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Abstract 

The aim of this study is to get a deeper understanding about user tests as well as answer the 

question about if testing for users is necessary at all times. I've done a comparison between 

what the literature says, and what a company says, about testing. The tests that's been in 

focus in this study is prototyping and card sorting tests. Prototyping aims to give the 

developer feedback about the design and check if there are any obvious problems with the 

design. A card sorting test can be used to get input about how information architecture 

should be constructed. Information architecture is how the links are related in a navigation 

system. The company doesn't think that testing is as important as the literature. The 

company doesn't usually test but for the current situation they did it since the interface is 

crucial for their clients business. The conclusion of this study is that testing is rather 

important. For a designer who hasn’t got that much experience, user testing can be a way 

to get feedback about his designs. A more experienced designer might not need to test as 

much but he should be aware of testing as a possible design tool. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Det finns användare för de flesta digitala artefakter. Även om det gäller en serverdator som 

står i källaren på en skola eller ett gränssnitt på en e-handelssida, finns det användare. 

Kunskap och föreställningar om systemen skiljer sig dock mellan människor. En person som 

har mycket erfarenhet av datorer och internet har en annan föreställning över hur en 

webbsida bör se ut i jämförelse med en mindre erfaren användare. En mindre erfaren 

användare skulle, med stor sannolikhet, inte förstå hur man hanterar servrar. Detta beror på 

att sådana system är mer avancerade. Skillnaden mellan gränssnittet hos en server och en 

webbplats är att en den sistnämnda i de flesta fall vänder sig en mycket större målgrupp, där 

kunskap och allmänbildning om datorer och Internet kan variera. En webbplats, speciellt en 

sida vars huvudsyfte är e-handel, bör vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett ålder, 

erfarenhet eller kön. 

För att nå ut till alla människor behövs en bra struktur på den information som finns i 

gränssnittet. Om någon besöker en webbplats och är ute efter information om ett specifikt 

ämne, måste sidan vara designad på ett sätt som gör informationen lätt att lokalisera och 

komma åt. 

Det är inte alltid det enklaste att designa en sådan struktur. Tänk på ett scenario där 

uppdraget är att designa en webbplats med försäljningssyfte. Hur vet man säkert var man ska 

placera ett visst objekt? Utvecklarna kanske bestämmer att objektet ska ingå i en grupp med 

liknande produkter men hur vet de att användarna tänker likadant? De kanske letar under 

några andra kategorier utan att hitta vad de letar efter. När användaren inte hittar vad denne 

letar efter kan webbplatsen lämnas. I små projekt, där de mesta av den informationen som 

finns på sidan är ganska homogen är detta nog inget problem. På större sidor däremot, där 

det finns mycket information och det finns många kategorier och underkategorier, är 

problemet rätt uppenbart. För att uppnå god struktur finns några designmetoder angivna där 

användarna får ge sin bild över hur de tycker att informationen borde vara strukturerad på 

hemsidan.  

I mitt arbete har jag utfört intervjuer av två personer ur ett företag för att ta reda på mer 

om hur de ser mot metoderna. Sedan har jag försökt spegla hur de ser på testmetoderna mot 

hur de framstår i litteraturen. Företagets uppdrag var att designa en webbplats åt sin 

beställare och de tillämpade användartestning som en del av designmetoden.  

Testmetoderna de använder är card sorting och prototyptester. Prototyper är enligt min 

uppfattning välkända inom de flesta designyrken. Att testa en prototyp betyder att man tar 

fram en version av slutprodukten och testar den mot en potentiell användare för att se hur 

den fungerar. Card sorting däremot handlar om att testa var människor skulle leta efter 

information på sidan. Detta tar man fram genom att låta dem sortera information och sedan 

ge dessa kategorinamn. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bilda en förståelse för hur användartester kan användas i ett 

webbutvecklingsprojekt. Jag vill med min uppsats försöka besvara frågan om hur litteraturen 

ser på användare och användartester. Jag har i mitt arbete utfört intervjuer för att bilda 

förståelse för hur de som praktiserar webbutveckling ser på användartester. Utifrån detta har 

jag gjort en jämförelse mellan vad litteraturen säger om användartester och hur det ser ut i 

praktiken. Utifrån denna jämförelse försöker jag sedan dra en slutsats om huruvida testning 

är viktigt eller ej. 

1.3 Frågeställning 

 Vad är användartester? 

 Hur skiljer sig synen på användartester mellan litteratur och praktik? 

 Är användartester viktigt? 

1.4 Avgränsning 

Studien avser att bilda förståelse om användartester. Det finns många metoder för att testa 

en artefakt men till detta arbete har jag valt att studera de två som är aktuella i 

designsituationen. Med tanke på den korta tid som finns till förfogande kan det vara svårt att 

hinna genomföra en grundligare studie med fler testmetoder. Jag har valt att endast 

undersöka ett företag. Undersökningen riktar sig till hur företaget ser på tester, inte hur de 

utför dem. En sådan observation skulle ursprungligen varit med i arbetet, men på grund av 

vissa förseningar kommer testerna utföras efter mitt arbete har slutförts. Dessa tester riktar 

sig enbart mot användare. Tester som avser utvärdera ett systems andra kvaliteter finns 

därmed inte med. Jag har inte testat metoderna själv utan jag har studerat dem utifrån 

litteratur och intervjuer med företaget. 
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2 Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod under mitt arbete. Anledningen till att jag har valt 

en sådan metod är att undersökningen är en fallstudie där det handlar om att studera 

människors agerande. När jag gjorde mitt arbete ville jag veta hur människor kände och 

tänkte och ta reda på varför de gjorde som de gjorde. Detta är möjligt genom kvalitativa 

metoder eftersom att man har möjlighet att gå djupare in i människornas medvetande genom 

möjligheten att ställa följdfrågor. De man studerar har även möjligheten att lyfta fram sina 

egna tankar. Jag har utfört arbetet med hjälp av intervjuer och en observation av ett företags 

användartester.  

Till skillnad från den kvalitativa metoden, syftar den kvantitativa till att arbeta med 

objektiva data. Använder man en kvantitativ metod försöker man besvara frågor om ”hur 

mycket” och ”hur många”. En sådan metod fångar ej människornas tankar och uppfattningar 

på samma sätt som den kvalitativa. Därför valde jag inte den kvantitativa metoden. Jag ansåg 

att användning av en kvantitativ metod, där man försöker besvara frågor om ”hur mycket” 

och ”hur många”, skulle göra undersökningen omöjlig. 

2.1 Den kvalitativa metoden 

Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller en grupp individer (Hartman, J. 1998 s273).  

Jag har använt mig av en typ av kvalitativ metod som benämns interaktiv induktion. 

Interaktiv induktion är ett synsätt på kvalitativa metoder där datainsamling, analys och 

planering sker iterativt till dess att en teori formats och ”mättnad” uppnås. Mättnad betyder 

att man nått en förståelse om situationen som gör det möjligt att dra slutsatser. 

Jag har utfört litteraturstudier och intervjuer iterativt för att försöka nå förståelse för vad 

som är relevant och inte. När projektet startade gjorde jag litteraturstudier för att ta reda på 

vad metoderna innebar. Utifrån det jag hade fått reda på ställde jag frågor under den första 

intervjun. Efter intervjun gjordes fler litteraturstudier där jag vägde in nya områden som 

framkommit under intervjun. Sedan gjordes ännu en intervju där jag ställde frågor utifrån 

allt nytt jag fått reda på.  

Det andra synsättet heter analytisk induktion. Där sker analysen efter att allt 

datainsamlande har skett. I mitt fall anser jag att en kvalitativ metod som är av typen 

interaktiv induktion bättre eftersom att datainsamlande och analys är viktigt för att 

intervjuer och observationer ska generera relevanta data. Detta skulle inte vara möjligt om 

jag inte samlat in data i litteratur och analyserat innan intervjuerna och observationen ägde 

rum. 

2.2 Intervju 

Jag har utformat intervjuerna efter Steinar Kvales (2009) metoder om forskningsintervjuer. 

Jag förberedde intervjuerna genom att försöka komma på frågor om vad, varför och hur för 

att försöka få fram den information jag behöver. För att detta skulle vara möjligt var jag 
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tvungen att få en övergripande förståelse för det jag undersöker för att det skulle bli en bra 

diskussion. Intervjuerna jag höll var av halvstrukturerad karaktär. En halvstrukturerad 

intervju kännetecknas av att har en hög grad av standardisering men en låg grad av 

strukturering. Frågorna ställdes i ordning men den intervjuade hade möjlighet att formulera 

sig fritt (Backman, S. 1998. s281).  

Under de intervjutillfällen som hölls försökte jag tänka på att ställa öppna frågor. Öppna 

frågor är frågor som genererar långa svar. Det är alltså inte frågor som är formulerade för att 

få ”Ja” eller ”Nej” svar. Öppna frågor är frågor som gör det möjligt för intervjupersonen att ge 

sina egna beskrivningar och tankar om ett visst objekt (Hartman. 1998).  

