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Sammanfattning
Denna uppsats syfte är att utgöra exempel på hur man kan förbättra användbarheten hos en ITartefakt. Uppsatsen redogör för utvecklingen av ett system med fokus på användbarhet. Här
avhandlas ett projekt som innehåller användbarhetstestning av IT-artefaktens föregångare samt
planering, design och användbarhetstestning av den nya, färdiga artefakten. Den nya artefakten
utvecklas utifrån fyra övergripande designprinciper som baserats på en utvärdering av
användbarhetstester och Jakob Nielsens tio riktlinjer för användbarhet. Testresultaten från det
gamla och det nya systemet jämförs och viktiga förbättringar och designbeslut gås igenom.
Resultatet av studien visar att användbarheten har förbättrats.

Nyckelord: Användbarhet, användbarhetstest, extrem programmering, webbapplikation,
ASP.NET

Abstract
This paper aims to provide examples of how to improve the usability of an IT artifact. The paper
deals with the development of a system with a focus on usability. Here a project is presented that
includes usability testing of the IT artifact's predecessor, together with planning, design, and
usability testing of the new artifact. The new artifact developed based on four overarching design
principles based on an evaluation of usability tests and Jakob Nielsen's ten guidelines for
usability. The test results from the old and the new system are compared and significant
improvements and design decisions are reviewed. The result of the study shows that usability has
been improved.
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Begrepp
Kontroll
I webbsammanhang en knapp, textbox etc.

User control
En sorts kontroll som skapas av utvecklare och kan ses som en samling av kontroller. Kontrollen
kan enkelt implementeras på en websida.

ASP.NET
Ett ramverk för webbutveckling.

Tooltip
Textruta med information som visas när en användare för muspekaren över en kontroll.
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1 Inledning
1.1 Problemformulering
Svenska kyrkans har flera olika nivåer av beslutande organ och dessa väljs demokratiskt av
svenska kyrkans medlemmar genom direkta val. De olika organen utser i sin tur verkställande
utskott på respektive nivå, genom indirekta val. Dessa indirekta val styrs av ett komplicerat
regelverk som leder till att kyrkan använder sig av en proportionell valmetod. En proportionell
valmetod fördelar mandat utifrån respektive partis andel av rösterna. IT-stöd i denna process
skulle kunna underlätta och effektivisera beslutsfattandet och därmed stödja demokratin i
kyrkans organisation.
Tanken om IT-stöd för indirekta val är inte ny. År 2005 utvecklades en applikation med syftet att
utföra beräkningar om proportionella indirekta val. Den användes under senaste valet 2009, men
är komplicerad och svåranvänd.
Vårt uppdrag är att utveckla en bättre fungerande applikation i form av en User Control i
ASP.NET. Uppdragsgivaren till applikationen är Data Ductus som är ett konsultföretag i
Uppsala, och applikationen är till en av deras kunder, Svenska Kyrkan. Applikationen ska ha två
olika lägen där det ena låter användaren använda sig av valresultat från kyrkans olika enheter och
beräkna fördelning av mandat i deras respektive verkställande utskott. Stöd ska även finnas för
ett manuellt läge där användaren själv kan ange partier och antal mandat för att sedan simulera
ett indirekt val utifrån de inmatade uppgifterna.

1.2 Kunskapsbehov
En förutsättning för att förstå grundbehovet av indirektaval-applikationen har varit att studera
Svenska Kyrkans organisation och hur dess valsystem fungerar. Vidare har artiklar och litteratur
inom användbarhet gett en nödvändig insikt i aktuell forskning. Vad gäller de tekniska
aspekterna kommer IT-artefakten att utvecklas med ramverket ASP.NET i utvecklingsmiljön
Visual Studio med programmeringsspråket C#. Kunskaper inom SQL och Data Access Layer har
också varit nödvändigt.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Genom att kombinera resultaten av en användbarhetsutvärdering med välkända riktlinjer och
principer för användbarhet är förhoppningen att kunna bidra med ökad förståelse för
användbarhet under nyutveckling. Frågor kommer också väckas kring sammanvävandet av
användares personliga åsikter med teoretisk forskning i ämnet.
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Detta leder fram till följande frågeställningar:
– Hur kan vi utveckla en ny version av indirektaval-simulering med högre användarbarhet utifrån
användarens synpunkter på funktionalitet?
– Hur kan vi förbättra systemets användbarhet utgående från Nielsens principer?

1.4 Avgränsningar
I denna uppsats kommer fokus endast vara på funktionalitet och inte på de delar av användbarhet
som behandlar rent visuella aspekter. Detta för att i uppdraget från Data Ductus inte ingår att
designa ett färdigt gränssnitt med avseende på typsnitt, färger etc. Webbplatsen där applikationen
kommer vara lokaliserad följer redan en strikt designmall.
I undersökningen av användbarheten i det gamla systemet har vi valt att koncentrera oss på det
faktiska användandet och ge användaren en dator med applikationen installerad och igång. Detta
för att den nya applikationen kommer att vara webbaserad och därmed inte kräver någon
installation.
Undersökningen kommer endast behandla användbarhet och utvecklingen av artefakten kommer
att fokuseras på endast användbarhet. Områden som effektivitet, prestanda, säkerhet och
liknande är ej något som behandlas i denna uppsats.

1.5 Kunskapsintressenter
Då forskningen kring användbarhet och tvärvetenskapliga discipliner hela tiden utvecklas finns
alltid behovet av nyutveckling och uppdatering inom systemutveckling. Därför tror vi att det är
viktigt att visa på hur användare kan inkluderas i att förbättra och förnya teknologi som blivit
föråldrad eller misslyckats på annat sätt. Företag och organisationer som vill utveckla ITartefakter med fokus på användbarhet kommer därför ha nytta av det exempel på implementation
av användbarhetsprinciper i systemutveckling som denna uppsats innehåller.
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1.6 Disposition
Uppsatsens första kapitel behandlar de inledande avsnitten såsom problemformulering, syfte och
frågeställning.
Det andra kapitlet innehåller genomgång av de metoder som används, både forskningsmetodik
och systemutvecklingsmetod.
I det tredje kapitlet ges en teoretisk bakgrund till Svenska kyrkans organisation och struktur.
Tidigare forskning inom användbarhet behandlas och nödvändig teknisk teori tas upp.
Det fjärde kapitlet innehåller resultaten från det empiriska arbetet. Här redovisas utvecklingen av
IT-artefakten samt sammanställningar av de användartester som genomförts.
I det femte och avslutande kapitlet analyseras resultaten av empirin och forskningsfrågan
besvaras.
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2 Forskningsansats och metod
2.1 Forskningsansats
Den forskningsansats som valts för denna uppsats är Design Science. Oates definierar den som
Design and Creation och beskriver den som: "The design and creation research strategy focuses
on developing new IT products, also called artefacts." (Oates, 2006, s.108) Oates beskriver fyra
olika typer av IT-artefakter som kan utvecklas under forskningsprocessen. De typer som beskrivs
är följande:
●

