfönster 
som visas när användaren klickar på menyposten.  Detta för att förstärka Usabilityprinciperna 
för Consistency och Navigation. Genom dessa färgkodningar ges användaren möjlighet att 
navigera sig i prototypen och förutse vilket innehållsfönster som kommer att visas när en 
menyknapp aktiveras. Färgkodningen bidrar även till principen Consistency genom att 
färgkodningen alltid överensstämmer oavsett vilken menyknapp som aktiveras. Detta 
förstärks också av att menyposterna alltid är placerade i traditionell stil till vänster i 
gränssnittet. På så sätt öppnas alltid innehållsfönstren till höger och därmed kan heller inte 
knappar och fönster placeras ovanpå varandra.  

En annan visuell förändring som underlättar navigationsaspekter i Usabilityprototypen är att 
jag utökat menyposternas storlek så att de förutom beskrivande text även innefattar ikoner. 
Dessa ikoner har jag utformat utifrån en checklista av Willian Horton som tas upp i boken 
Designing Interactive Systems (D. Benyon et al. 2005). Checklistan beskriver ett antal 
principer som bör beaktas i utformningen av ikoner. Dessa är; Understandable, 
Unambiguous, Informative, Distinct, Legible, Familiar, Memorable, Few, Attractive, 
Compact, Coherent och Extensible.  Med hjälp av checklistan förtydligar jag exempelvis 
menyposten “image gallery” med en stiliserad bild av en kamera.  

Ytterligare förstärker jag Usabilityprinciperna; Affordance och Control genom att 
menyknapparna markeras när muspekaren är placerad över dem. Det tillsammans med att 
Usabilityprototypen inte innefattar animationer gör då att menyknapparna agerar som 
traditionella knappar och att användaren alltid har kontroll över vad som sker. 

Dessa förändringar; fast placering av knappar och fönster, färgkodning och förtydligande 
ikoner och knappar, avsaknad av animationer gör att jag förstärker principerna för Usability i 
Usabilityprototypen. Visibility förstärks genom färgkodningen, ikonerna och det faktum att 
alla valmöjligheterr alltid är synliga, till skillnad mot Likeabilityprototypen  där jag medvetet 
motverkade principerna för att differentierar de båda prototyperna från varandra och skapa ett 
mer Likeabilityinfluerat gränssnitt. Usabilityprototypen som den användes i undersökningen 
finns att se på www.informatik.umu.se/~dmph0623/uselike/gq.html  

5. Undersökning 

Denna Undersökning bygger på ett selektivt urval och en mindre grupp användare, som testar 
och utvärderar de båda prototyperna. Den totala mängden användare i studien är 10 personer, 
vilket resulterar i att jag inte förväntar mig att undersökningens utgång skall ge några 
definitiva resultat, utan att den data jag kommer kunna utvinna av undersökningen endast kan 
ge en indikation på hur eventuella kontraster mellan design för Usability och Likeability kan 



 
 
ge sig uttryck. Detta var också anledningen till att jag redan i ett tidigt skede bestämde mig 
för att göra en mindre undersökning, till förmån för utveckling av prototyperna. Detta 
eftersom den del av projektet som webbproduktionen tar, står för den största delen av tiden i 
mitt projektarbete.  Jag anser att en utökning av undersökning inte skulle resultera i en nog 
stor höjning av datakvalitet för att rättfärdiga den extra tid det skulle ta från andra delar av 
projektet. 

Undersökningen är utformad så att jag använder mig av två urvalsgrupper. Den ena 
urvalsgruppen består av studenter vid Informatik som har läst och blivit godkända i kurser 
som innefattar kunskap om Usability (Urvalsgrupp A). Denna grupp har jag valt för deras 
grundläggande kunskap inom Usability, för att se i vilken mån medvetenhet om hur 
designbeslut inom webbdesign fattas påverkar uppfattningen kring en webbsida. Den andra 
urvalsgruppen består av personer inom målgruppen till webbsidan, det vill säga personer som 
känner till musikgruppen som webbproduktionen är gjord för (Urvalsgrupp B). Denna grupp 
har jag valt på grund av deras erfarenhet av att använda traditionella webbsidor och tidigare 
versioner av webbsidor för musikgruppen.  