Jag försökte, under de intervjutillfällen som hölls, skapa en trygg miljö genom att hålla 

ögonkontakt med de jag intervjuade och komma med instämmanden. Jag försökte även hålla 

intervjuerna så avslappnade som möjligt för att skapa en bättre diskussion.  

Jag gjorde två intervjuer som utfördes på ett av företagets kontor. Vid båda tillfällena 

intervjuade jag två av personerna i företaget, de som jag benämner som designern och 

chefen. Jag dokumenterade intervjuerna med hjälp av att göra inspelningar. 
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3 User Centered Design 

User Centered Design är ett begrepp inom systemutveckling som uppkom som ett försök att 

bryta mot de traditionella systemutvecklingsmetoderna. Enligt Vredenburg et al (2002) 

fokuserar de traditionella metoderna på systemen och hur man utvecklade dem för att bli 

bättre, effektivare m m. UCD fokuserar mer på att ge användaren vad den vill ha så att de kan 

använda systemet på ett bra sätt. Detta flyttar över den makt som traditionellt enbart låg hos 

systemutvecklarna till användarna som är de som kommer att använda systemet. Inom 

webbutveckling får User centered design en ganska naturlig plats. Webbplatser är i de flesta 

fall riktat mot någon sorts användare, än om det handlar om e-handel, att marknadsföra en 

vara eller ett företag eller ett intranät. 

User centered design sätter man besökaren nära till hands genom att profilera, undersöka, 

observera samt lyssna på befintliga och potentiella användare av en webbplats. Detta klargör 

den potentiella användarens intentioner och förväntningar och ger en webbplats som är 

användbar och ger användarna en komfortabel navigering. 

Wodtke (2002) tar fram en lista på vad man behöver göra när man utvecklar efter User 

centered design. 

 

1. Ta reda på vem sidan är till för 

2. Prata med dessa människor 

3. Designa sidan för dem 

4. Testa en prototyp av webbplatsen med användarna 

5. Förändra designen efter vad du har lärt dig 

6. Testa slutdesignen med användarna 

3.1 Vem är användaren och vad letar denne efter? 

3.1.1 Mentala modeller 

Mentala modeller är den kunskap vi undermedvetet har inom oss. Det är vad vi förväntar oss 

av olika ting, som ibland finns där utan att vi tänker på det. Det är även vad vi tycker om olika 

saker och vad vi föredrar. 

Mentala modeller skiljer sig mellan olika människor. En grupp av människor som har 

samma yrke har mentala modeller om hur vad deras område innebär. Andra människor kan 

ha en helt annan uppfattningar om samma sak.  

Men även inom grupper skiljer sig de mentala modellerna åt. Inom en utvecklingsgrupp 

kan hur människor använder olika tillvägagångssätt för att lösa ett problem vara ett exempel 

på skiljda mentala modeller. Hälften av gruppen tycker att problemet ska lösas på ett visst 

sätt medan den andra halvan har ett annat sätt. Hur löser man dispyten? Enligt Krug (2000) 

ska man fråga användarna. 
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”Att designa ett system åt en användare efter ens egna mentala modeller kan ibland 

vara ungefär som att försöka mata en katt med coca-cola" (Min tolkning av John 

Boykin, 2009). 

 

Det kan bli väldig fel när man utvecklar någonting efter hur man själv ser på saker. Det namn 

som en person skulle välja för ett föremål kanske är alldeles för tekniskt enligt någon annan. 

Fortsätter man och designar ett sådant system riskerar man att användaren inte förstår 

sidan. Ibland kan det vara så att en sida är riktad åt en viss typ av användare som har vissa 

terminologier. Men även där kan det vara bra att försöka hitta en enklare terminologi som 

fler förstår.  

Weinberg (1971) förklarar att en risk med att utveckla ett system själv är att produkten kan 

bli en förlängning av sitt ego. Därför kan kritik av systemet kännas som kritik mot 

utvecklaren som person. Utvecklaren ställer sig då i försvarsposition och kan då skylla på till 

exempel att det är användarens fel eftersom denne inte förstår systemet. Använder man sig 

av User Centered design har användaren aldrig fel. Detta eftersom att användaren med stor 

sannolik lämnar webbplatsen om de inte förstår systemet. Därför måste designern utveckla 

ett gränssnitt som är tydligt, självförklarande och säkert för så många människor som 

möjligt. 

 
Konventioner 

En bilförare som för första gången sätter sig i en ny bil vet redan innan denne sätter sig var 

de vanligaste funktionerna finns. Denne har en bild, en mental modell, över var han ska hitta 

tändningslåset, de olika pedalerna och blinkljus. Detta är allmänt accepterade konventioner 

som gäller för de flesta bilar. Idag har webbutvecklingen hunnit utveckla egna standarder. 

Wodtke (2002) säger att en webbplats man konstruerar idag troligen inte är den första som 

en nybörjare besöker. Med det menar hon att när en besökare kommer till en webbplats har 

han/hon vissa förväntningar på vad som ska finnas. Det kan därför vara bra att kolla på ett 

konkurrerande företags hemsida för att inte behöva uppfinna hjulet ännu en gång. 

3.1.2 Tre typer av användare 

Enligt Rosenfeldt och Morville (1998) finns det tre typer av användare som besöker en 

webbplats. Dessa tre är den person som är ute efter svar på en specifik fråga, den person som 

är intresserad av ett ämne och den person som söker uttömmande information om 

någonting. Den förstnämnda är oftast den som utvecklare har i åtanke när de designar för 

användare . Att utveckla ett gränssnitt enbart efter en sådan användare är ej klokt. Det skiljer 

mycket mellan dessa tre grupper av användare men även inom varje specifik grupp kan 

människorna vara heterogena. Hur vet designern hur användaren benämner saker? 

 
Söker ett visst svar  

Ett exempel kan vara att man besöker länstrafikens webbplats för att ta reda på när bussen 
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avgår. Detta är det vanligaste sättet som designers behandlar informationsarkitektur. 

Rosenfeldt och Morville (1998, s29) påstår dock att situationen kan skilja sig mer. De anser 

det därför ej bra att designa en webbplats enbart efter denna typen av personer. 

 
Intresserad av ett visst ämne 

Skillnaden mellan en besökare som är intresserad av ett visst ämne och den som tidigare 

beskrevs är att denna person inte vet exakt vad den är ute efter. Ett exempel är en person som 

kopplar upp sig mot Internet i hopp om att hitta en restaurang i Umeå för att kunna äta 

lunch. Börjar besökaren titta närmare märker han att det finns olika sorters mat (kinesiskt, 

italienskt osv). Ju mer denna person letar desto mer specifikt blir dennes önskemål. Till slut 

kanske personen bestämmer sig var han eller hon ska äta. 

 
Söker uttömmande information 

Det som skiljer denna med den tidigare är att denna persons mål är att inhämta uttömmande 

information inom ett visst ämne. Ett exempel på en sådan person är till exempel en student 

som söker efter information inom ett visst område. 

 

3.1.3 Tre sätt att hämta information 

Det finns tre olika beteenden som förekommer hos användaren när denna besöker en 

webbplats i jakt på information. Dessa sätt att hämta information kan förekomma hos alla 

typer av användare. 

 

1. Browsing 

2. Söka i systemet 

3. Fråga företaget/kundtjänsts 

 

 

Det första beteendet är ”browsing”. Detta är när besökaren utforskar sidan, klickar på alla 

länkar utöver hela gränssnittet, ofta i jakt på en viss fråga eller ämne. Det andra sättet är att 

ställa en sök-fråga till systemet. Detta sker genom en eventuell funktion som söker igenom 

webbplatsen och återger de länkar där informationen förhoppningsvis ska finnas. Det tredje 

sättet är att fråga personerna som står för sidan. Detta brukar ske i form av en kundtjänst dit 

användarna kan vända sig om de stöter på något problem. Det sistnämnda är dock ingen bra 

lösning för företaget eftersom det kostar mer. Detta kan också undvikas om de som 

designade sidan har utformat en god informationsarkitektur.  

Det bör även nämnas att dessa tre olika huvudsteg är någonting som itereras vid ett besök 

på en webbplats. Besökaren kanske först ställer en fråga till systemet och försöker sig 

därifrån söka sig genom sökningarna genom att ”browsa” igenom de svar som återgavs. Att 

ringa kundtjänsten och fråga personalen är någonting som oftast sker som en sista utväg när 

besökaren 
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Figur 1. Förhållandet mellan hur designers tror användarna granskar sidan och hur det 

egentligen är (Krug, 2000. s 21) 

Krug (2000) skriver att en användare inte beter sig på det sättet utvecklare förväntar sig att 

han eller hon ska göra. Många designers tror att en användare sätter sig ner vid en sida och 

läser igenom alla paragrafer i hela sidan före den fortsätter. De tror även att en besökare läser 

igenom alla länkar för att sedan bestämma sig för vilken länk som verkar rimligt kunna hålla 

det användaren söker. Sanningen är att användaren skummar igenom det mesta och när 

denne kommer till en länk som verkar rimlig klickar han sig vidare.  