Konstruktioner - Beskrivs som koncept eller vokabulär som används inom ett visst ITområde. Exempel på detta är objekt eller dataflöden
● Modeller - Kombinerar olika konstruktioner som står för en viss situation, detta för att
öka förståelsen för dessa. Ett exempel på detta är dataflödesdiagram
● Metoder - Visar hur de olika modellerna ska skapas och hur problemen ska lösas genom
användning av IT
● Instansieringar - Visar på att konstruktioner, modeller och metoder kan implementeras till
ett fungerade IT-system.
Den här uppsatsen beskriver en forskning som bidrar till utveckling av en vad Oates kallar
instansiering (Oates, 2006). Artefakten utvecklas genom de sex olika steg som beskrivs i The
Design Science Research Process Model (Peffers et al., 2006) i kombination med en agil
systemutvecklingsmetod.
2.1.1 The Design Science Research Process
Design Science Research Process (DSRP) syftar till att skapa modell för hur Design Science
(DS) forskning ska utföras. Modellen är utformad för att möta tre mål: den ska vara förenlig med
tidigare litteratur, den ska ge en nominell process för hur DS forskning ska utföras samt ge en
mental modell för att presentera och uppskatta DS forskning (Peffers et al., 2006). Processen är
uppdelad i sex olika steg:
Identifiering av problem samt motivation. Här definieras det problem som finns samt varför en
lösning är av intresse. Detta för att motivera varför det krävs forskning inom området.
Mål för en lösning. Här förklaras syftet med lösningen. Syftet kan vara rent kvantitativ, t.ex. att
den nya artefakten förväntas vara bättre än nuvarande artefakter, eller rent kvalitativ, t.ex. att den
nya artefakten kommer lösa problem som hittills inte har behandlats.
Design och utveckling. Här fastställs artefaktens tänkta funktionalitet och utformning samt
faktisk utveckling av den tänkta artefakten.
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Demonstration. Här demonstreras den nya artefaktens effektivitet. Undersökningar kan göras för
att påvisa detta, t.ex. experiment, fallstudier eller andra lämpliga aktiviteter.
Utvärdering. Här utvärderas artefakten samt hur bra den stödjer lösningens syfte. Målen jämförs
med det resultat som artefakten faktiskt åstadkommer.
Kommunikation. Här beskrivs problemet och varför det är av betydelse. Artefakten och dess
användbarhet, design och effektivitet beskrivs (Peffers et al., 2006).

2.2 Metodval
Forskning kommer att ske utifrån de sex steg som beskrivs i DSRP i kombination med en agil
systemutvecklingsmetod. Design Science beskriver inte en metod för hur en IT-artefakt ska
utvecklas, utan metoden beskriver bara hur forskning runt en ny IT-artefakt ska bedrivas. För att
det ska vara möjligt att ta fram en ny IT-artefakt krävs en systemutvecklingsmetod.(Oates, 2006)
2.2.1 Systemutvecklingsmetod
Den agila systemutvecklingsmetod som används under denna forskning är Extrem
programmering (XP). Metoden fokuserar på programmering och ser det som huvudaktiviteten
genom utvecklingsprocessen. (Beck, 2005). Agila metoder är till skillnad från vattenfallsmetoder
flexibla i sitt utförande då man arbetar i iterationer och uppmuntrar förändring (Highsmith,
2002). Agila metoder är enligt Highsmith lämpligast när det handlar om projekt som skall
genomföras på kort tid och karaktäriseras av förändring och turbulens (Highsmith, 2002). Enligt
(Eklund et al., 2008) finns en mängd svårigheter med användbarhet inom agil systemutveckling.
En framgångsfaktor är dock att tidigt i projektet investera i användbarhetstester.
Tillämpningar
Det finns ett antal sätt att utöva XP och nedan följer ett antal primära tillämpningar som kan
utövas. Alla tillämpningar behöver nödvändigtvis inte användas för att ett projekt ska lyckas. Här
lyfts de tillämpningar som används under detta projekt fram. XP lyfter fram vikten av att sitta
tillsammans, att inte utvecklare har egna kontor. Skapa en större yta där hela gruppen kan sitta,
detta för att skapa en bättre kommunikation mellan medarbetare.
Parprogrammering är en tillämpning som syftar till att förenkla koden. Det går ut på att två
programmerare sitter bredvid varandra, där den ena skriver kod medan den andra granskar det
som skrivs. Detta innebär inte att programmering alltid ska ske i par, utan det kan finnas behov
av att programmera enskilt. Det som skapas enskilt bör dock tas tillbaka till gruppen som en ide
och sedan omformas genom parprogrammering.
En grundläggande tillämpning i XP är testdriven programmering, där testscript skrivs innan
någon kod skrivs eller ändras. Detta gör det enklare att fokusera på vad som ska göras, fokus
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ligger på att testet ska fungera. Det ger i sin tur en snabb bild över eventuella designproblem, är
testet svårt att skapa finns det troligtvis ett designproblem (Beck, 2005).
2.2.2 Val av datainsamlingsmetod
Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som besvarades i samband med ett
test av systemet. Metoden anses relevant inom alla systemutvecklingens faser (Holzinger, 2005)
och den gick att kombinera på ett meningsfullt sätt med de uppgifter som testpersonerna skulle
utföra.
Delar av undersökningen utformades baserat på Jakob Nielsens 10 Heuristics (Nielsen, 1994a).
Detta för att han i sin artikel sammanställer de mest framgångsrika delarna av olika
utvärderingsmodeller till en ny lista på nio punkter. De nya riktlinjerna har empiriskt stöd för att
vara väl beskrivande av problem inom användbarhet. De nio punkterna omformulerades senare
samma år till att åter bli tio till antalet (Nielsen, 1994c). Användartestningen genomfördes
eftersom det till skillnad från heuristisk utvärdering inkluderar riktiga användare.
2.2.3 Testpersoner
Enligt Benyon (2010) är de viktigaste personer i en undersökning de som slutligen kommer
använda systemet, eller en grupp som representeras deras egenskaper. Utifrån detta bestämdes
det i ett första skede att endast faktiska slutanvändare skulle svara på frågeformuläret. Det visade
sig dock vara svårt att få tag på någon större mängd av dessa. Det visade sig dessutom oklart ifall
dessa personer var insatta i applikationen idag, då den senast användes under valet 2009. Utifrån
detta bestämdes det att låta ett antal av uppsatsförfattarna utvalda personer testa applikationen för
att sedan besvara frågeformuläret. Sex testpersoner valdes ut på så vis att spridning gällande
ålder, kön och datorvana kunde uppnås. Detta för att representera egenskaperna hos
slutanvändarna på bästa sätt.
Enligt Virzi (1992) räcker i genomsnitt fem personer för att finna 80 % av användbarhetsproblemen i ett datorprogram. Denna undersökning innefattar sex testpersoner, vilket överskrider
siffran som Virzi föreslår. Virzi kom även fram till att antalet nyupptäckta
användbarhetsproblem minskar för varje ny testperson. Därför beslutades att sex testpersoner var
tillräcklig för genomförande av undersökning i denna uppsats (Virzi, 1992).
2.2.4 Metod för dataanalys
Data samlas in i form av numeriska värden som motsvarar hur mycket en testperson samtycker
till specifika påståenden. Resultatet redovisas grafiskt. Denna uppsats behandlar alltså kvantitativ
data som analyseras kvantitativt.
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2.3 Forskningsprocess/Tillvägagångssätt
Uppsatsens arbete kommer att genomföras utifrån forskningsmodellen Design Science Research
Process Model (Peffers et al., 2006)(se figur 1) i kombination med Extrem programmering.
2.3.1 Identifiering av problem samt motivation
Problemet och motivationen till att forskning behövs på området är redan identifierat av
uppdragsgivaren. Specifikationer är redan skapade som förklarar de egenskaper och funktioner
som behövs i det nya systemet. Utöver detta måste en fördjupning om hur valet inom Svenska
Kyrkan fungerar, göras. Dessutom behövs en utvärdering genomföras, av användbarheten i det
gamla systemet, för att skapa en bild över vilka brister som finns idag.
2.3.2 Mål för en lösning
Utifrån den utvärdering som sker på det gamla systemet kommer ett antal kriterier tas fram.
Dessa kriterier är tänkta att höja användbarheten och utgör den grund som kommer att efterföljas
vid utveckling av den nya artefakten. En tidsplan för projektet skapas och vilka av
specifikationerna som ska prioriteras bestäms.
2.3.3 Design och utveckling
Här utvecklas den nya artefakten utifrån de designprinciper som utformats. Utvecklingen sker
utifrån XP och de tillämpningar som anses möjliga att efterfölja utifrån tidsplan och storlek på
detta projekt. XP valdes efter samtal med företaget, då det är lämpligt för uppgiften.
2.3.4 Demonstration
Här utförs en utvärdering av den nya artefakten. Denna utvärdering kommer vara identiskt med
den som gjordes på det gamla systemet och kommer bestå av samma respondenter.
2.3.5 Utvärdering
Här analyseras resultatet av utvärderingen av den nya artefakten. Resultaten jämförs sedan med
resultatet av utvärderingen från det gamla systemet. Anledningen till detta är för att se om
forskningen har bidragit till en ökad användbarhet.
2.3.6 Kommunikation
Forskningen beskriver de problem som finns samt artefaktens användbarhet och effektivitet.

