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Sammanfattning
Touch-baserad teknik har sedan 2007 tagit allt större utrymme bland tekniska artifakter och många 
kända namn inom teknikbranschen har klivit fram och konstaterat i mer eller mindre dramatiska ord 
att det vi känner som "PC", persondator, är på väg att förändras i och med detta teknikskifte. Vissa 
organisationer,  däribland  kommuner  och  landsting,  har  börjat  använda  pekplattor  som 
dokumentersättare för bl.a. mötesprotokoll. SAS (Scaninavian Airlines) använder tekniken i cockpit 
i liknande ändamål. Det förväntas inte dröja särskilt länge innan vinstdrivande organisationer lyfter 
gränssnittet till sina interna stödsystem. Däremot har forskningsgruppen för detta arbete inte hittat 
några designprinciper explicit för stödsystem i det gränssnittet, och sådana system förväntas skilja 
sig  väldigt  annorlunda  från  mer  traditionella  system.  För  att  ta  fram  sådana  designprinciper 
utvecklar  detta  arbete  en  designprototyp  för  ett  touchbaserat  stödsystem  hos  ett  generiskt 
exempelföretag, med syfte att uppfylla användbarhet. Genom innovativa respondentövningar som 
följs av en användarcentrerad och agil designprocess tar arbetet fram sju designprinciper som ställs 
centrala  för  designers  med  avsikt  att  utveckla  användbara  stödsystem  mot  touch-baserade 
användargränssnitt.

Nyckelord: Designprinciper, design research, användarcentrerad design, agile, Deuff's process

Abstract
Since year 2007, touch-technology has been winning ground on the global market and put into use 
in more and more technical devices to such extent that many famous names in the IT-world has 
stepped forward to, more or less dramatically, predict the end of the PC (personal computer) and 
state that the PC as we know it is about to take a major make-over. Some organisations, whereas 
local  governments  amongst  others,  have  started  to  use  touchpads  as  a  replacement  for  paper 
documents, accessing meeting protocols, city maps and more. SAS pilots (Scandinavian Airlines) 
also  adapted  this  technology  to  hold  flight  manuals  and  inventory  lists  to  repleace  previous 
documents, counted 44 pages per flight. It is not expected to be long until business organisations 
discover the use of touch-based technology for their internal support systems, but the researcher of 
this project has not found design principles for useful support systems with a touch-based interface. 
Such systems are expected to differ a whole lot from systems based on the already well established 
mouse  and  keyboard-setup.  Through  innovative  user-centered  practices  and  in  an  iterative 
developing process of a design prototype for a generic example organisation, this design research 
manages to lift seven such design principles.

Keywords: Design principles, design research, user-centered design, agile, Deuf'ss process
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1. Termer

användargränssnitt
Från  engelskans  'user  interface',  innebär  det  de  fysiska,  perceptionsmässiga  och  konceptuella 
mekanismer  som  ger  användaren  förutsättningar  att  kunna  förstå  och  göra  sig  förstådd  inom 
ramarna  av  det  protokoll  för  människa-dator-kommunikation  som  upprättats.  Med  fysiska 
mekanismer avses t.ex. knappar eller spakar, perceptionsmässiga mekanismer innefattar ett 'grafiskt  
användargränssnitt'  (se  egen  termdeklaration)  och  konceptuella  mekanismer  innefattar  att 
interagera genom systemet och försöka förstå vad som händer och vad vi borde göra (Benyon 2005, 
s.12-13).

användbarhet
Se usability.

designprincip
en grundsats som syftar till att hjälpa en designer till viktiga funktioner och frågor som berör designarbetet.

grafiskt användargränssnitt
Innefattar den uppsättning tecken, texter och symboler som visas på en 'VDT'  till systemanvändare, som 
utgör en tolkande plattform mellan användare och system. Kan även benämnas 'GUI'.

GUI
Graphical User Interface. Se grafiskt användargränssnitt

highlight
Att markera ett område med en annan färg, ofta med ett tunnt transparent lager av ljus kulör ovanpå det som 
skall markeras för att grafiskt framhäva det för användaren.

input
Inmatning eller meddelande som genereras av användare till system.

intervjuobservation
En, i detta arbete, 'semistrukturerad intervju' som kombineras med samtidig observationsstudie. Sessionen  
spelas in, om inte annat uttrycks, under videodokumentation för senare fördjupad analys.

klick
Innebär en fullföljd nedtryckning, vilket betyder att det område där nedtrycket sker behöver överensstämma  
med det område där fingret lämnar kontaktytan. Denna interaktionsmetod skiljs från övrig interaktionsmetod,  
se t.ex. 'pekning'. Ett klick som börjar på en knapp, men där fingret glider ut från knappen innan det släpper,  
avbryter klicket och registrerar ingen interaktion.

liggande
Med liggande läge, som motsats till stående läge, avses i detta arbete att pekplattan hålls på ett sådant sätt att 
det visuella på skärmen anpassar sig så att  bildens bas löper längsmed den längsta sidan av pekplattans 
skärm.  Skärmens  vertikala  eller  horisontella  fattning  ses  ointressant  och  lämnas  till  preferens  av 
respondenten. Se bild:

   Bild 1
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output
Inmatning eller meddelande som genereras av system till användare.