3.1.4 Don’t make me think – Steve Krug (2000) 

Enligt Krug (2000) ska man försöka designa webbgränssnitt som är anpassade för att 

användaren inte ska behöva stanna upp och tänka. Det betyder att sidan ska vara så 

självförklarande att användaren inte behöver tänka över om det han letar efter finns bakom 

en länk. Använder man länk som har ett konstigt namn så måste användaren stanna upp och 

tänka ”Finns det jag söker bakom den där länken?”. En annan orsak till tankeställning kan 

vara att länkarna på sidan inte ser ut som länkar. Krug säger att det måste vara tydligt med 

understrukna textlänkar och knappar som verkligen ser ut som knappar.  

Även fast denna tankeställning går på bråkdelen av en sekund har det betydelse för 

användarens syn på webbplatsen. Krug jämför det med att ha bra belysning i en 

matvarubutik, det ser bättre ut. Det ökar chansen att användaren kommer direkt till det 

denne letar efter. Har webbplatsen självförklarande bra länkar gör den ett professionellt 

intryck på användaren.  
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3.2 Verktyg för att ta reda på mer om användaren 

3.2.1 Persona / Profiler 

Personas är en social roll eller karaktär spelad av en skådespelare (Wikipedia [2]). Inom 

webbutveckling är det dock en profil man gör på en potentiell användare. När man gör en 

persona skapar man en profil över en fiktiv människa som har olika attribut som ålder, 

ursprung, intressen utbildning m m. Det kan vara fördelaktigt om man gör ett antal sådana 

profiler och att man sedan väljer ut de relevanta. Wodtke (2002) skriver att utvecklingen av 

personas kan vara en bra gruppövning som för människor närmare varandra i 

utvecklingsgruppen. Det kan även vara bra eftersom man jämför varandras bild av 

användaren.  

Man använder sedan denna/dessa profil(er) när man utvecklar webbplatsen. Detta är 

användbart eftersom man försöker ge användarna ett ansikte och mänskliga egenskaper 

istället för att se användaren som en funktionell enhet. 

3.2.2 Scenario 

Ett scenario är en berättelse om människor som använder en artefakt. De som ingår i 

historierna är oftast de fiktiva människor från profilerna. Scenarios är bra att använda genom 

hela designprocessen. I början är det bra för att förstå vad människorna som i slutändan ska 

använda artefakten behöver. I slutet kan scenarios användas vid prototyptester och för 

dokumentation (Benyon et al. 2005). 

3.3 Usability – Användarhet 

En webbplats användbarhet mäts i hur framgångsrikt designen stöttar användarens behov 

och mål och hur lätt de förstår designen. Användbarhet mäts inte bara utifrån produkten 

men även interaktionen med produkten i en kontext. 

Nielsen (1993) definierar användbarhet genom att använda dessa aspekter: 

 Learnability  

- Det ska vara lätt att lära sig använda systemet så att användaren snabbt kan sätta 

igång och arbeta med det. 

 Efficiency  

- Systemet bör vara effektivt så att användaren kan använda det med hög 

produktivitet så fort de har bemästrat det. 

 Memorability  

- Det bör vara lätt att komma ihåg hur man använd systemet så att man inte 

behöver lära sig det igen när man inte har använt det på ett tag. 

 Errors  

- Systemet bör vara säkert så att det inte blir några fel och sker det fel bör det vara 

bra felkorrigering. Det bör inte bli några katastrofala fel. 

 Satisfaction  

- Systemet bör vara angenämt att använda så att användarna blir nöjda. 
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Phyo (2003) använder liknande kriterier när hon beskriver användbarhet hos webbgränssnitt 

men hon har även med dessa två: 

 Flexible 

- Sidans design måste vara nog flexibel för att kunna nå användarnas behov utöver 

de förhandsdefinierade användningsområdena. 

 Attitude  

- Användarna måste få en positiv upplevelse av sidan för att de ska kunna komma 

tillbaka vid ett senare tillfälle och utforska sidan ännu mer. 
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4 Informationsarkitektur (IA) 

Informationsarkitektur är på det sätt man strukturer informationen på en webbplats och hur 

man navigerar sig mellan det. Det är viktigt i ett webbutvecklingsprojekt eftersom att 

användaren på ett naturligt sätt ska kunna hitta till den informationen denne söker.  

 Graphic design is NOT information architecture 

 Software development is NOT information architecture 

 Usability engineering is NOT information architecture 

(Rosenfeldt & Morville, 1998 s 9) 

 

Det jag under inledningen beskrev som en webbplats struktur benämns i litteraturen som 

Informationsarkitektur (IA). IA är teorin om hur man strukturerar information på en 

webbplats för att människor lätt ska få tag på den information som de behöver. Syftet med 

Informationsarkitektur är att användaren ska kunna navigera sig genom en webbplats utan 

att känna sig vilse. Användaren ska kunna klicka på en länk och sedan mötas av material som 

är relevanta för kontexten. En länk är en bit text eller grafik som en användare kan trycka på i 

en webbplats för att ta sig till en annan webbplats. En länk ingår oftast i en samling länkar 

som kallas för navigationssystem. 

4.1 Definition 

Enligt Rosenfeldt och Morville (1998) är Informationsarkitektur: 

 en kombination av organisering, beteckning och navigationsplaner inom ett 

navigationssystem 

 den strukturella designen av en informationsplats för att underlätta förvärvande av 

material och arbetet med uppgifter 

 konsten och vetenskapen om att strukturera och klassificera webbplatser och intranät 

för att hjälpa människor att hitta och behandla informationen 

 En praktik som fokuserar på att fånga principerna bakom design och arkitektur och 

föra in dem i systemutveckling. 
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4.2 Navigationssystem 

 

Figur 2. Ett navigationssystem 

På en webbplats finns det ett navigationssystem. Ett navigationssystem är en taxonomi som 

har olika lager. Högst upp i hierarkin har vi det globala navigationssystemet. Här finner man 

länkar till olika avdelningar av hemsidan. Länkarna är väldigt övergripande och måste vara 

formulerade så att användarna ska förstår ungefär vad de kommer få om de trycker på dem. 

Nästa lager är den lokala navigationen. Dessa länkar är mindre övergripande än de länkar 

som finns på det globala lagret. Länkarna förändras ofta beroende på vilken global 

navigationslänk man har klickat på. 

Att kunna navigera på en webbplats är väldig viktigt eftersom man är bunden till den aktuella 

sidan. Besökare på en affär eller ett bibliotek kan titta sig runt för att se vad som finns på 

andra hyllor. Detta fungerar inte på webbplatser. Enda möjligheten till navigering är genom 

länkarna som finns utplacerade på sidan. Är länkarna ej korrekta kommer besökare att gå 

vilse på webbplatsen och möjligtvis ge upp och bege sig till en annan plats. Därför är det 

viktigt att länkarna är formulerade så att användarna lätt förstår vad som finns ”bakom” 

dem. För att kunna försäkra sig om att man fått en bra informationsarkitektur kan tester 

utföras. Rosenfeldt och Morville (1998) säger att oavsett budget bör tester alltid utföras innan 

man bestämmer sig för en informationsarkitektur (a. a. s. 250). 

4.3 Riskerna med bristande Informationsarkitektur 

Enligt Rosenfeldt och Morville (1998, s.11-12) finns det många risker med dåligt designad 

informationsarkitektur. Det kan leda till frustration och irritation hos användarna (som i 

vissa fall är en potentiell kund) vilket kan leda till att besökaren lämnar sidan. Detta kan vara 

till förmån för en konkurrent och företaget förlorar därmed konkurrenskraft. Det kan även, 
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enligt författarna, leda till irritation bland anställda som inte hittar den information de söker 

på intranätet. Detta kan vara arbetsplatser som består av olika avdelningar där de designar 

sina egna intranät själva.  
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5 Card Sorting 

Card sorting är en testmetod som kan användas för att nå en god informationsarkitektur. Det 

är den metoden som det företaget jag studerar kommer att använda i deras 

utvecklingsprojekt. 

 

Figur 3. Exempel på Card Sorting (Nielsen, J, 1995) 

5.1 Bakgrund & Syfte 

Kategorisering är en viktig del av en människas förmåga att nå och ta till sig kunskap (Rugg & 

McGeorge, 2005). Människor får förståelse om världen genom att kategorisera. När de 

förklarar sina kategoriseringar framstår dessa som förnuftiga och giltiga. Detta förnuft kan 

dock vara svårt att finna under designen av ett användargränssnitt. 

Syftet med card sorting är att få en överblick över användarens mentala modeller. Att 

kategorisera externt ger oss en bild på det interna, en mental representation (Fincher & 

Tenenberg, 2005). Dessa modeller används sedan vid konstruktion av informationsarkitektur 

på webbsidan eller intranätet. Detta kan vara arkitekturer som menyer, kategorier för varor. 