7

Figur 1 - DSRP-modell (Peffers et al., 2006, s 97)

2.4 Metodkritik
Enligt Benyon (2010) bör olika egenskaper hos slutanvändare representeras bland testpersonerna
i en undersökning. Detta har gjorts i så hög grad som möjligt, dock saknar testpersonerna
kunskap om Svenska kyrkans organisation och det kyrkliga valet. Detta skulle kunna bidra till att
vissa delar av undersökningen inte visar en helt korrekt bild av verkligheten. För att minska
risken för detta ges respondenterna en kortare introduktion till Svenska kyrkans organisation och
det kyrkliga valet, innan undersökningen genomförs. En hög validitet kan motiveras genom att
undersökningens frågor, såväl som uppsatsens bakgrund och frågeställning baseras på samma
teori, dvs Jakob Nielsens tio användbarhetsprinciper. Resultatet av denna uppsats bör anses ha
hög generaliserbarhet eftersom fem personer i genomsnitt finner 80 % av användbarhetsproblemen i ett datorprogram enligt Virzi (1992). Användartesterna omfattade sex olika individer
och detta antal skulle ändå kunna betraktas som lågt då individerna, trots att de bör upptäcka de
flesta bristerna, kanske ändå kan missa viktiga problem. Dock ligger detta utanför uppsatsens
mål som endast är att undersöka om och hur användbarheten kan förbättras.
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3 Teori
3.1 Svenska Kyrkan
Här beskrivs Svenska kyrkans organisation.
3.1.1 Allmänt om Svenska Kyrkan
Svenska Kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka och har status som registrerat trossamfund
vilket är ett krav bl. a. för att beviljas “statligt stöd till trossamfund” samt vigselrätt. Svenska
Kyrkan är rikstäckande och har ca 6,5 miljoner medlemmar och ungefär 22000 anställda.
3.1.2 Svenska Kyrkans organisation
Svenska Kyrkan är indelad i tre olika nivåer där kyrkomötet är rikstäckande och det högsta
beslutande organet inom organisationen. På regional nivå delas kyrkan in i 13 stycken stift där
det beslutande organet är stiftsfullmäktige. Stiften innehåller flera kontrakt som i sin tur delas
upp i pastorat. Pastoraten utgörs av en eller flera församlingar (Kyrkoordningen).
3.1.3 Strukturutredningen
Strukturutredningen tillsattes efter kyrkomötet 2009 och föreslog inför kyrkomötet 2012 ett antal
förändringar i kyrkans lokala organisation. Utredningen syftade till att effektivisera kyrkans
organisation för att kunna möta de samhällsförändringar som sker. Flytt från glesbygden i
kombination med att färre människor tros tillhöra Svenska kyrkan i framtiden kommer bli en stor
utmaning för flera församlingar (Valhandboken - Kyrkoval 2013).
3.1.4 Enheter i Svenska Kyrkan
Församling
Församlingen är den lokala och mest primära enheten inom Svenska Kyrkan och det finns ca
1800 (Så styrs Svenska kyrkan) församlingar i Sverige. Det är församlingen som ansvarar för
kyrkans viktigaste uppgifter som till exempel att fira gudstjänst. På församlingsnivå finns det
beslutande organet kyrkofullmäktige och det verkställande organet kyrkoråd (Kyrkoordningen, s.
5).
Pastorat
Ett pastorat kan bestå av en församling (enförsamlingspastorat) eller flera församlingar
(flerförsamlingspastorat) och utgör det område som kyrkoherden tjänstgör för (Kyrkoordningen,
s. 6).
I och med strukturutredningen blir det inom pastoratet som kyrkofullmäktige väljs. Församlingar
som inte ingår i något pastorat kommer dock att fortsätta välja sitt eget kyrkofullmäktige
(Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 13)
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Samfällighet
En samfällighet består vanligen av ett antal församlingar i ett pastorat (enpastoratsamfällighet),
men kan även bestå av församlingar från olika pastorat (flerpastoratsamfällighet). De
församlingar som ingår i samfälligheten bildar genom där en gemensam ekonomisk enhet och
samfälligheten utser en kyrkonämnd på samma vis som församlingen utser ett kyrkoråd
(Kyrkoordningen, s. 6).
Församlingar i en samfällighet kan istället för kyrkofullmäktige och kyrkoråd ha ett direktvalt
kyrkoråd som då har både beslutande och verkställande funktion. Detta är det vanligaste för
dessa församlingar (Valhandboken - Kyrkoval 2013, s.15).
I och med strukturutredningen som röstades igenom 21/11 kommer dock dessa
flerpastoratsamfälligheter att försvinna och istället övergå till endast pastorat. De direktvalda
kyrkoråden kommer även att försvinna och väljas indirekt (Valhandboken - Kyrkoval 2013,
s.21).
Stift
På regional nivå finns kyrkan representerat genom stift som har till uppgift att ge tillsyn och
främja församlingarnas verksamhet. Till stiften väljs genom direkta val stiftfullmäktige som
sedan utser en stiftstyrelse (Kyrkoordningen, s.22).
Nationell nivå
På nationell nivå finns instansen kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ
och sammanträder en gång per år. Det utgörs av 251 direktvalda ledamöter och ansvarar för
bland annat samordning, utbildning och information (Kyrkoordningen, s.36). Se figur xx