De två urvalsgrupperna är sedan uppdelade i två mindre grupper vardera (Subgrupp 1 och 2).  

Subgrupp 1, som alltså består av hälften av användarna från de båda urvalsgrupperna, testar 
först den prototyp som är utformad för att avspegla Usabilityaspekter, för att sedan testa den 
andra prototypen (Likeability). Subgrupp 2 börjar med att testa Likeabilityprototypen för att 
sedan testa Usabilityprototypen. Jag har valt att utforma utvärderingen på så sätt för att 
utjämna risken att uppfattningar kring en prototyp avspeglas på den andra prototypen. Genom 
att använda två subgrupper blir därför resultatet jämförbart oavsett vilken prototyp som först 
utvärderas. Strukturen på urvalsgrupperna visas i figur 2. 

  

 
Figur 2: Tydliggörande av urvalsgruppernas struktur. 

  

 



 
 
Utvärderingen är konstruerad på så vis att användarna testar och utvärderar de båda 
prototyperna via Internet. Därigenom kan användarna göra utvärderingen på valfri plats och 
när de själva vill. De behöver heller inte känna den press som kan uppstå vid utvärderingar 
där de observeras eller videofilmas. Den första delen av undersökningen består av att genom 
interaktion med prototypen utföra tre uppgifter, som vardera är tvådelade. Dessa uppgifter 
handlar om att söka information som finns i prototyperna och sedan fylla i svar i ett formulär. 
För att integrera interaktion med prototypen i uppgifterna är de utformade så att användaren 
är tvungen att besöka flera delar av prototypen för att kunna besvara uppgiften. Ett exempel 
på en sådan uppgift är den första uppgiften för Usabilityprototypen: “I vilken stad spelade 
bandet 03/20/09, och vad heter bandmedlemen som spelar bas?”. För att ha möjlighet att 
besvara uppgiften måste då användaren först navigera till den innehållssida där 
musikgruppens spelningsschema finns, och sedan navigera till den innehållssida där 
information om bandmedlemmarna finns. Vilket resulterar i att användaren då alltid 
interagerar med prototypens gränssnitts särskilda egenskaper. Uppgifterna för prototyperna är 
samma för båda subgrupperna, det vill säga oberoende av i vilken ordning användaren testar 
en specifik prototyp. Däremot skiljer sig frågorna åt mellan de olika prototyperna för att 
användaren inte i förväg ska veta ett svar på någon fråga. Men informationen som eftersöks i 
uppgifterna är likartade i den mening att tillvägagångssättet för att ha möjlighet att besvara 
uppgifterna är samma, endast informationen skiljer sig. För varje uppgift som användaren 
utför tas även tid som en ytterligare parameter för att utvärdera prototyperna. En visuell 
representation av undersökningen syns i figur 3. 

  

 
Figur 3: Undersökningen som den såg ut för användarna 

  

När de tre uppgifterna är besvarade följer den andra delen av undersökningen, vilket består av 
ett frågeformulär angående den just testade prototypen.  Frågeformuläret är detsamma för 



 
 
utvärderingen av båda prototyperna och består av sju stycken frågor av tre olika karaktärer.  

  

Fråga ett, fyra, fem och sex behandlar upplevelser och värderingar av prototypen och 
besvaras på en 7-gradig skala.  

o Fråga ett behandlade den upplevda tidsåtgången att utföra uppgifterna. 

o Fråga fyra behandlade den upplevda frekvensen av misstag eller fel i 
navigationen. 

o Fråga fem behandlade i vilken utsträckning användaren ansåg att prototypen 
förmedlade lättförstådd navigation och kontroll av innehållet.  

o Fråga sex behandlade i vilken utsträckning användaren ansåg att prototypen 
lyckades förmedla estetiska och emotionella aspekter. 

  

 

Fråga två och tre behandlar uppfattningen om vilka uppgifter som tog längst respektive 
kortast tid att genomföra och besvarades genom att välja en av de tre uppgifterna.  

o Fråga två behandlade vilken fråga användaren upplevde tog längst tid att 
utföra. 

o Fråga tre behandlade vilken fråga användaren upplevde tog kortast tid att 
utföra. 