Det kan också finnas en hierarkisk struktur där en kategori har flera undergrupper. Card 

sorting är ett bra sätt för att ta reda på underförstådda sanningar om situationer. Metoden 

gör det möjligt att fånga upp sådant som är underförstått för deltagarna men som designerna 

kanske inte ser eller lägger tillräckligt stor vikt på.  

5.2 Metoden 

Sessionerna börjar med att deltagarna får en mängd kort. På dessa kort finns termer 

nedskrivna som har relevans för situationen. Det kan vara kategorier, underkategorier och 

innehåll på den tänkta sidan. Det kan även vara bilder på korten som illustrerar någonting 

som behöver en benämning som användarna förstår. Deltagarna får sedan som uppgift att 

sortera dessa i grupper efter hur de tycker det verkar logiskt. Sedan ger de dessa grupper var 

sitt namn.  
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Det finns två versioner av card sorting. Den ena heter öppen card sorting och den andra 

heter stängd card sorting. I öppen card sorting får användarna själva hitta på namnen på 

grupperna. I Stängd Card Sorting är gruppernas namn redan förutbestämda av testarna. 

Vilken version som bör användas beror på hur situationen ser ut. Är området för testet 

avancerat och fullt med svåra termer kan det vara bra att använda öppen card sorting så att 

designerna får ord som är mer lämpade till människor som inte kan terminologin.  

Enligt Rosenfeldt et al. bör den öppna versionen används i designsammanhang där man 

vill generera designidéer. Den stängda används för att utvärdera en design. Spencer och 

Warfel påstår att Card Sorting inte är en utvärderingsteknik för att få veta om din webbplats 

är dåligt utformat. De säger också att Card Sorting inte genererar den ultimata lösningen 

utan den bör användas i samband med en annan användarcentrerad designmetod. 

 

Stängd vs Öppen Card Sorting 

Öppen card sorting är en variant som kan användas i ett tidigare skede för att generera 

kategorinamn. Stängd card sorting passar däremot bättre för de tillfällen då kategorierna 

redan är bestämda. Den fungerar som en metod som genererar mindre och används för att 

testa designen. 

 

Deltagarna 

Innan testerna börjar bör deltagarna inte veta någonting om vad testerna går ut på. 

Testledarna bör bara berätta att de ska medverka i ett test men helst inte mycket mer. Enligt 

forskningen behövs det minst tio men helst femton personer för att testet ska täcka in 

tillräckligt stor del av målpopulationen (Nielsen, J. 2004). 

5.3 För- och nackdelar med Card Sorting (Spencer, Wafel, 
2004) 

Fördelar med Card Sorting 

 Enkel 

o både för den som håller i testen och för testpersonerna. De som utvecklar 

testerna behöver bara använda enkla hjälpmedel för att skapa 

förutsättningarna för testerna.  

 Billig 

o det enda som behövs är papperslappar, pennor och tid. 

 Snabb  

o Tar ej lång tid att utföra vilket leder till att det är möjligt att samla ihop mycket 

data  på kortare tid. Ett test med en deltagare tar ungefär tio minuter. 

 Beprövad 

o Har funnits och använts i över tio år. 

 Involverar användare  
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o Användarna får bidra med deras tanke-modeller som ger en bättre bild på det 

som behöver göras än utvecklarnas ”magkänsla” eller starka åsikter. 

 Ger en bra grund 

o Den löser inte alla designproblem men den bidrar till en bra grund för 

gränssnittets struktur 

 

Nackdelar med Card Sorting 

 Täcker ej användarens uppgifter 

o Card sorting är en teknik som fokuserar på sidans innehåll. Man missar därför 

andra viktiga aspekter som usability. Man måste därför tillämpa andra 

testmetoder annars finns det risk att designen ej når upp till användarnas behov. 

 Resultatet kan variera 

o Deltagarnas svar kan antingen vara rätt lika eller skilja sig mycket. Deltagarna kan 

sortera informationen på olika sätt eller så kan de hitta på väldigt olika namn på 

kategorierna de skapar. 

 Analysen kan dra ut på tiden 

o Om resultatet varierar mellan deltagarna kan analysen ta lång tid. 

 Risk att få en ”ytlig” klassificering 

o Deltagarna kanske inte tänker på innehållet på korten utan börjar sortera efter 

ytliga egenskaper såsom kvaliteten på papperet. 

5.4 Analys av material från Card Sorting 

Enligt Rosenfeldt och Morville (1998) analyseras card sorting antingen med kvalitativa eller 

kvantitativa metoder. Enligt dem har metoden varit framgångsrikt för att få fram kvalitativa 

data. Spencer och Warfel nämner att det finns två sätt att analysera Card sorting data, 

antingen genom att leta efter mönster i materialet eller att använda kvantitativa 

klusteranalyser med hjälp av ett program.  

5.5 Kvalitativ analys 

Väljer man att analysera kvalitativt ska man ”lära sig och forma idéer under testerna, när 

användarna berättar om sina tankegångar” (Rosenfeldt, s236). Uppgiften är då att leta efter 

mönster i datamaterialet för att kunna dra slutsatser om informationsarkitekturen. Detta 

genomförs genom att lyssna på deltagarna och försöka frambringa deltagarnas tankar samt 

att se hur de grupperar korten. Under en kvalitativ metod ska designern ställa följdfrågor till 

deltagarnas val för att försöka förstå varför de gör som de gör. 

Med få människor kan det vara enkelt att göra detta utan några hjälpmedel. Har man fler 

kan det dock vara klokt att använda sig av tabeller eller matriser för att få en bättre överblick 

över hur deltagarna valde. Man bör dock hålla i åtanke det som berättades av deltagarna 

under testerna så att analysen inte blir för kvantitativ.  
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5.6 Kvantitativ analys 

En kvantitativ version kännetecknas av att data samlas in från en grupp människor. 

Rosenfeldt och Morville nämner två mätvärden man definitivt bör ha med i sin 

undersökning: 

Andelen gånger som användare grupperar två kort tillsammans. En hög association 

mellan två objekt indikerar nära band mellan användarnas mentala modeller. Andelen 

gånger som ett specifikt kort hamnar i samma kategori. Används främst i Stängd Card 

Sorting. De värden man får ut av detta kan visualiseras med hjälp av ett ”affinity modeling 

diagram” för att visa klustret och relationen mellan klustret. Detta görs lättast med hjälp av 

statistiska program där de genereras automatiskt. Denna modell kan dock vara svår att 

använda när man försöker kommunicera resultatet.  

 

 

Figur 4. Affinity modeling diagram (Rosenfeldt och Morville, 1998. s 237) 
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6 Usability Testing 

Nedan kommer jag att beskriva begreppet usability testing som är starkt förknippat med 

bland annat user centered design. Jag kommer även att förklara prototyptester vilket 

kommer att utföras av företaget när de ska testa sin artefakt. 

Att testa sina artefakter är någonting som är viktigt i ett webbutvecklingsarbete (Krug, 

2000; Phyo, 2003; Rosenfeldt och Morville, 1998). Att utföra usabilitytester är någonting 

som man i ett webbutvecklingsprojekt bör göra ofta och tidigt (Krug, 2000). Till skillnad från 

tester som testar systemets prestanda används usabilitytester för att testa systemet med 

avseende på användbarhet. I sådana tester försöker man ta reda på vad användarna tycker 

om systemet och om systemet uppfyller de aspekter som nämndes i avsnittet om usability. 

Usabilitytestning är någonting som ofta faller bort eftersom att det anses kosta mycket 

pengar.  

Krug (2000) nämner att testa en användare i början av ett projekt är bättre än att testa 50 

i slutet. Han skriver också att utföra tester på en användare är 100 procent bättre än att inte 

testa någon. Wodtke (2002) säger att man bör ta fram människor som tillhör den grupp av 

människor som sidan vänder sig till. Krug säger däremot att detta inte är lika viktigt i början 

av ett webbutvecklingsprojekt. Han säger att man i början i princip kan ta vem som helst för 

testning eftersom att syftet med testerna är att få fram om användarna kan förstå syftet med 

sidan. 

 

Figur 5. Ett portabelt usability labb 

http://www.noldus.com/files/portable%20usab%20lab%20-%20with%20screenshot.jpg 

http://www.noldus.com/files/portable%20usab%20lab%20-%20with%20screenshot.jpg
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6.1 Informella och Formella tester 

Det finns två typer av tester som kan utföras, informella och formella. Formella tester är 

tester man utför under arbetstid mot användare. Detta kan ske i ett usability laboratorium 

där användarna studeras med hjälp av ljud- och bildupptagning. Det kan även ske i ett kontor 

utan någon inspelning men med hjälp av att ta anteckningar. Formella tester kännetecknas 

också av att det brukar ske mycket planering innan testerna. Nackdelen med dessa formella 

tester är dock att de kan kosta mycket pengar. Phyo (2003) säger att formella tester kan kosta 

upp mot 100 000 dollar vilket motsvarar nästan 800 000 svenska kronor. Om testning är så 

viktigt som Krug säger skulle enbart formella tester kosta väldigt mycket pengar. Kostnaden 

är en av de största anledningar till att testning inte äger rum. 