Figur 2 - Pastorala hierarkin
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3.1.5 Kyrkoval
De direkta valen till Kyrkans olika beslutande organ följer i stort sett principerna för Sveriges
politiska val. Dessutom finns alla de stora politiska partierna representerade inom kyrkan även
om de inte finns på varje ort. På en del punkter skiljer sig kyrkan mot de allmänna valen,
exempelvis är rösträttsåldern 16 istället för 18 och obligatorisk föranmälan gäller för alla
kandidater (Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 9).
Kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelsen har det övergripande ansvaret för att de direkta valen ska genomföras. Detta
innefattar bland annat tryckning av valsedlar samt utskick av information till röstberättigade
(Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 11).
Stiftstyrelsen
Stiftsstyrelsen har på samma sätt som kyrkostyrelsen ansvar för att de direkta valen inom stiftet.
Detta innefattar bland annat besluta om eventuella indelningar till valdistrikt och ansvar för den
slutgiltiga sammanräkningen av röster (Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 11).
Valnämnd
Varje samfällighet och församlingar som sakar samfällighet ska ha en valnämnd. Dessa har det
lokala ansvaret för kyrkovalet. Detta innebär att besluta om röstningslokaler, ge förslag på
valdistriktsindelning och ansvara för utrustning för att valet ska kunna genomföras. Valnämnden
har även ansvaret för att preliminärt räkna rösterna (Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 61-67).
Nomineringsgrupp
En nomineringsgrupp är en samling av kandidater som ställer upp i kyrkovalet. En
nomineringsgrupp har samma funktion som ett parti i de allmänna valen. Kandidater som vill
ställa upp till valet kan ansluta sig till en redan befintlig grupp eller skapa en ny. För att skapa en
ny grupp krävs dock stöd av ett antal röstberättigade personer och ett antal kandidater som är
valbara. Hur många röstberättigade personer som krävs skiljer sig beroende på vilken instans
som ansökan avser (Valhandboken - Kyrkoval 2013, s. 29-31).
Proportionella val
Ett proportionellt valsätt är ett system för att fördela mandat till olika grupper i proportion till
vardera av gruppens valresultat (NE.se). Förfarandet vid proportionella val är att de platser som
ska delas ut i kyrkorådet eller kyrkonämnden delas ut med en plats åt gången, till gruppen med
högst kontrollsiffra. Kontrollsiffran har samma värde som gruppens antal mandat om gruppen
inte fått någon plats tilldelad sig. För varje plats som tilldelas gruppen räknas deras kontrollsiffra
om. Den nya kontrollsiffran beräknas genom att dela gruppens valresultat med antal platser som
tilldelats gruppen, ökat med 1. Skulle två eller fler grupper ha samma kontrollsiffra, delas platsen
ut genom lottning (Kyrkoordningen, s. 105-106).
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Illustrerat exempel över en proportionell fördelning av fyra mandat mellan
trenomineringsgrupper i kyrkofullmäktige.

Figur 3 - Illustration av indirekt val

Direkt val
Ett direkt val är ett val där väljarna direkt röstar om vilka kandidater som ska företräda en viss
församling, exempel på detta är valet till riksdagen. Detta sker vid val av ledamöter och ersättare
till kyrkans alla beslutande organ, men undantag för kyrkoherden som alltid har plats som
ledamot. (Valhandboken - Kyrkoval 2013)
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Indirekt val
Ett indirektval är ett val som görs av direkt valda kandidater, dvs. de kandidater som väljarna
röstat fram genom ett direkt val. Dessa framvalda kandidater kan sedan göra val som inte
väljarna kan vara med att styra, ett s.k. indirekt val. Detta kan ske när de direkt valda
ledamöterna i kyrkans olika organ väljer sitt kyrkoråd eller kyrkonämnd. (Kyrkoordningen) Ett
indirekt val kan bestämmas utifrån en relativ majoritet eller via ett proportionellt valsätt. För att
ett val ska vara proportionellt, krävs det att det begärs av ett visst antal väljande. Antalet bestäms
utifrån den kvot man får om man delar antal närvarande ledamöter med antal personer som valet
avser, ökat med 1. Skulle detta bli ett decimaltal, avrundas detta uppåt. (Kyrkoordningen)

3.2 Användbarhet
Användbarhet berör allt som innebär interaktion mellan en användare och en artefakt och syftar
till att besvara frågan om hur väl användare kan använda funktionaliteten i en artefakt. (Nielsen,
1993)
Enligt Nielsen innehåller begreppet “systemacceptans” en mängd faktorer som bidrar till i vilken
grad systemet blir accepterat. Användbarhet är en av dessa faktorer och Nielsen bryter upp
begreppet användbarhet i dessa fem konkreta attribut: (Nielsen, 1993)
●
●
●
●
●

Lärbarhet: Det ska vara lätt att lära sig systemet så att användaren snabbt kan komma
igång att arbeta.
Effektivitet: Det ska gå snabbt att använda systemet, så att det fungerar med en hög
produktion.
Minnesvärdhet: En användare ska kunna använda systemet sällan och ändå komma ihåg
hur det fungerar utan att behöva lär sig på nytt.
Fel: Systemet ska vara byggt så att användaren gör så få fel som möjligt, så att om ett fel
väl uppstår kan en användare lära sig något av det.
Tillfredsställelse: Användaren ska vara nöjd och tycka om att använda systemet.

3.2.1 Jakob Nielsens 10 Heuristics
Jakob Nielsens tio heuristiska riktlinjer är välkända inom användbarhetsområdet och i
metoddelen av denna uppsats motiveras valet av Nielsens riktlinjer som grund till utformningen
av frågeformuläret. Här följer de tio riktlinjerna:
1. Synlighet av systemets status:
Systemet bör alltid hålla användaren informerad om vad som händer, genom lämplig feedback
inom rimlig tid.
2. Match mellan systemet och den verkliga världen:
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Systemet bör tala användarens språk, med ord, fraser och begrepp bekanta för användaren,
snarare än systemorienterade termer. Följ verkliga konventioner, se till att information visas i en
naturlig och logisk ordning.
3. Användarkontroll och frihet:
Användare råkar ofta välja systemfunktioner av misstag och behöver en tydligt markerad
"nödutgång" för att lämna oönskade tillstånd utan att behöva gå igenom en utökad dialog. Ge
stöd till att ångra och göra om.
4. Konsekvens och standarder:
Användarna ska inte behöva fundera på om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma
sak. Följ plattformskonventionerna.
5. Förebygga fel:
Ännu bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som förhindrar att problem uppstår
över huvud taget. Eliminera felbenägna situationer eller kontrollera dem och presentera
användare med ett alternativ att bekräfta innan de genomför åtgärden.
6. Undvik minnesbelastning
Minimera användarens minnesbelastning genom att föremål, handlingar och alternativ hålls
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en
annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synliga eller lätt åtkomliga när det är
lämpligt.
7. Flexibilitet och effektiv användning:
Acceleratorer, osynliga för nybörjare, kan ofta påskynda interaktionen för expertanvändare så att
systemet kan tillgodose både oerfarna och erfarna användare. Tillåt användare att skräddarsy
vanliga åtgärder.
8. Estetisk och minimalistisk design:
Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant eller sällan behövs. Varje extra enhet
av information i en dialog konkurrerar med de relevanta enheterna av information och minskar
deras relativa synlighet.
9. Hjälp användaren att känna igen sig, diagnostisera och återhämta sig från fel:
Felmeddelanden bör uttryckas i klartext (inga koder), exakt indikera problemet och konstruktivt
föreslå en lösning.
10. Hjälp och dokumentation:
Även om det är bättre om systemet kan användas utan dokumentation, kan det vara nödvändigt
att tillhandahålla hjälp och dokumentation. All sådan information ska vara lätt att söka,
fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta åtgärder genomförs, och inte vara för lång.
(Nielsen, 1994c)