  

I fråga sju ombads användaren välja egenskaper som de ansåg stämde överens med 
prototypen och besvarades genom att kryssa för motsatsord i en lista bland 12 egenskaper. 
Mer än en egenskap kunde kryssas i. 

o Egenskaperna som fanns att tillgå var; Lättanvänd, svåranvänd, snabb, 
långsam, ointressant, intressant, följsam, abrupt, svårförståelig, lättförståelig, 
nyskapande och traditionell. 

 

Efter att frågorna i formuläret är besvarade följer utvärdering av den andra prototypen enligt 
samma mönster som beskrivet ovan; Likeabilityprototyp för Subgrupp 1 och 
Usabilityprototyp för Subgrupp 2, figur 4. 

   



 
 

 
Figur 4: Visuell representation av tillvägagångssätt för utvärderingen  

6. Analys och Resultat 

6.1 Tolkning av data 
Jag har valt att omforma den data som undersökningen genererade genom att omvandla 
resultaten för de frågor som utvärderades på en 7-gradig skala till en procentenhet av positiva 
eller negativa bedömningar. På så vis kan resultaten enkelt tolkas genom att de ger en tydlig 
bild av om snittvärdet var positivt eller negativt, samt i vilken utsträckning. Ju lägre 
procentsats på både den positiva och negativa skalan visar därmed på en mer neutral 
inställning, medan en högre procentsats visar på en desto positivare eller negativare 
inställning. De frågor där positiva aspekter beskrevs med låga tal på den 7-gradiga skalan har 
jag inverterat. 

Jag har också valt att tolka fråga ett i formuläret, som bestod i att användaren beskrev den tid 
det tog att utföra uppgifterna på den 7-gradiga skalan där 1 representerade kort tid och 7 lång 
tid, som att en lägre siffra är positiv. Denna bedömning gjorde jag då användarna upplevde att 
utföra uppgifter på kort tid var positivt. Resultaten av dessa frågor är visualiserade i figur 6. 

Vidare kommer jag också i figurerna att presentera resultaten från de båda subgrupperna var 
för sig. Men vad jag menar med en prototyps sammanvägda resultat är när resultaten för en 
specifik prototyp i de båda subgrupperna lagts ihop, vilket ger det totala resultatet för 
prototypen. 

  

6.2 Tidsåtgång 
När det gäller den tid det tog användarna att utföra uppgifterna fanns en klar skillnad mellan 
prototyperna. Men främst för den första i ordningen utvärderade prototypen, 
Usabilityprototypen för Subgrupp 1 och Likeabilityprototypen för Subgrupp 2. Det var då den 
första gången användarna var i kontakt med webbsidan. Snittiden hos användarna i Subgrupp 
1 för att utföra en uppgift i Usabilityprototypen var 75 sekunder, medan motsvarande tid hos 
användarna i Subgrupp 2, som då testade Likeabilityprotypen, var 136 sekunder. Detta beror 
med största sannolikhet på de designbeslut gällande Usabilityaspekter som jag motarbetade i 
utformningen av Likeabilityprototypen. Vad som dock är intressant att notera när det gäller 
tidsåtgången är den skillnad som förekom till utvärderingen av den andra prototypen i 



 
 
ordning. Tiden för att utföra uppgifterna i Likeabilityprototypen men än halverades (-52%) 
för användarna som utvärderade Usabilityprototypen först (Subgrupp 1) jämfört med dem 
som utvärderade Likeabilityprototypen först (Subgrupp 2). Detta kan jämföras med den 
minskning med knappt en femtedel (-19%) som Usabilityprototypen i Subgrupp 2 uppvisade, 
jämfört med Subgrupp 1 (figur 5). Att tiderna förbättrades beror på att användarna då kände 
till struktur och innehåll och därmed också kunde förutse var på webbsidan de skulle 
navigera, vilket verkade gynna Subgrupp 1 mest. Totalt sett över de båda subgrupperna hade 
Likeabilityprototypen en tidsåtgång för att utföra en uppgift som var 60% längre än hos 
Usabilityprototypen, när resultatet för prototyperna i de båda subgrupperna sammanvägts. 
Den sammanvägda tidsåtgången för Usabilityprototypen var 68 sekunder (75 sekunder i 
Subgrupp 1 och 60 sekunder i Subgrupp 2) medan motsvarande siffra för 
Likeabilityprototypen var 101 sekunder (136 sekunder i Subgrupp 2 och 65 sekunder i 
SUbgrupp 1).  