Informella tester behöver däremot inte kosta mycket pengar. Enligt Phyo (2003) kan 

informella tester kosta mellan noll till 15 000 dollar (motsvarande ca 120 000SEK). Det som 

kännetecknar informella tester att de sker utan någon större planering utan äger rum när 

utvecklarna känner att de behöver testa någonting. Det är inget krav att testdeltagarna ska 

ingå i målgruppen för webbsidan utan det kan lika gärna vara kollegor eller vänner. 

Nackdelen med informella tester är dock att resultatet man får kan vara snedvridet när man 

använder människor som finns i ens omgivning.  

6.2 Prototyptest 

Att testa med hjälp av prototyper är ett av de vanligaste sätten att utföra usability testning på. 

Syftet med prototyptester är olika beroende på var i utvecklingsprocessen man är. 

Övergripande över hela tiden använder man dock testerna för att få reda på om det finns 

några problem med artefakten. Prototyptester används för att se om användarna hittar något 

ställe i gränssnittet som de inte förstår sig på. Det kan till exempel vara en knapp som de inte 

förstår är en knapp eller en länk de inte förstår är en länk. 
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Figur 5. Prototyptester kan vara pappersmodeller av systemet eller  

enkelt designade applikationer med funktionalitet. 

 

Prototyptester visar slutanvändarna en potentiell version av hur systemet kommer se ut i 

slutskedet. Syftet med prototyptesterna är att ta reda på om designerna har förstått kraven 

från användarna och om de har designat ett system som uppfyller dessa krav (Mason & 

Carey, 1983). Prototyptester kan även användas som en designmetod för att få fram 

designidéer. Användarna kan, med hjälp av prototyperna, relatera det de ser till deras behov. 

Det kan antingen ske genom en prototyp i pappersform som i bilden ovan. Det kan även vara 

en applikation där de funktioner som utvecklarna vill testa finns med i systemet. 

Funktionerna är ofta simulerade utan någon underliggande koppling till andra system. Det 

som skiljer prototyper mot vanliga pappersmodeller är dock att prototyper är interaktiva 

(Benyon et al. 2005, s254).  

 

6.2.1 Low- och highfidelityprototyper 

Banyon et al (2005) skiljer på prototyper i pappersform och mer avancerade typer av 

prototyper. En pappersprototyp eller liknande kallar de för en lowfidelityprototyp och en mer 

avancerad kallar de för highfidelityprototyp. En mer avancerad prototyp är en prototyp som 

är designad som ett datorgränssnitt. Båda versionerna har vissa för och nackdelar som kan 

vara bra att tänka på när utvecklare planerar att utföra prototyptester. Lowfidelityprototyper 

är bättre vid början av ett utvecklingsprojekt. Det kan ge designerna förslag till 

underliggande designaspekter såsom innehåll, form, struktur samt funktionalitet. Ett sådant 

prototyptest är ämnat att generera nya idéer och inte verifiera och utvärdera ett nästan 

färdigt system. Därför är det viktigt att deltagarna uppmanas till att säga vad de tänker 

istället för att hålla sig till att utföra testerna och bedöma om de är av tillräckligt god kvalitet. 

En highfidelityprototyp är nära hur designen kommer att se ut i slutändan. En sådan 

prototyp används för att kunna utvärdera designen efter huvudsakliga designelement. Det 

kan till exempel vara innehållet på sidan och hur interaktionen och funktionaliteten på sidan 

fungerar. 

 

6.2.2 Två sätt att se funktionalitet 

Enligt Benyon et al. finns det två sätt att tillsätta funktionalitet i prototyperna. Antingen kan 

man välja ett horisontellt tillvägagångssätt där man fokuserar på att få in så många 

funktioner som möjligt. De funktioner man tar med är i sin tur inte särskilt detaljerade utan 

de finns mest bara där. Det andra sättet är att vertikalt tillvägagångssätt där man tar 

använder få funktioner men att dessa är mer utförliga än i ett horisontellt. Anledningen till 

att man inte bör göra ett fullskaligt prototyptest säger författarna beror på att det skulle 

försämra systemets prestanda. 
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6.2.3 Utföra prototyptester 

När man utför prototyptester så får användarna sätta sig ned med prototypen och använda 

den för att utföra vissa uppgifter. En av designerna sitter bredvid testpersonen och instruerar 

och hjälper till. I lowfidelitytester får denna person vara datorn genom att bläddra eller byta 

till rätt sidor när testdeltagaren t ex trycker på knappar. En annan designer har som uppgift 

att sitta i bakgrunden och ta anteckningar. Det är bra att dokumentera kommentarer från 

deltagaren samt de problem de stöter på när de testar prototypen. 

Enligt Rosenfeldt och Morville kan människor ha svårt att veta vad de ska göra om de får 

prototypen framför sig. Det kan därför vara bra att inledningsvis ge ett exempel på ett 

scenario som kan utspela sig på sidan. Det är även bra att låta användaren gå igenom några 

redan färdigställda scenarion. Designern måste dock vara försiktig så att han inte tar över 

testet eftersom det leder till felaktigt resultat.  

Krug (2000) skriver att man inledningsvis, speciellt vid ett lowfidelitytest, kan fråga vad 

deltagaren tror att syftet är med webbplatsen. Det kan till exempel vara bra att ställa frågor 

om var de skulle trycka om de var ute efter en specifik sak. Det kan också vara bra att fråga, 

innan personen klickar på någonting, vad denne tror den kommer att finna. Sedan är det bra 

att fråga efter ett klick om de fann det de förväntade sig.  
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7 Designsituationen 

Nedan kommer en beskrivning om för hur företagets situation ser ut. Jag kommer att 

beskriva det befintliga systemet och vad som har varit problematiskt. Jag kommer även att 

berätta om företagets syn på användartester. 

7.1 Företaget och Gränssnittet 

Företaget jobbar med webbutveckling och finns i en stad i Sverige. De jobbar först och främst 

med att designa interaktiva webbplatser åt företag. De har även uppdrag som handlar om 

användbarhet och affärsutveckling.  

Företaget består av fyra anställda. Chefen är företags- och projektledare och har även hand 

om företagets affärer. Han jobbar även som utvecklare av affärsprocesser. Designern sköter 

företagets design av gränssnitt och utför även användarundersökningar. Teknikansvarig har 

ansvar över företags tekniska delar och är även ”back-end” programmerare och slutligen 

webbutvecklaren som har övergripande kunskap inom programmering.  

7.1.1 Företagets Uppdrag 

Företaget har fått en beställning av ett företag från samma stad. Jag kommer härefter 

benämna denna beställare som kunden. Kunden vill att företaget ska utveckla ett nytt 

webbgränssnitt och därmed ersätta det befintliga systemet som har visat sig vara bristfälligt. 

Webbplatsen är en e-handelssida som fokuserar på en tjänst där besökare av webbplatsen 

kan beställa tjänster från olika företag.  

7.1.2 Det befintliga Webbgränssnittet 

Syftet med webbplatsen är att ge en gemensam plattform för beställare och leverantörer. 

Beställarna har stor valmöjlighet bland de olika leverantörer som levererar olika typer av 

tjänster till olika priser. Företagets uppdrag är dock riktat enbart mot beställarna. Detta 

eftersom att beställaren kan vända sig åt andra företag om den stöter på irritationsmoment 

på webbplatsen. 

Kundens tjänst riktar sig till människor som äger bostads- eller hyresrätt i en viss stad i 

Sverige. Målgruppen är alltså människor i äldre tonåren och ända upp till sjuttio- eller 

åttioårsåldern. 

Gränssnittet är designat som en Rich Internet Application i programspråket Flash. Det är 

även möjligt byta till ”en enklare version”. RIA är ett samlingsnamn för programspråk som 

ger webbplatser gränssnitt som påminner om desktopapplikationer. Exempel på sådana 

språk är Flash, Java, Javascript och Microsoft Silverlight. (Wikipedia[1]) Den enklare 

versionen ser i princip likadan ut men är designad efter traditionella programspråk inom 

webbutveckling. Med traditionella programspråk inom webbutveckling menar jag HyperText 

Markup Language (HTML) och Cascading Style Sheet (CSS). 
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Figur 6. Gränssnittets struktur 

 

Sidan består av tre kolumner samt ett fliksystem (se bild på nästa sida). Flikarna används för 

att kunna anpassa innehållet efter om kunden har rollen privatperson eller företag. Ovanför 

kolumnerna finns knappar med olika typer av utbud. Innehållet i kolumnerna finns i två 

versioner. Den man träffar på först ger besökaren information om webbplatsen. Besökaren 

kan även hitta kontaktinformation, driftsinformation samt svar på vanliga frågor. Den andra 

versionen av kolumnerna är riktad mot tjänsterna och e-handel. Innehållet förändras när 

man klickar på någon av de knappar som ligger ovan kolumnerna och ändras tillbaka när 

man trycker på en ”Hemknapp”. Denna Hemknapp står ut ur designen och är placerad 

ovanför den vänstra kolumnen. 