3.3 Learning effect
Learning effect eller lärande effekt, uppstår då en användare utför samma uppgifter i olika
system. Till en början tar det lång tid för användaren att utföra en uppgift, men efter ett tag går
det snabbare. Detta kan påverka resultat som tidsåtgång för utförande av uppgift. För att minska
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denna risk, bör uppgifterna slumpas så att olika användare gör uppgifterna i olika ordning.
(Benyon, 2010)

3.4 .NET Framework
.NET är ett ramverk för att utveckla mjukvara som är framtaget av Microsoft. Ramverket består
av ett stort klassbibliotek och den virtuella maskinen “Common Language Runtime” som
översätter C#, Visual Basic och andra högnivåspråk till “CIL-kod” som sedan översätts till
maskinkod.
3.4.1 ASP.NET
ASP.NET är ett ramverk för att utveckla och bygga dynamiska webbsidor och webbprogram.
Verktyget erbjuder användaren tre olika angrepssätt på hur man kan utveckla webbsidor: Web
Pages, Web Forms och Model View Controller (MVC). Web pages är ett snabbt och lättanvänt
sätt för att kombinera server kod med HTML, för att skapa dynamiskt innehåll.
Webforms är liknande webpages men erbjuder användaren en samling av kontroller som snabbt
låter användaren bygga avancerade webbsidor med fokus på användargränssnitt. MVC är
mönsterbaserat sätt att bygga dynamiska webbsidor, som separerar de olika lagren Modell, vy
och kontroll. Modellen står för data och logiken, vy är det som presenteras för användaren och
kontrollen är det som kopplar samman dessa två lager. (Microsoft ASP.NET)
3.4.2 Kontroll
Kontroller är knappar, textboxar och liknande, som användare kan interagera med. Kontrollen
kan vara skapta för att presentera information till användaren eller ge möjlighet att skriva in egna
värden. Dessa kontroller är möjliga för utvecklare att skapa själva, exempelvis en User control.
(Microsoft Developer Network, B)
3.4.3 User control
En user control eller användarkontroll är en återanvändbar modul till en webbsida i ASP.NET.
Kontrollen står för en viss funktion eller egenskap och kan "bäddas in" i annan webbsida som ett
komplement till sidan. Användaren kan skapa egna kontroller och själv definiera dessa
funktioner och egenskaper (Microsoft Developer Network, A)
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4 Empiri
Här presenteras den empiri som framställts under forskningen. De frågeformulär som utformats
och resultaten från dessa, samt processen för att utveckla en ny artefakt.

4.1 Utformning av undersökning
De två frågeformulären utformas på samma sätt och besvaras av samma respondenter, detta för
att få en så riktigt bild om hur den nya artefakten påverkat användarupplevelsen. Det första
frågeformuläret besvaras under ett test av det gamla systemet. Det andra frågeformuläret
besvaras under ett test av den nya artefakten, som tagits fram under denna forskningsprocess. De
olika påståendena i frågeformuläret graderades av användaren efter hur väl de samtyckte till
påståenden enligt följande:
1 - Håller inte med alls
2 - Håller knappt med
3 - Håller delvis med
4 - Håller i stort med
5 - Håller fullständigt med
Frågeformuläret består av tre olika delar som behandlar respondentens bakgrund, tankar kring
testet samt deras generella upplevelse om systemet. Det är den sista delen av undersökningen
som är baserad utifrån Jakob Nielsens 10 Heuristics (Nielsen, 1994). Delen består av tio
påståenden, där varje påstående är direkt relaterad till en heuristic. (Heuristic ett är relaterad till
påstående ett, heuristic två är relaterad till påstående två osv.)

4.2 Utförande av undersökning
Till frågeformulären introducerades först respondenten till programmets syfte samt hur valet i
Svenska kyrkan går till. Respondenten fick information om hur undersökningen skulle fungera
och vad de skulle göra, samt besvara frågor kring dess ålder, datorvana m.m. En utvärderare var
närvarande under hela testet av systemet, enligt Benyon (2010) bör detta ske för att engagera
respondenten och stötta denna ifall han/hon fastnar under testet. Respondenten fick sedan i
uppgift att simulera ett indirekt val mellan ett antal partier och dess mandat i kyrkofullmäktige.
Efter uppgiften var löst ställdes varje respondent inför följande påståenden.
●
●
●
●
●

Resultatet visas på ett tydligt sätt och i ett bra format.
Det känns naturligt i vilken ordning jag utför delstegen.
Jag tycker att jag löst uppgiften på ett korrekt sätt
Jag förstod hur jag skulle gå till väga.
Det kändes logiskt hur jag skulle gå till väga.
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När dessa påståenden besvarats fick varje respondent en ny uppgift där simuleringen skulle
innehålla en koalition av ett flertal partier. När denna uppgift var löst ställdes varje respondent
inför följande påståenden.
●
●
●

Jag tycker att jag löst uppgiften på ett korrekt sätt
Jag förstod hur jag skulle gå till väga.
Det kändes logiskt hur jag skulle gå till väga.

När dessa påståenden besvarats ställdes respondenten inför en sista uppgift. Uppgiften var att
göra en ny simulering av ett indirekt val med samma uppgifter som i uppgift ett, med en mindre
modifiering av en nomineringsgrupp. Efter att denna uppgift var löst ställdes varje respondent
inför följande påståenden:
●
●
●

Jag tycker att jag löst uppgiften på ett korrekt sätt
Jag förstod hur jag skulle gå till väga.
Det kändes logiskt hur jag skulle gå till väga.