 
Figur 5: Restultat för tidsåtgång och tidsuppfattning 

6.3 Tidsuppfattning 
Vad gäller tidsuppfattningen hos användarna, det vill säga den registrerade tiden för utförda 
uppgifter kontra svaren på frågorna 2 och 3 i formuläret, fanns ett klart samband mellan 
vilken prototyp i ordningen som användaren utvärderade. Vilken prototyp, 
Usabilityprototypen eller Likeabilityprototypen, som utvärderades hade marginell betydelse, 
men användarna hade en större tendens att felbedöma den andra i ordningen utvärderade 
prototypen. Med ett överensstämmande svar menar jag att användaren på fråga 2 valde den 
uppgift som enligt den registrerade tiden var den uppgift som tog kortast tid att utföra. För 
fråga 3 är ett överensstämmande svar den uppgift som enligt den registrerade tiden tog längst 
tid att utföra. För den först utvärderade prototypen svarade 70% i Subgrupp 1 
överensstämmande svar  på frågorna 2 och 3, motsvarande siffra i Subgrupp 2 var 90%. För 
den andra i ordningen utvärderade prototypen besvarades dock endast 30% av frågorna 2 och 
3 med överensstämmande svar, detta gäller båda subgrupperna (figur 5). En teori till detta kan 
vara att både den faktiska tiden att utföra liknande uppgifter en andra gång och upplevelsen 
av tidsåtgång förbättrades markant till den andra i ordningen utvärderade prototypen.  Som 
nämnt ovan minskade den faktiska tiden att utföra uppgifterna med 19% respektive 52%, 
samtidigt som uppfattningen om låg tidsåtgång, fråga ett i formuläret, ökade från 53% på den 



 
 
positiva skalan till 73% på den positiva skalan för Usabilityprototypen och ökade från 27% på 
den positiva skalan till 67% på den positiva skalan för Likeabilityprototypen (figur 6). 
Andelen icke överensstämmande på frågorna 2 och 3 i formuläret skulle därför kunna bero på 
en svårighet att bedöma tidsåtgång när den minskas markant mellan utvärderingarna.  

 

 
Figur 6: Restultat för fråga 1 

 

6.4 Uppfattning och inställning  

Frågorna 4, 5 och 6 i formuläret rörde användarens uppfattning eller inställning till 
prototyperna. Resultaten från dessa frågor skilde sig åt både mellan prototyperna och 
beroende på viken prototyp i ordningen som utvärderades. 

6.4.1 Upplevelse av misstag  

På fråga 4, som rörde användarnas upplevda frekvens av misstag i navigationen, hade 
Usabilityprotypen ett mer positivt omdöme när resultatet från de båda subgrupperna 
sammanvägts. Usabilityprototypen hade då ett resultat av 77% på den positiva skalan (80% i 
Subgrupp 1 och 73% i Subgrupp 2), medan Likeabilityprototypen hade resultatet 50% på den 
positiva skalan (20% i Subgrupp 2 och 80% i Subgrupp 1). Omdömet av prototyperna skilde 
sig även åt mellan de två subgrupperna, beroende på i vilken ordning  prototypen 
utvärderades. Usabilityprototypen hade när den som första i ordningen utvärderade prototyp 
(Subgrupp 1) ett resultat av 80% på den positiva skalan, medan resultaten när den 
utvärderades som andra prototyp i ordningen (Subgrupp 2) sjönk något till 73% på den 
positiva skalan. Motsvarande siffror för Likeabilityprototypen skiljde sig åt genom att 
omdömet istället ökade från, när den utvärderades som första prototyp i ordningen (Subgrupp 
2), 20% på den positiva skalan till  80% på den positiva skalan när den utvärderades som 
andra prototyp (Subgrupp 1). Resultaten syns nedan i figur 7. 