Under kolumnerna finns tre områden med några andra tjänster. Under den första 

kolumnen hittar man den senaste drifts-informationen. Nedanför den andra finns en 

Webbtjänst som tillhandahåller kortfattad information om artiklar i en lokal tidning. Klickar 

besökare på dessa objekt förs de vidare till den aktuella artikeln på tidningens sida. I det sista 

området, längst ner till höger, finns en väderlek för den stad som kunden befinner sig i.  

Till sist finns det en ruta med inloggningsfunktioner längst uppe i högra hörnet. Här kan 

man även välja att begära sitt lösenord om användarna skulle ha glömt det. Om besökare 

klickar på knappen för att återfå sitt lösenord skickas de vidare till en sida där de ombeds att 

ange sin e-postadress och sitt användarnamn. 

Gränssnittet skiljer sig beroende på vilken version av sidan man betraktar (Flash eller 

HTML). Det jag beskrivit ovan är hur RIA-sidan ser ut. Den andra sidan ser i princip likadan 

ut till skillnad från att sidopanelerna aldrig ändrar innehåll och att Hemknappen inte är 
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klickbar längre. Om besökaren vill ta sig till startsidan måste denne klicka på en länk som 

ligger ovanför sidan, i marginalen. 

 

7.1.3 Problemet med det ursprungliga webbgränssnittet 

Under intervjun med designern och chefen framkom det att de som designat sidan tidigare 

aldrig var helt tillfreds med designen. Många av kunderna till webbplatsen har varit 

missnöjda och webbplatsens kundtjänst har fått många samtal från människor som inte 

förstår vad de ska göra. Chefen påstår att problemet var att för många olika parter deltog 

under designprocessen, vilket skulle ha lett till ett sämre gränssnitt. När jag bad honom 

förklara framkommer att det han menade var att det var ett företag som designade 

webbplatsen och några andra som skötte de underliggande systemen. 

Om en användare har glömt sitt användarnamn och lösenord finns det ingen funktion för 

att snabbt kunna få tillbaka det automatiskt. Detta leder till stor irritation och företaget 

måste sedan återge denna information manuellt via kundtjänst. Rosenfeldt och Morville 

(1998) säger att dålig design, där användarna inte hittar det de letar efter, leder till att 

kostnaden ökar för företaget. Först och främst skapar det irritation från användarna vilket 

ökar risken till att byter till en annan webbplats och ett annat företag. Den extra kundtjänsten 

blir en kostnad. Detta hade undvikits med hjälp av ett system som bättre möter användarens 

behov.  

Företaget kommer att skapa ett webbgränssnitt som fokuserar på huvudtjänsten. Allt 

runtomkring som webbtjänster från lokaltidningar kommer de att plocka bort för att inte 

förvirra användaren. Innan testerna sätter igång har företaget designat en 

highfidelityprototyp och tagit fram de termer som är lite svåra. 

 

7.2 Företagets syn på användartester 

Företaget gör i vanliga fall inga formella tester. Om de någon gång utför tester är det 

informella prototyptester mot kollegor och vänner. Prototyperna brukar i de fallen vara 

väldigt nära hur slutresultatet kommer bli (highfidelity). I denna designsituation använder de 

tester eftersom att webbplatsens tjänst har fungerat dåligt förr. Därmed vill de försäkra sig 

om att den nya sidan ska funka och besökare ska, utan större problem, kunna använda 

tjänsten. Företaget berättar också att det blir som en försäkran att webbplatsen fungerar. Om 

någon sedan ifrågasätter sidan kan de hänvisa till användartesterna. 

 

7.2.1 Card Sorting 

Card Sorting är den första delen av användartesterna som företaget kommer genomföra. 

Anledningen till att de väljer att genomföra card sorting före prototyptesterna är på grund av 

att det under prototyptesterna kommer användas terminologi som testas under card sorting. 
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Därmed tror de att användarna kan påverkas av denna terminologi om de utför 

prototyptesterna före card sorting sessionen.  

Enligt företaget används card sorting för att ”få en bild över hur användarna sorterar 

information”. Utöver att ta fram alla termer som de tror kommer användas på sidan kommer 

de även sortera dem efter hur de tror att det ska se ut i förväg. De använder card sorting för 

att verifiera att deras sätt att sortera information överensstämmer med användarens. 

Anledningen till att de gör på detta sätt är eftersom de inte anser att det de designar inte är 

omfattande nog för att göra en riktig card sorting session.  

Efter den andra intervjun kommer det fram ett de inte tänker använda card sorting riktigt 

fullt ut. De kommer använda card sorting för att få fram rätt terminologi till vissa objekt på 

sidan. Tidigare har dessa ord varit alltför tekniska så att många av användarna inte förstod 

dem. 

Designern i företaget berättar att när man utför card sorting använder man post-it lappar 

eller liknande där allt innehåll finns nedskrivet eller illustrerat i bilder. En bild kan till 

exempel vara på någonting som hör till sidan. Det kan vara någonting som de har svårt att 

sätta ett lämpligt ord för som användarna förstår. Därför vill de veta hur användarna skulle 

benämna det. Användarna får sedan som uppgift att sortera lapparna efter hur de tycker att 

de passar ihop.  

Analysen av det material de får in kommer att ske i samband med testerna. De tänker att 

detta ska vara möjligt eftersom deras situation är så pass liten. De förväntar sig att testerna 

ska gå smärtfria även om de är medvetna om risken att det kan gå illa. Stöter de på något 

problem under testerna, till exempel att deltagarna resonerar olika, kommer de att göra 

designen tydligare på dessa ställen. 

De anser att det är viktigt att deltagarna inte påverkas av testledarna under testerna. De 

nämner att när detta händer blir resultatet snedvridet och felaktigt. De kommer att försöka 

ställa öppna frågor och be dem förklara så mycket som möjligt. De syftar till att hålla ett så 

avslappnat test som möjligt. Detta eftersom de påstår att det då blir ett bättre resultat 

eftersom deltagaren då lättare pratar och berättar än när denna känner sig stressad.  

 

7.2.2 Prototyptester 

Företaget kommer att utforma ett test med hjälp av en highfidelityprototyp. Prototypen 

kommer alltså vara väldigt nära den slutgiltiga designen. Den kommer att ha full 

funktionalitet. På de ställen i gränssnittet där det inte är riktigt färdigt än kommer 

användaren få förutbestämda svar. Det är t ex på ställen där gränssnittet i vanliga fall 

kommunicerar med ett annat system.  

De kommer att utföra sina prototyptester för att verifiera att de flöden som finns för att 

kunna beställa en ny tjänst, ändra en befintlig tjänst och säga upp en tjänst fungerar. De vill 

se att användaren kan utföra dessa funktioner utan några större problem och se till att 

användaren förstår sidan rent kognitivt. Med det menar jag att knapparna är tillräckligt 

utmärkta för att användaren ska lägga märka till dem o s v. 
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De har ej utfört några tester innan, varken informella eller formella. När jag frågar dem 

varför de inte har utfört några lowfidelitytester innan säger de att de inte skulle få ut 

någonting av det.  

 



31 

 

8 Diskussion 

 

Det har visat sig finnas delade meningar om användartester och hur viktiga de egentligen är. 

Främst skiljer det sig mellan vad företaget och litteraturen tycker om testning. Även inom 

litteraturen verkar det finnas delade meningar om hur många tester man bör utföra. 

8.1 Vikten av användarvänlighet på olika typer av webbsidor 

På webbsidor med försäljningssyfte är gränssnittets användbarhet och 

informationsarkitektur (IA) direkt knutet till hur det går för företaget. Detta beror på att 

syftet med webbplatsen är att sälja produkter till kunder som besöker sidan. Är inte 

webbsidan designad på ett bra sätt finns det en risk att användare lämnar sidan och företaget 

förlorar kunder som möjligtvis hittar det de söker hos ett konkurrerande företag. 

Det är viktigt att webbplatsen till exempel håller hög learnability och memorability. 

Anledningen till det är för att det ska vara lätt att köpa varor samt att det ska vara lätt att 

beställa varor igen vid ett senare tillfälle. Är webbplatsen svår att lära sig och användaren inte 

förstår hur denne ska gå till väga finns det en risk att användaren lämnar sidan. Därför 

kommer färre personer genomgå hela köpprocessen och färre kommer handla från företaget. 