När alla tre uppgifter var lösta fick respondenten besvara tio påståenden om programmet i
allmänhet och deras upplevelse. Följande påståenden ställdes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Det var tydligt utmärkt hur jag skulle ta mig från ett steg till ett annat.
Jag förstod det språk som användes i applikationen
Jag kunde enkelt ändra mig ifall jag gjorde misstag
Jag kände mig bekant med placeringen av kontroller (knappar, textrutor etc.)
Det var tydligt hur jag skulle använda applikationens olika kontroller
Det var tydligt vilka kontroller som för tillfället gick att använda
Det gick snabbt att arbeta med applikationen
Den information som presenterades var relevant
Felmeddelanden som uppstod var lätta att förstå
Det var enkelt att hitta hjälp i applikationen

4.2.1 Testpersoner
De sex testpersonerna var anonyma, men deras kön, ålder och datorvana har tagits med i denna
uppsats. 50 % var kvinnor och 50 % var män. Åldern varierade från 23-56 och datorvanan var
låg hos två, medel hos en samt hög hos tre. Med låg datorvana har respondenten inget eget
intresse av datorer, utan använder det endast i den utsträckning som krävs för deras arbete. Med
medel datorvana menas det att respondenten har intresse av datorer, men inte professionell
kunskap inom ämnet. Med hög datorvana menas det att respondenten är verksam eller studerar
inom IT.

17

4.3 Datainsamling: Frågeformulär 1
Här presenteras resultatet från det första frågeformuläret, som besvarades under ett test av det
gamla systemet.
4.3.1 Resultat
För en fullständig bild av resultatet från frågeformulär ett se Bilaga ett. Formuläret besvarades av
sex respondenter. Påståendena besvarades genom en gradering på en skala mellan ett till fem.

Figur 4 - Resultat av undersökning 1

4.3.2 Sammanfattning av undersökning 1
De fem påståenden som fick minst medhåll av testpersonerna var:
●
●

Det var tydligt utmärkt hur jag skulle ta mig från ett steg till ett annat (1,3)
Jag kunde enkelt ändra mig ifall jag gjorde misstag (1,8)
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●
●
●

Det var tydligt vilka kontroller som för tillfället gick att använda (1,7)
Det gick snabbt att arbeta med applikationen (1,5)
Felmeddelanden som uppstod var lätta att förstå (1,4)

4.3.3 Designprinciper
Utifrån resultatet av vår första undersökning utformade vi fyra designprinciper som skulle ligga
till grund för utvecklingen av den nya applikationen. De fyra designprinciperna utformades
genom att de mest kritiska områdena i undersökningen av den gamla applikationen fick utgöra en
grund att vidareutveckla från.
Minimera antal nödvändiga steg
Två av de påståenden som fick minst medhåll från respondenterna var “Det var tydligt utmärkt
hur jag skulle ta mig från ett steg till ett annat” och “Det gick snabbt att arbeta med
applikationen. Målet är därför att applikationen ska innehålla så få knapptryck och val som
möjligt. Där det är nödvändigt med interaktion ska det genom färger och former utmärkas på ett
klart sätt vilket som är det aktuella steget.
Dynamiska kontroller
Respondenterna ansåg att det var otydligt hur de skulle använda kontrollerna i det gamla
systemet. De tyckte även att det var oklart vilka kontroller som för ett givet tillfälle gick att
använda. Detta löses i det nya programmet med dynamiska kontroller, där onödiga alternativ
döljs tills de är aktuella för användning. Teoretiskt stöd för detta finns i punkt åtta “Estetisk och
minimalistisk design” och punkt 6 “Undvik minnesbelastning” i Nielsens 10 Heuristics.
Uppdelad hjälp
Hjälpavsnittet i det gamla systemet upplevdes av många som svåranvänt. Vissa märkte inte ens
att hjälpen fanns eller valde att inte använda den trots att de hade problem med att genomföra sin
uppgift. En lösning på detta är att hjälpen ska finnas uppdelat på olika kontroller och olika delar
av applikationen samt att hjälpen ska utformas mer lättförståeligt. Enligt punkt 10. “Hjälp och
dokumentation” i Nielsens 10 Heuristics är det bäst om systemet går att använda utan
dokumentation.
Icke linjär
Den vanligaste kommentaren om den gamla applikationen var att det sågs som ologiskt.
Testpersonerna visste inte vad de skulle göra och i vilken ordning. Den nya versionen kommer
därför designas för icke linjär användning enligt punkt tre “Användarkontroll och frihet” i
Nielsens 10 Heuristics. Användare ska inte behöva mata in uppgifter och klicka på knappar i en
viss ordning, eftersom olika användare kommer vilja jobba med applikationen på olika sätt.
Målet med den nya applikationen är att den ska upplevas som logisk av alla olika användare.
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4.4 Utveckling
Här behandlas utvecklingsarbetet med fokus på åtgärder och beslut som påverkar
användbarheten.
4.4.1 Avgörande designbeslut
Robusta lösningar för felhantering var något vi ville prioritera och detta blev föremål för en del
funderingar. En sådan situation kunde vara då en användare i det manuella läget angett ett antal
nomineringsgrupper och tryckt “beräkna” men fortfarande haft tomma textboxar synliga. Där var
frågan om man ville skicka fram ett felmeddelande och stoppa beräkningen, alternativt utföra
beräkningen men inte räkna med de tomma textboxarna.
Vi kom fram till att tomma textboxar skulle tas bort och att beräkningen sedan skulle genomföras
med de uppgifter som fanns inmatade. Detta med tanke på att man antagligen inte trycker
“beräkna” av misstag och om användaren ändå skulle göra det sparas all information i panelen
och står kvar så att denne kunde fortsätta jobba med samma information. Att spara informationen
i panelen stöds i punkt tre. “Användarkontroll och frihet” från Nielsens 10 Heuristics.
Applikationens output för felhantering var också något som diskuterades. Ett smidigt sätt att lösa
detta på kunde vara pop-ups med någon typ av felmeddelande. Detta valdes dock bort av två
anledningar. För det första kan användare tycka att det är irriterande med pop-ups och kanske
klickar de bort dem innan de hunnit läsa vad som var fel. För det andra finns det i många
webbläsare och antivirus plugins stöd för att blockera pop-ups vilket då skulle leda till att
felmeddelandet inte nått användaren.
Lösningen blev istället att på ett tydligt sätt skriva ut felmeddelandet på samma ställe där
resultatet av indirektaval-beräkningen annars visas. Implementerade felmeddelanden har följt de
regler som listas under punkt nio “Hjälp användaren att känna igen sig, diagnostisera och
återhämta sig från fel” i Nielsens 10 Heuristics. Bland dessa kan nämnas att felmeddelanden ska
vara precisa och lätta att förstå, de ska inte innehålla obegriplig kod och de ska vara konstruktiva
samt hjälpa användaren att lösa problemet.
En designprincip var att dela upp hjälpavsnitten i applikationen. Lösning på detta blev att lägga
till s.k. tooltip (informationsruta som visas i samband med att användaren försöker använda
kontroller) på de olika kontroller som används i applikationen. Dessa tooltip beskriver mer
ingående vad denna kontroll är till för. Detta stödjs av punkt tio “Hjälp och dokumentation” i
Nielsens 10 Heuristics. Användaren slipper då gå till någon annan del av applikationen och börja
leta efter rätt hjälpavsnitt som beskriver just det problem som användaren har. Två skärmklipp
presenteras nedan i figur fem och sex. Dessa visar hur den gamla systemet samt hur den nya
artefakten hanterar hjälp.
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Figur 5 - Skrämklipp av hjälpdelen, i det gamla systemet

Figur 6 - Skärmklipp av hjälpdelen, i den nya
artefakten
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4.5 Datainsamling: Frågeformulär 2
Här presenteras resultatet från det andra frågeformuläret, som besvarades under ett test av den
nya artefakten.
4.5.1 Resultat
För en fullständig bild av resultatet från frågeformulär två se Bilaga 2. Formuläret besvarades av
sex respondenter. Påståendena besvarades genom en gradering på en skala mellan 1 till 5.