 
 

 
Figur 7: Restultat för fråga 4 

6.4.2 Förmedling av navigation 

När det gäller fråga 5 i formuläret hade även här Usabilityprototypen ett resultat som låg 
högre på den positiva skalan när omdömen från de båda subgrupperna sammanvägdes. Det 
sammanvägda mdömet för Usabilityprototypen var då 70% på den positiva skalan (67% i 
Subgrupp 1 och 73% i Subgrupp 2), medan Likeabilityprototypen hade resultatet 40% på den 
positiva skalan (13% i Subgrupp 2 och 67% i Subgrupp 1). Däremot fanns samma tendens 
som tidigare, gällande resultatförändringen beroende på i vilken ordning prototypen 
utvärderades. Likeabilityprototypens omdöme ökade från 13% på den positiva skalan när den 
utvärderades som första prototyp (Subgrupp 2), till 67% på den positiva skalan när den var 
den andra i ordningen utvärderade prototypen (Subgrupp 1). Medan  motsvarande resultat hos 
Usabilityprototypen visade på en mindre förändring, 67% procent på den positiva skalan när 
den utvärderades som första prototyp (Subgrupp 1), till 73% på den positiva skalan när den 
var den andra i ordningen utvärderade prototypen (Subgrupp 2). Resultaten syns nedan i figur 
8. 

 
Figur 8: Resultat för fråga 5 

6.4.3 Förmedling av estetiska och emotionella aspekter 

Fråga 6 i formuläret, som behandlade i vilken utsträckning användaren ansåg att prototypen 
lyckades förmedla estetiska och emotionella aspekter, påvisade den största skillnaden mellan 
de båda prototyperna. Usabilityprototypen uppvisade i denna fråga endast ett marginellt 
positivt omdöme när den utvärderades som första prototyp (Subgrupp 1). Omdömet var då 



 
 
13% på den positiva skalan, medan motsvarande resultat (Subgrupp 2) för 
Likeabilityprototypen var 67% på den positiva skalan. När Likeabilityprototypen 
utvärderades som andra prototyp (Subgrupp 1) var resultatet något högre, 73% på den 
positiva skalan. Däremot förändrades, det redan låga, omdömet för Usabilityprototypen när 
den utvärderades efter Likeabilityprototypen (Subgrupp 2) till 13% på den negativa skalan. 
Det vill säga att på en sjugradig skala hade den ett snitt som låg under 4. Detta var det enda 
omdömet i undersökningen vars snitt låg på den negativa skalan. Det sammanvägda resultatet 
(Subgrupp 1 och 2) för prototyperna i fråga 6 blev därför 70% på den positiva skalan för 
Likeabilityprototypen (73% i Subgrupp 1 och 67% i Subgrupp 2), medan 
Usabilityprototypens sammanvägda resultat hamnade på 0% (13% på den positiva skalan i 
Subgrupp 1 och 13% på den negativa skalan i Subgrupp 2), det vill säga en totalt sett neutral 
inställning från användarna. Resultaten syns nedan i figur 9. 

 
Figur 9: Resultat för fråga 6 

6.5 Generellt omdöme 
Resultatet för det generella omdömet, ett snittbetyg på samtliga utvärderingsfrågor som 
besvarades på en skala, var i stort sett lika för de båda prototyperna. Usabilityprototypen hade 
när de båda subgruppernas resultat sammanvägts ett generellt omdöme av 52% på den 
positiva skalan (52% i Subgrupp 1 och 52% i Subgrupp 2), medan Likeabilityprototypen hade 
ett sammanvägt generellt omdöme av 53% på den positiva skalan (72% i Subgrupp 1 och 
32% i Subgrupp 2). Vad som däremot är intressant att notera är den skillnad som förekom 
beroende på vilken prototyp användarna utvärderade först. För Usabilityprototypen var det 
generella anseendet  i stort sett oberoende av om den utvärderades som första prototyp 
(Subgrupp 1) eller om den utvärderades efter Likeabilityprototypen (Subgrupp 2). Det 
generella omdömet för respektive subgrupp var oförändrat, 52% på den positiva skalan. Men 
för Likeabilityprototypen ändrades det generella omdömet markant mellan Subgrupp 1 och 2. 
När Likeabilityprototypen utvärderades som första prototyp (Subgrupp 2) fick den ett 
generellt omdöme av 32% på den positiva skalan,  medan när den utvärderades efter 
Usabilityprototypen (Subgrupp 1) då fick ett generellt omdöme av 72% på den positiva 
skalan. Det innebär en ökning i generellt omdöme med 126% när den utvärderades av 
Subgrupp 1 jämfört med när den utvärderades av Subgrupp 2. Resultaten syns nedan i figur 
10. 