Webbplatsen måste ha ett bra navigationssystem för att användaren lätt ska kunna hitta 

till den vara denne söker. Är informationsarkitekturen dåligt utformad kommer besökaren ha 

svårt för att hitta varan, även efter att ha försökt olika vägar. Detta  kan leda till att 

besökaren inte tror att varan finns på e-handelssidan. Webbplatsen måste vara designad så 

att användaren relativt enkelt hittar vad denne söker efter när denne browsar på sidan. Mer 

omfattande sidor bör även vara utrustad med sökfunktioner som gör det möjligt att komma 

åt informationen på annat sätt än att ”browsa”.  

När man utvecklar ett webbgränssnitt med ett annat syfte (t ex information, reklam) 

kanske utvecklare tänker att det inte är lika viktigt med usability och IA som för en e-

handelssida. Usability och bra IA är inte lika kritiskt för ägarna av webbplatsen. Jag skulle 

däremot vilja påstå att det är lika viktigt. Att en sådan webbplats är utformad med bra 

usability och IA är inte lika affärskritiskt som för en e-handelssida men det är ändå någonting 

man bör ha i åtanke. När en besökare kommer till webbplatsen i hopp om att finna 

information om ett visst ämne måste det vara tydligt vad som är syftet med sidan och vad 

man kan finna där. Är det då en potentiell kund till ett företag är det viktigt att sidan är 

utformad på ett bra sätt. Förutom att det förenklar för användaren ger det även ett intryck av 

professionalitet och seriositet. 

8.2 Hur försäkrar man sig om att man lyckats skapa något bra? 

För att försäkra sig om att man lyckats utveckla ett gränssnitt som är användarvänligt och lätt 

att navigera sig på kan man använda sig av tester. Vid testning kan det komma fram 

synpunkter på gränssnittet som utvecklarna aldrig hade tänkt på. Det kan vara saker som i 

efterhand känns självklara men som de som designar gränssnittet har svårt att se själva. Vid 
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usabilitytester är det viktigt att man testar mot användare. Vissa säger att man måste 

använda människor ur rätt målgrupp. Krug(2000) säger däremot att man ändå vinner på att 

testa mot människor som inte är potentiella slutanvändare. 

Usability kan liknas vid programmering. När jag programmerar går den mesta av tiden åt 

att rätta till fel jag har gjort i koden som gör att programmet ej kan köras. Även om jag får 

koden att kompilera (utvecklingsmiljön hittar inga fel) kommer det oftast upp felmeddelande 

så fort programmet körs. Tänk dig att usability är likadant. En liten del går åt att skapa en 

design men att resten av tiden går åt att rätta till fel man har med designen. Detta skulle 

betyda att ej utföra användartester på en artefakt skulle kunna liknas med att inte ha 

möjligheten att kompilera sin programkod. Skillnaden är dock att människor inte är lika 

bundna vid kod som datorer och är därför bättre på att tolka information. Därmed är fel i ett 

gränssnitt inte lika kritiskt för människor som fel i koden är för datorer. 

8.3 User centered design och företagets syn på tester 

För att göra det möjligt att skapa användarvänliga gränssnitt ska man enligt User Centered 

Design (UCD) utföra förstudier innan man börjar designa. Under förstudierna ska 

utvecklarna försöka skapa sig en förståelse för vem användaren är och vad denna behöver. 

För detta finns det ett par verktyg som kan hjälpa utvecklarna. Två exempel på verktyg är 

Personas och scenarios som kan användas som verktyg/inspirationskälla när utvecklarna 

designar webbgränssnittet. Efter att en produkt utvecklats, som grundats på användarna, bör 

man sedan utföra tester för att försäkra sig om att det man har gjort verkligen är 

användarvänligt. Efter testerna förfinas produkten och därefter utförs ytterligare tester.  

Enligt företaget är förstudierna viktigast eftersom att man därigenom försöker få en 

förståelse för vem användaren är. De anser däremot att tester inte är lika viktigt. De tror att 

ett flertal tester kan vara viktigt när man utvecklar mer omfattande webbplatser med 

heterogen information och många olika kategorier. I de uppdrag de har utfört har de dock 

aldrig känt ett behov av att utföra fler än ett test. Dessa tester har varit informella 

highfidelityprototyptester som alltså ligger nära hur artefakten ser ut vid lansering. Risken 

med att börja testa i slutskedet är att det kan vara rätt kostsamt att utföra några större 

förändringar. En nackdel med att använda en prototyp som ligger väldigt nära hur det 

kommer att se ut kan vara att den som testar prototypen inte vågar komma med kritik. 

Deltagarna kan vara rädda för att göra designern ledsen och vågar därför inte påpeka på allt 

de ser. Vid ett lowfidelitytest ser däremot deltagarna att de inte alls har kommit långt med 

designen och kan därför känna att det är lättare att komma med kritik.  

Varför utför de tester för den här situationen? Om de nu ser tester som någonting som inte 

är viktigt är det intressant att fråga sig varför de använder sig av det just i detta fall. 

Anledningen till att de utför tester under denna process har att göra med att företagets kund 

har förlorat sina kunders förtroende. Genom att försäkra sig om att webbgränssnittet 

fungerar bra behöver kunden (de som beställer gränssnittet) inte vara orolig för att förlora 

mer av sitt eget rykte sina kunders förtroende.  
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8.4 Mina tankar kring testning 

Jag håller delvis med dem i fråga om huruvida tester är viktiga eller ej. I deras fall tror jag att 

ett flertal tester, utformande för att kontrollera om man nått god usability och IA, inte skulle 

bidra till ett bättre webbgränssnitt. Jag tror att designern i företaget är tillräckligt erfaren för 

att kunna designa ett bra gränssnitt utan att behöva utföra tester för att få feedback. Detta 

resonemang bygger jag på att företaget har drivits i tolv år och det finns fortfarande kvar. Om 

designern inte hade varit bra på det han gör hade företaget med stor sannolikhet inte funnits 

kvar idag.  

Även om utvecklarens huvuduppgift är att designa webbgränssnitt och denne är bra på 

det, har man ändå, som alla människor, bra och dåliga dagar. Även en skicklig designer kan 

göra fel eller mindre bra lösningar. Det kan vara fel som ingen annan i projektgruppen 

märker. Varje designsituation är unik. En designer kommer aldrig att uppleva samma 

situation två gånger, även om det finns situationer som har liknande problem. Det som 

fungerade på den ena webbplatsen behöver nödvändigtvis inte funkar lika bra på den andra. 

Den som utvecklar gränssnittet kan även bli känslomässigt knuten till sin skapelse och 

försvara den om den kritiseras. Därmed kan fel eller problem finnas kvar när webbplatsen 

lanserats.  

Det bör även noteras att det är stor skillnad mellan webb- och systemutveckling. När man 

lanserar en desktopapplikation är det viktigare att varan innehåller färre fel. Detta eftersom 

att det är svårare att göra snabba förändringar för en sådan applikation. Att komma med en 

uppdatering kräver att samtliga användare installerar den på sin dator. Att lansera en 

förändring på en webbplats går på några sekunder och är inte beroende av användarnas 

datorer. Fel är därmed inte lika kostsamt för en webbplats som det är för desktopapplikation. 

Därför kan man säga att tiden efter en lansering av en webbplats kan ses som en del av 

testfasen.  

Vissa fel tror jag samtidigt kan vara svåra att finna efter att webbplatsen implementerats. 

Detta kan vara länkar som har opassande namn som får användaren att tänka efter (se ”Don't 

make me think”, avsnitt 3.1.4). Detta beror på att den feedback man kan få ut efter 

implementeringen är kvantitativ än kvalitativ. Såvida användarna själva inte ringer in och 

kommer med synpunkter har utvecklarna bara statistiken från webbplatsen att gå efter. 

Denna feedback kan vara svår att använda för att förbättra webbplatsens usability. 

När användarna ska använda ett implementerat gränssnitt kanske det visar sig att det 

finns fel eller problem med gränssnittet. Utifrån den statistik företaget tar fram för sidan 

kanske de gör en feltolkning och tar fram en lösning som inte löser det verkliga problemet. 

Även om jag inte kan säga om så är fallet för det företag jag varit hos kan jag tänka mig att 

detta problem finns hos många andra företag.  

Fast även om ett test utförs betyder inte det att alla problem fångas upp som kan finnas 

hos en artefakt. Om ett test genomförs utvecklarna finner att par fel och rättar till dem är det 

inte säkert att produkten är felfri. Felen som hittades kanske i sin tur dolde fler fel. Jag 

menar att det är möjligt vissa problem inte påträffades under det första testet på grund av att 
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deltagarna aldrig hade chansen att hitta dem. Utförs inte några tester måste utvecklarna vara 

medveten risken att det kan finnas fel. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bra för företaget att inte behöva testa lika mycket. 

Tester kan, som jag nämnt tidigare, kosta väldigt mycket pengar. Utför de ett par stora 

formella tester under varje designprocess skulle kostnaden bli väldigt hög. Säger de istället 

att de inte behöver göra tester, utan förlitar på designerns förmåga till att designa tillräckligt 

goda gränssnitt, är det en ekonomisk vinst för dem. Om inte företagets kund betalar extra för 

att tester ska utföras behöver inte företaget testa och de kan därmed spara en hel del pengar.  