Figur 7 - Resultat av undersökning 2

4.6 Sammanställning
Här presenteras en jämförande sammanställning av resultaten från de båda frågeformulären
4.6.1 Sammanställning av resultat från uppgifterna
Samtliga uppgifter i undersökningen visar på en resultatökning på alla fem påståenden. På
samtliga tre uppgifter har påstående “Det kändes logiskt hur jag skulle gå tillväga” ökat mest.

22

Minsta ökningen har påstående “Jag tycker att jag löst uppgiften på ett korrekt sätt” fått. Dock
har samtliga respondenter svarat fem på detta påstående under uppgift ett och två.
Under uppgift tre svarade alla förutom en av respondenterna fem på påstående “Jag tycker att jag
löst uppgiften på ett korrekt sätt”. Denna respondent gav påståendet en fyra, vilket fortfarande är
en ökning från undersökning nummer ett. Detta resultat bevisar att designprinciperna har bidragit
till en ökad användbarhet.

Figur 8 - Sammanställning av resultat från uppgift 1

Figur 9 - Sammanställning av resultat från uppgift 2

Figur 10- Sammanställning av resultat från uppgift 3
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4.6.4 Sammanställning av resultat från generella frågor
Resultatet från nio av tio påståenden har ökat från undersökning nummer ett till undersökning
nummer två. Det enda påståendet som inte har ökat är påstående tio (“Det var enkelt att hitta
hjälp i applikationen”) som är oförändrad. Största ökningen har påstående sju (“Det gick snabbt
att arbeta med applikationen”) och påstående ett (“Det var tydligt utmärkt hur jag skulle ta mig
från ett steg till ett annat.”) fått.

Figur 11 - Sammanställning av resultat från generella frågor

4.7 Skillnader utifrån designprinciperna
4.7.1 Minimera antal nödvändiga steg
Första designprincipen som användes vid utveckling av den nya artefakten var “Minimera antal
nödvändiga steg” baserades på två av Nielsens 10 Heuristics, “Synlighet av systemets status” och
“Flexibilitet och effektiv användning”.
Synlighet av systemets status
Detta är direkt kopplat till påståendet ett: “Det var tydligt utmärkt hur jag skulle ta mig från ett
steg till ett annat.” Vilket är ett av de påståenden som har ökat mest mellan de två
undersökningarna. Resultatet i påståendet ökade från 1,3 till 3,8. Detta bevisar att
designprincipen bidrar till en ökad användbarhet.
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Flexibilitet och effektiv användning
Detta direkt kopplat till påståendet sju: “Det gick snabbt att arbeta med applikationen”, Vilket är
ett av de påståenden som har ökat mest mellan de två undersökningarna. Resultatet i påståendet
ökade från 1,5 till 4,2. Detta bevisar att designprincipen bidrar till en ökad användbarhet.
4.7.2 Dynamiska kontroller
Andra designprincipen som användes var “Dynamiska kontroller”. Principen baserades på två av
Nielsens 10 Heuristics, “Undvik minnesbelastning” och “Estetisk och minimalistisk design”
Undvik minnesbelastning
Detta är direkt kopplat till påståendet sex: “Det var tydligt vilka kontroller som för tillfället gick
att använda”. Vilket är ett av de påståendena med högst medelvärde från den andra
undersökningen. Påståendet har ett medelvärde på 4,7. Detta bevisar att designprincipen bidrar
till en ökad användbarhet.
Estetisk och minimalistisk design
Detta är direkt kopplat till påståendet åtta “Den information som presenterades var relevant”,
Vilket är ett av de påståendena med högst medelvärde från den andra undersökningen.
Påståendet har ett medelvärde på 4,6. Detta bevisar att designprincipen bidrar till en ökad
användbarhet.
4.7.3 Uppdelad hjälp
Den tredje designprincipen som användes var “Uppdelad hjälp”. Principen baserades på Nielsens
heuristik tio: “Hjälp och dokumentation”, som är direkt kopplat till påståendet tio: “Det var
enkelt att hitta hjälp i applikationen”. Detta påstående har inte fått någon ökning utan är
oförändrad. Detta påstående besvarades dock inte av alla respondenter av anledningen att de inte
behövde ta hjälp under de olika uppgifterna.
Av de tre som svarade på påståendet skiljer sig resultatet kraftigt (se tabell nedan). En respondent
gick från att svara ett på påståendet under första testet till att svara fem på andra testet. Den andra
respondenten gick från att svara tre på påståendet under första testet till att svara ett på det andra.
Den tredje var oförändrade mellan de olika testerna och svarade ett på påståendet.
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Figur 12 - Undersökning 2, påstående 10

4.7.4 Icke linjär
Den fjärde designprincipen som användes var “Icke linjär”. Principen baserades Nielsens
heuristik tre: “Användarkontroll och frihet”, som är direkt kopplat till påstående tre “Jag kunde
enkelt ändra mig ifall jag gjorde misstag”. Detta påstående har ökat kraftigt mellan undersökning
nummer ett och undersökning nummer två. Resultatet ökade från 1.8 till 4.0 mellan de olika
testerna, vilket bevisar att designprincipen bidrar till en ökad användbarhet.
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5 Analys
Här analyseras de skillnader som uppstått mellan de två undersökningarna, samt varför dessa har
uppstått.