 
 

 
Figur 10: Resultat för generellt omdöme 
 
6.6 Egenskaper 
Restutatet gällande fråga 7 i formuläret, där användarna ombads välja egenskaper som de 
ansåg stämde överens med prototypen, visade på att ett antal av egenskaperna förekom i 
beskrivningen av båda prototyperna, dock i olika omfattning. Framförallt gällde det 
”lättanvänd” och ”snabb”. Hos Usabilityprototypen förekom dessa i 80% av användarnas val. 
Motsvarande siffra hos Likeabilityprototypen var för lättandvänd 60%  och snabb 50% av 
användarnas beskrivning. Andra egenskaper som valdes av mer än hälften av användarna för 
att beskriva prototypen var, hos Usabilityprototypen ”traditionell” (60%) och ”lättförståelig” 
(50%), och hos Likeabilityprototypen ”intressant” (70%) och ”följsam” (50%) och 
lättförståelig (50%). Hos båda prototyperna förekom också att två motsatsord valdes av 
användarna för att beskriva egenskaperna.. Detta gällde exempelvis hos Likeabilityprototypen 
för ”lättförståelig” (50%) - ”svårförståelig”, (10%) samt ”nyskapande” (40%) - ”traditionell” 
(10%). Hos Usabilityprototypen var dessa; ”traditionell” (60%) - ”nyskapande” (20%) samt 
”följsam” (20%) - ”abrupt” (10%). Resultaten syns nedan i figur 11. 

 

 
Figur 11: Resultat för fråga 7 



 
 
7. Slutsats och Diskussion 

Min frågeställning för denna rapport var att undersöka om jag genom att frångå specifika 
aspekter av Usability till förmån för emotionella och estetiska aspekter kunden öka 
webbproduktionens Likeability? Samt undersöka vad konsekvenserna av detta blev.  

Usability har en väldigt stark och viktig ställning men bör enligt mig förändras så att den kan 
kombineras med Likeability på ett bättre sätt. I den lista med 12 principer för Usability som 
jag baserade utformningen av prototyperna på avspeglade endast punkten ”style” estetiska 
aspekter. Att beskrivningen av denna punkt heller inte var utformad så att den gav specifika 
riktlinjer eller exempel visar på den mindre roll som användares subjektiva bedömningar 
kring estetik och emotionella reaktioner spelar  inom Usabilityområdet.  

Mina resultat visade att när utvärderingar gjordes i följd var det Likeabilityprototypen som 
hade mest att vinna på att användarna redan testat en Usabilityprototyp. Detta gäller både den 
tid det tog användarna att navigera prototyperna, samt graden av den positiva bedömningen 
som användarna uttryckte genom formuläret. Att den tid det tog att utföra uppgifterna i den 
andra i ordningen utvärderade prototypen inte minskade i samma utsträckning i Subgrupp 2 
kan bero på att utrymmet för förbättring inte var lika stort, då tiden det tog användarna av 
Usabilityprototpen i Subgrupp 1 redan var betydligt kortare än den tid det tog Subgrupp 2 att 
utföra uppgifter i Likeabilityprototypen. Samtidigt visade det generella omdömet att 
Likeabilityprototypen bedömdes högre i stor utsträckning på grund av  Usabilityprototypens 
brist att ta hänsyn till estetiska och emotionella aspekter. Detta visar på det samspel, snarare 
än motsättningar, som de två begreppen har och den vikt av att vidare undersöka detta för att 
skapa en förståelse kring Likeability i förhållande till Usability. Främst ser jag behovet för 
gemensamma metoder och definitioner för Likeability, som idag inte i nog stor utsträckning 
finns. 