Wodtke (2003) beskriver en situation där en ny sida har lanserats. Utvecklaren fortsätter 

med sitt nästa projekt men en dag in i projektet kommer det fram klagomål om den 

nylanserade webbplatsen. Antalet besökare på sidan och antalet klick på annonser var inte 

tillräckligt högt. Sidan måste få en ny design och det projekt som nyss har påbörjats blir 

framflyttat.  

Företaget ser detta som en ekonomisk förutsättning mer än ett problem. Skillnaden är 

dock att företaget inte skjuter fram ett annat projekt till förmån för ett annat. De har flera 

projekt som pågår parallellt med varandra. När företaget har designat ett gränssnitt och 

utfört sitt arbete håller de koll på företaget som de designade åt. De tillhandahåller statistik 

om hur många som besöker sidan och dylikt. De utbildar sin kunder i hur de ska tolka 

statistiken. Märker då företaget eller deras kund att det är någonting som verkar otydligt på 

webbplatsen kan de göra en ny beställning hos företaget.  

 

”Det är vanligt att vi jobbar så. Vi vill att alla våra kunder ska jobba så också, med små 

förbättringar hela tiden. Att vi sparar en del av budget och släpper de grundläggande 

funktionerna först och så bygger vi på eftersom och försöker få feedback på vad det är 

folk saknar. Vad funkar bra vad funkar mindre bra.”  

(Chefen på företaget under intervju 2) 

 

Detta kan vara fördelaktigt för företaget men hur fungerar det i längden? De säger att de inte 

behöver några tester eftersom de flesta av deras arbeten är för små för att de skulle tjäna 

någonting på att ha det. Jag tror att det finns en risk med att företaget inte riktigt ser vad 

card sorting och användartester kan bidra till designen. Det behöver inte betyda några 

problem, men det kan göra det. Det finns en risk. Denna risk kan möjligtvis förminskas om 

användartester utförs. Om de i framtiden möts av ett mer omfattande projekt där det vore 

klokt att utföra tester, kommer de då att se det? Att i en sådan situation inte utför tester kan 

innebära problem och eftersom att det är ett större projekt är det möjligt att konsekvenserna 

av problemen blir mer påtagliga än i ett mindre projekt.  
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9 Slutsats 

Det finns en skillnad på hur ett företag ser på användartestning mot hur det ser ut i 

litteraturen. Enligt litteraturen är testning väldigt viktigt, någonting som bör göras i varje 

webbutvecklingsprojekt, gärna flera gånger. Företaget tycker däremot att testning inte är lika 

viktigt utan är någonting som kan göras informellt i slutet av en designprocess. Företaget 

tycker att testning kan användas i situationer där användarvänlighet är affärskritiskt för sin 

kund. 

För webbplatser med relativt omfattande innehåll och där informationen är heterogen 

med många potentiella kategorier, bör utvecklarna anstränga sig för att få en bra 

informationsarkitektur. Bra informationsarkitektur, navigationssystem för sidan, kan uppnås 

genom att använda card sorting tester. Card sorting tester kan utföras vid första halvan av ett 

utvecklingsprojekt när utvecklarna har tagit reda på vad webbplatsen kommer att innehålla. 

Öppen card sorting kan användas när man vill att användarna ska generera övergripande 

kategorier över en samling länkar. Stängd card sorting används när man redan har bestämt 

sig för vilka övergripande kategorier sidan ska innehålla. Deltagarna i testet får sortera efter 

de förutbestämda kategorierna. 

Jag rekommenderar att de som vill utföra tester använder sig av low-fidelity prototyper i 

början av ett utvecklingsprojekt och highfidelityprototyper när designen börjar bli klar. 

Lowfidelitytester används för att generera ideer för hur systemet kan se ut medan high 

fidelity tester används för att ta reda på vilka problem gränssnittet har. 

I frågan om huruvida testning är viktigt eller ej skulle jag vilja påstå att det beror på 

situationen. Om det är första gången någon ska utveckla ett webbgränssnitt rekommenderar 

jag att utföra tester. Det kan vara svårt att veta vilka konventioner som bör användas och hur 

man ska bygga upp webbplatsen informationsarkitektur. Ju mer man utvecklar sin förmåga 

att designa system desto mindre kommer designen att behöva testas. Jag anser dock 

fortfarande att det kan vara fördelaktigt att utföra åtminstone ett test för att försäkra sig om 

att designen är bra. Även den mest erfarna designer kan göra fel och det kan därför vara bra 

att testa. Jag anser även att utvecklare bör ha förmågan att veta när tester behövs i en 

designsituation. Sådana situationer är när ett fel i gränssnittet skulle innebära stora 

komplikationer. Designern måste vara medveten om sin egen förmåga och veta när denne 

designar artefakter som ligger utanför dennes kunskap och erfarenhet.  
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Bilaga 1 

Frågor till intervju 1 

 Tror ni att de använder användartestern när de gjorde det  

 De var alltså inte nöjda med den själv heller?  

 Om vi pratar om hur den befintliga sidan ser ut nu, hur har användarna reagerat på 
systemet, vad har de sagt är dåligt? 

 Hur ser erat företag ut? hur många är ni som jobbar?  

 Vad har ni för bakgrund? Är det bara webbutvecklare eller är ni kanske 
kognitionsvetare eller?  

 När ni kommer att göra de här användartesterna kommer alla vara delaktiga eller är 
det vissa av er som kommer att vara med?  

 Kan ni berätta om Card Sorting för mig?  

 Det som kommer stå på post-it lapparna är det sådant som finns på den befintliga 
webbsidan eller är det...?  

 Ni har berättat tidigare att ni ska göra ett sorts prototyptest också, kan ni berätta om 
den också? Hur kommer det att gå till?  

 Vad är det ni vill uppnå med de här prototyptesterna? Är det för att verifiera att det är 
en god design eller...?  

 Om vi går tillbaka till Card Sorting, vad kommer ni ge för instruktioner till 
användarna innan de sätter igång?  

 Ni kommer alltså göra Card Sorting först och Prototyptesterna senare?  

 Ni kommer använda samma deltagare?  

 Var kommer deltagarna ifrån? hur har ni fått kontakt med dem?  

 Har ni använt de här metoderna förut?  

 Är det mot kunden då eller?  

 Kommer ni testa någonting mot leverantörerna?  

 Vet ni vad de tycker om systemet?  

 Hur många deltagare kommer ni att ha?  
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Bilaga 2 

Frågor till Intervju 2 

 Har ni bestämt hur ni ska lägga upp Card Sortingen? 

 Hur ska ni lösa det då i designen om ni ska använda anläggningsid? 

 Testa på sidan om är det Card Sorting eller prototyptester? 

 Om ni märker att en stor andel av användarna använder ett annat ord vid Card 

Sorting, men att de inte tänker på det vid prototyptesterna, kommer ni ändå att 

byta då? 

 Ni skulle ha alltså några ord som ni kommer ta med som de kommer få och så 

kommer de ha vissa som de får dela in själv? 

 Som jag har läst så kan det ibland vara smart att om man får ett ord kan man fråga 

användaren vad tror du att du skulle hitta under den här? Vad får du om du 

klilckar här? 

 Det är mer inloggning och beställning? 

 Hur kommer ni då använda prototyptester? Om det används i samband med Card 

Sorting men vad vill ni då få ut av prototyptesterna? Som ni inte får ut i CS? 

 Det är beställningsdelen som är det viktiga? 

 Hur kommer prototyperna se ut. Hur nära kommer de vara den slutgiltiga designen? 

 Ungefär som en simulering? 

 Men jag tänkte ni berättade att ni brukar köra tester mot kollegor och kompisar. Har 

ni kört några sådana tester nu också? 

 Ni brukar inte testa någonting med pappersprototyper? Varför inte? 

 Men då tänkte jag också på tester mot kompisar också Det brukar ni inte heller göra? 

 Var det mot användare eller var det internt? 

 Vad betyder Live? 

 Tolkar man då datan från Google Analytics eller? 
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 Så det är alltså efter release? 

 Så betyder det att ni har kontrakt efter också eller är..? 

 Så ni är någon sorts förmedlare? 

 Är det mer mot interna webbplatser då? 

 Erat jobb är det är alltså hela sidan. Eller är det bara den här delen att köpa? 

 Ni ska inte ha kvar lokaltidigarna? 

 Och det skulle ni inte ta hand om? 

 Har ni gjort några Profiler på användarna? 

 Hur har ni gjort det? 

 Har ni gjort några egna scenarion efter vad de har gjort mot någon designlösning? 

 Så det är mer research än testning i princip? 

 Det är något ni alltid gör? 

 Så ni brukar köra workshops också? 

 Vad brukar ni fråga då? 

 Så ni är inte rädd att de ska säga ”då struntar vi i det här”? Jag menar att de kanske 

kände att de inte behöver en sida. 

 

 