5.1 Designprinciper som förbättrat användbarheten
I grafen där båda undersökningarna visas upp kan man avläsa fyra påståenden som fått en
överlägset högre ökning än de övriga. Det var också fyra av de fem påståenden som låg till grund
för designprinciperna. Nedan beskrivs de designprinciper som bidragit till en ökad användbarhet
samt vad som gjorts för att möjliggöra detta.
5.1.1 Minimera antal nödvändiga steg
I det gamla systemet var användaren tvungen att gå igenom ett stort antal steg för att genomföra
beräkningen. Första steget var att ange hur många mandat som skulle fördelas i kyrkorådet och
sedan klicka sig vidare till en ny skärm för att lägga till nomineringsgrupper. Innan dessa kunde
läggas till var användaren tvungen att välja hur många nomineringsgrupper som skulle vara med
i beräkningen. Det behöver man nu inte göra då det automatiskt räknas upp då man lägger till en
nomineringsgrupp. Alla olika delar av programmet har vi istället samlat i samma skärm, så att
användaren slipper gå vidare från steg till steg.
5.1.2 Dynamiska kontroller
Ett problem i det gamla systemet var att användaren presenterades av flertalet kontroller utan
någon information kring vilka som för tillfället var aktiva. Användaren var tvungen att veta
vilken kontroll som den skulle använda, vilket strider mot Nielsens heuristiks punkt åtta.
”Estetisk och minimalistisk design”. Det som har gjorts för att förbättra detta är att enbart
presentera relevanta kontroller för användaren. Endast de kontroller som behövs för att lösa
uppgiften finns tillgängliga.
Användaren styr hur många grupper som behövs för simuleringen, vilket bidrar till att systemet
inte behöver presentera onödiga kontroller som inte användaren behöver. Inaktiva kontroller
markeras som inaktiva för att minska användarens krav på att lära sig systemet och minska
minnesbelastningen för att slutföra uppgiftens delsteg.
5.1.3 Icke linjär
Ett problem i det gamla systemet var möjligheten att ångra sig, ett fel innebar i de flesta fall att
användaren fick börja om från början. Detta i kombination med en förutbestämd ordning av de
delsteg som måste utföras för att lösa uppgiften, ledde ofta till flertal fel. Det som har gjorts för
att förbättra området är möjligheten till att låta användaren avgöra vilken ordning delstegen ska
utföras. Skulle användaren göra fel finns det möjligheter att ändra sig, utan att behöva börja om
från början
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I det gamla systemet var flera felmeddelanden otydliga och förklarade fel med termer som för
användaren var obegripliga. Detta ledde till att användaren inte visste vad som behövde ändras
och kunde då tvingas börja om. Det som har gjort för att förbättra detta är att förklara
felmeddelanden med ett språk som användaren förstår, samt ge en förklaring på vad som måste
ändras.

5.2 Designprinciper som inte förbättrat användbarheten
5.2.1 Uppdelad hjälp
En viktig åtgärd inom denna designprincip var att inte tillhandahålla något hjälpavsnitt/
dokumentation utan istället fokusera på små hjälpavsnitt i form av tooltips. De resultaten som
visas gällande påståendet om hjälp i systemet visade att användarnas åsikter inte hade förändrats
jämfört med första systemet. Detta skulle kunna motbevisa att designprincipen om uppdelad
hjälp skulle bidra till en ökad användbarhet.
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6. Slutsats
6.1 Svar på forskningsfråga
Sammanfattningsvis kan sägas att vid utveckling av IT-artefakter, bör kraftig vikt läggas vid
användartester och att utveckla utifrån användarnas synpunkter. Kunskaper inom användbarhet
är viktigt för att kunna tillgodogöra sig de resultat som undersökningarna genererar. De största
ökningarna mellan de två undersökningarna skedde kring de påståenden som designprinciperna
baserades på. Utifrån detta faktum kan arbetssättet med designprinciper betraktas som en lyckad
strategi. Generellt sett har vårt projekt skapat en artefakt med avsevärt bättre användbarhet än sin
föregångare. Nielsens principer var en bra grund att basera användartesterna på och gav även
teoretiskt stöd till de designprinciper som artefakten utvecklades utifrån. Annan teori hade
kanske kunnat användas men med tanke på den lyckade artefakten som producerats kan det ändå
konstateras att Nielsens principer var en bra teoretisk grund.
Genom att lokalisera de viktigaste bristerna ökade förståelsen i utvecklargruppen om var det var
viktigast att lägga fokus. Detta genomsyrade hela utvecklingsprocessen och bidrog till att skapa
en bättre upplevelse för användarna.

6.2 Diskussion
Några av frågorna i frågeformuläret besvarades inte av alla respondenter. Framför allt rör det sig
om påståendena “Felmeddelanden som uppstod var enkla att förstå” samt “Det var enkelt att hitta
hjälp i applikationen”. Resultaten från båda dessa frågor kan tolkas på olika sätt, men gemensamt
för dem är att bristen på data kan göra att resultaten inte blev tillräckligt trovärdiga.
Påståendet “Felmeddelanden som uppstod var enkla att förstå” fick endast ett svar i testet av den
nya applikationen. Anledningen till detta är att testpersonerna inte fick tillfälle att läsa några
felmeddelanden. Detta berodde på att de antingen missat de felmeddelanden som förekom eller
att inga fel uppstod under testet. Ett problem med hanteringen av felmeddelanden kan vara att de
inte presenteras på ett tillräckligt utmärkande vis. Detta skulle innebära att användaren inte ser
felmeddelandet. Lösningar på detta skulle vara att presentera felmeddelanden med en mer
utmärkande färg och storlek på texten, eller att avbryta användaren med en s.k. pop-up ruta.
Utifrån bristen på svar på påstående “Det var enkelt att hitta hjälp i applikationen” skulle en
slutsats kunna vara att de flesta av respondenterna helt enkelt inte behövde någon hjälp. Detta
eftersom användningen av systemet utfördes felfritt. Det finns tyvärr inte tillräckligt med data för
att svara på detta. Med tanke på att alla användare gav högt medhåll till påståendet “Jag tror att
jag har genomfört uppgiften på ett korrekt sätt” och “Det kändes logiskt hur jag utförde
uppgiften, verkar det troligt att respondenterna inte behövde hjälp för att använda artefakten.
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Dock måste det ses som en brist att det inte finns tydliga bevis för förbättrad användbarhet då
detta var målet med denna uppsats.
Den hjälp som erbjöds i applikationen bestod av tooltips och det är oklart ifall det användes av
alla testpersonerna. Det är möjligt att tooltips är ett förlegat sätt att presentera användaren med
information, vilket skulle lett till att testpersonerna missat informationen. En annan teori är att
användare inte ser tooltips som hjälp utan snarare tänker på manualer och liknande när man
pratar om hjälp. Bättre formulering av frågan skulle möjligtvist gett svar på den frågan. För att
vara säker på att få in resultat på de två påståenden som nämnts här kunde man i testet ha
inkluderat specifika uppgifter för att hitta hjälp och för att testa felmeddelanden.
I teoridelen togs fenomenet “Learning effect” upp. Det är ofrånkomligt att en sådan situation kan
ha uppstått för testpersonerna inför testet av den nya applikationen eftersom dessa personer
genomfört samma uppgifter i det första testet. Hur snabbt en uppgift löstes var dock inget som
mättes under undersökningen, utan det var endast respondenten som besvarade ett påstående
angående hur snabbt det gick att arbeta med applikationen. Detta bör inte ha påverkats av en
lärande effekt, dock skulle uppgifterna kunna ha slumpats för att eliminera en lärande effekt.
Men då det endast fanns tre uppgifter skulle detta troligtvis inte ha påverkat resultatet.

6.3 Framtida forskning
Ett faktum som kommit fram under arbetet med denna uppsats är att ju högre datorvana
testpersoner hade, desto högre krav hade de även på systemets användbarhet. De testpersoner
med låg datorvana behövde längre tid på sig till att genomföra uppgifterna men var ändå nöjdare
med upplevelsen. Ett förslag på vidare forskning vore hur man kan jobba med användbarhet
inriktad på grupper med olika hög datorvana.
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Bilaga 1 - Resultat undersökning ett
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Bilaga 2 – Resultat undersökning två
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