Eftersom undersökningen bestod av en mindre grupp användare med ett selektivt urval gör att 
jag endast väljer att se undersökningen som en representation i min specifika kontext. Men 
resultaten ger en indikation på dels vikten av att ta hänsyn till estetiska och emotionella 
aspekter i utformningen av en webbproduktion för användares uppfattning kring densamma. 
Detta ser jag genom att användarna gav ett lika högt generellt omdöme till 
Likeabilityprototypen, även då den vara utformad för att aktivt frångå Usabilityaspekter. 
Samtidigt visade resultaten även på den befogat starka ställning som Usability har, då 
användarna i undersökningen gav mycket höga betyg åt Usabilityprototypens förmåga att 
förmedla lättförstådd navigation samt andelen misstag i navigeringen. Detta gör att svaret på 
min frågeställning blir att det inte är befogat att frångå aspekter av Usability för en 
webbproduktion till förmån för estetiska och emotionella aspekter. Denna slutsats drar jag då 
ett sådant synsätt endast förskjuter problemaspekter från, förmåga att ta hänsyn till estetiska 
och emotionella aspekter, till användbarhetsaspekter. Detta visade min undersökning genom 
att den generella bedömningen av båda prototyperna totalt sett låg på samma nivå. Därmed 
fanns heller inte någon förtjänst med att frångå Usabilityaspekter, utan konsekvensen blev 
endast en förskjutning av webbsidans problemområden. Att användarna gav 
Likeabilityprototypen, som aktivt bröt mot Usabilityprinciperna, en generell bedömning på 
samma nivå som Usabilityprototypen skulle kunna bero på att dagens användare av 



 
 
webbproduktioner har en större erfarenhet av olika typer av navigation och därmed är mer 
förlåtande med komplicerad navigation eller medvetet otydlig navigation. Detta dels genom 
att det idag är vanligare med webbproduktioner som syftar till att vara underhållande och har 
ett synsätt likt videospel där problemlösning i navigation ingår för att engagera användaren. 
Det skulle även kunna bero på att användare skulle vara mer förlåtande till mindre fel i 
navigationen om de knyter känslomässiga band med en produktion, exempelvis likt en 
supporter till ett idrottslag kan bortse från motgångar så att dennes uppfattning om 
idrottslaget inte påverkas.  Att Usabilityprototyen med relativt enkla medel genom de 12 
principerna kunde ge höga betyg i undersökningen vad gällde användbarhetsaspekter i de 
båda subgrupperna, samtidigt som Likeabilityprototypens höga betyg i stor utsträckning var 
beroende av användare i subgrupp 1 tyder för mig på den träffsäkerhet i beskrivning som 
Donald Norman har när han säger att; ”Now as our field matures, it is time to move toward 
the emotional and aesthetic side of interaction.” (D. Norman, 2004, sid 312). 
Likeabilityprototypens utformning baserade jag på min tolkning av beskrivningar som 
Donald Norman gav gällande Emotionally Centered Design, vilket jag inte jämställer med de 
mer konkreta principer som Usabilityprototypens utformning baserades på. Därför anser jag 
också att det är av vikt att Normans synsätt får genomslag så att kunskapen kring relationen 
mellan Usability och Likeability kan utvidgas. Av de 5 priniper av Usability som jag 
undersökte i denna rapport; Visibility, Consistency, Affordance, Control samt Navigation, kan 
jag se en prioriteringsordning för min webbproduktion. De principer som jag anser i en 
sammanslagning av de positiva aspekterna hos mina prototyper är viktigast att fokusera på är 
Affordance och Visibility. Dessa principer anser jag skapar en förbättrad förståelse hos 
användarna samtidigt som de kan ge positiva emotionella effekter. Den princip som jag anser 
kan gå att i viss mån frångå utan allvarliga negativa effekter på användarens uppfattning är 
Control. Detta eftersom sättet som Likeabilityprototypen baserade sina mjuka rörelser och 
animationer byggde på att prototypen tog kontrollen från användaren när exempelvis 
menyknappar eller innehållsfönster gled och studsade. Detta uppfattade inte användarna som 
negativt då de visserligen inte hade kontroll men ändå kunde förutse händelseförloppet. Vad 
som också vore intressant att undersöka i relation till min utveckling och utvärdering av 
prototyperna vore att gå vidare genom att undersöka de återstående 5 principerna som var av 
Usabilitykaratär; Familiarity, Feedback, Recovery, Constraints samt Flexibility (här 
utelämnar jag style och conviviality som fokuserade på subjektiva bedömningar) som jag inte 
fokuserade på i denna rapport. Det skulle kunna ge ytterligare en dimension kring förståelsen 
av relationen mellan Usability och Likeability. Genom denna slutsats anser jag mig nu ha en 
större förståelse för vikten av de båda begreppen Usability och Likeability, samt den potential 
som ett samlat synsätt där både aspekter av användbarhet och subjektiva bedömningar kan 
innefattas uppvisar. Detta kommer att ligga till grund för mig i den fortsatta designprocessen 
då jag nu väljer att gå vidare med denna kunskap genom att utforma webbproduktionen som 
ett försök att kombinera prototypernas positiva aspekter där både Usability och Likeability 
kan spela en viktig roll och tillsammans kan bidra till en produktion vars positiva aspekter 
avspeglas i de båda begreppen. 

  

 



 
 
Referenser 

 
Abeele. V., Zaman, B., (2008). The Extended Likeability Framework: A Theoretical 

Framework for and a Practical Case of Designing Likeable Media Applications for 
Preschoolers. Advances in Human Computer Interaction. Volume 2008, Article ID 
719291.  

  

Benyon, D., Turner, P. & Turner, S. (2005a). Designing Interactive Systems: People, 
Activities, Context, Technologies.  Addison- Wesley, p.64-65.  

  

Benyon, D., Turner, P. & Turner, S. (2005b). Designing Interactive Systems: People, 
Activities, Context, Technologies.  Addison- Wesley, p.369-370.  

  

Gains, B., Shaw, M. & Chen, L. (1996). Utility, Usability and Likeability: Dimensions of the 
Net and Web.  http://ad.informatik.uni-
freiburg.de/bibliothek/proceedings/webnet96/Html/207/207.htm, 2009-05-28 

  

Hone, K., Graham, R. (2000). Towards a tool for the Subjective Assessment of Speech 
System Interfaces (SASSI). Natural Language Engineering, Volume 6 ,  Issue 3-4  
(September 2000), p. 287-303. 

  

Lathrop, L., Mauer, P., Wyman, P. (1997). Quality and Usability in Indexes. 
http://www.stc.org/confproceed/1997/PDFs/0124.PDF 2009-05-28 

 
Lindgaard, G (2007). Aesthetics, Visual Appeal, Usability and User Satisfaction:  

What Do the User’s Eyes Tell the User’s Brain?. Australian Journal of Emerging 
Technologies and Society Vol. 5, No. 1, 2007, p: 1-14 

  

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press, New York. 

  

Norman, D. (1998). The design of Everyday Things. Addison-Wesley, Reading, MA. 

  

Norman, D. (2002). Emotion & Design: Attractive things work better, preview. Interactions, 
July-August 2002, p 36 

  

Norman, D. (2004) Introduction to The Special Section on Beauty, Goodness, and Usability. 
Human-Computer Interaction 2004. Volume 19, pp 311-318. 

  



 
 
Norman, D. (2006). Emotionally Centered Design. Interactions, May-June 2006, p 53, 55, 57, 

71. 
  

Schmidt. A. (2005) User Interfaces, Human Computer Interaction & Usability 

http://www.sti-
innsbruck.at/fileadmin/documents/teaching_archive/ubicomp05/ubicompUI_Albrecht_
Schmidt_6.pdf , 2009-05-28 

  

 Wilson, R., Shortreed, J., Landoni, M.. (2004). A study into the usability of e-encyclopaedias, 
Proceedings of the 2004 ACM Symposium on Applied Computing, p1690 

 