pekning
En pekning syftar i detta arbete till det ögonblick när ett finger vidrör skärmen. Detta skiljs från 'klick' genom 
att en pekning inte väntar på att ett finger ska släppa från skärmen, utan registrerar så fort finger och skärm 
får kontakt innanför knappens område.

stående
Med stånde läge, som motsats till liggande läge, avses i detta arbete att pekplattan hålls på ett sådant sätt att  
det visuella på skärmen anpassar sig så att  bildens bas löper längsmed den kortare sidan av pekplattans 
skärm.  Skärmens  vertikala  eller  horisontella  fattning  ses  ointressant  och  lämnas  till  preferens  av 
respondenten. Se bild:

   Bild 2

swipe
En gestikulering  som innebär  att  systemet  lyssnar  över  hela  skärmen efter  en 'pekning' och om fingret 
därefter skulle gnidas i en rak riktning en viss sträcka, utan att avbrytas genom att släppa skärmen eller  
registrera ett nytt finger mot skärmen däremellan, kallas denna gnidande rörelse för swipe.
touch
Från engelskans "beröring" syftar termen 'touch' i detta arbete till den teknik som möjliggör att ett system 
kan navigeras och styras medelst  tryckkänslig 'VDT',  där  användaren genom fysiskt  lokal  vidröring mot 
denna 'VDT' sänder olika kommandon genom systemet.

usability
i  ett  stödsystem  defineras  för  detta  arbete,  översatt  från  ISO-9241-11:1998:
"I vilken utsträckning en produkt kan användas av en specifiserad användare för att uppnå specifiserade mål 
med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett specifiserat sammanhang". (Se kap.2.2)

VDT
Visual Display Terminal; bildskärm som förmedlar ett 'grafiskt användargränssnitt' till systemanvändaren.

widget
En widget är en applikation som är aktiv och som visas i operativsystemet. Widget skiljer sig på detta sätt 
från en annan applikation eller en genväg till applikation.
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2. Inledning

Denna inledning ger en bakgrundsbeskrivning som sedan samlas till en problembeskrivning, vilket 
riktar  sig  till  att  ge  läsaren  ett  sammanhang  som  syftesförklaringen  och  frågeställningen  kan 
placeras  i.  Kapitlet  innehåller  även  ett  avsnitt  för  disposition  som  beskriver  hur  detta  arbete 
strukturerats och vilka avgränsningar som gjorts.

2.1 Bakgrund

Runt  1950-talet  färdigställdes  de  första  svenska  datorerna  hos  organisationer  och  företag 
(http://www.ne.se/dator/historia  ,  hämtat  2014.02.17).  Medan  systemutvecklingen  under  denna 
tidiga datorutveckling framförallt handlade om att försöka bygga driftsäkra och stabila system var 
dessa väldigt komplicerade att lära sig. Användaren var ofta tvungen att ge långa och avancerade 
input för att få tillbaka ett output som med senare informationssystem kan kräva så litet som en 
knapptryckning. I takt med att det har hänt mer inom IT-utveckling, och forskningen bakom, har det 
blivit  betydligt  tydligare  hur  systemen byggs stabila  och  i  senare  systemutvecklingsprojekt  har 
därmed mer resurser kunnat riktas åt att göra systemen användbara. Till en början har det varit 
uteslutande utvecklarna som bestämt vad som är användbart, men trenden ser ut att ändras när det 
inom bl.a. fälten för Computer Science och HCI har bedrivits extensiv forskning som i allt högre 
grad  bekräftar  användaren som en  mer  central  del  i  både  system och  systemutveckling,  i  en 
användarcentrerad designstrategi (UCD). Det finns däremot vissa inkompatibilitetsproblem mellan 
agil utveckling och UCD (Eklund et al, 2008), vilket kommer att behandlas senare i detta arbete.

Informationsteknologi och forskning i informationssystem har utvecklats i en takt sådan att det varit 
svårt,  om inte direkt  ogenomförbart,  för många företag att  hålla  jämnt tempo.  Det  finns därför 
företag  i  Sverige  som  fortfarande  använder  komplicerade  system  från  1900-talets  mitt,  där 
användaren navigerar i en textmiljö genom kombinationer av textkommandon och textparametrar 
till datorn. Med arbetserfarenhet från ett sådant företag, där anställningen inleddes med fyra veckor 
betald utbildning för att lära oss stödsystemen, står det tydligt för mig som forskare att det i sådana 
lägen  finns  stora  utrymmen  för  förbättring  om  organisationen  skulle  söka  lägga  den  egna 
informationsinfrastrukturen i nivå med forskning och teknik.

Apple  lanserade  2007  första  generationens  iPhone;  en  telefon  med  pekskärm,  kamera, 
internetuppkoppling,  mobiltelefoni,  multimediahantering och flera  andra  funktioner,  så  komplex 
och  multifunktionell  att  den  kom  med  ett  eget  operativsystem  installerat  för  att  synkronisera 
användaren med alla funktioner. Mycket tack vare kombinationen av alla dessa funktioner och dess 
enkla  användargränssnitt  kom telefonen att  utgöra  det  verkliga  startskottet  för  spridningen  och 
etableringen av touch-teknik. När världsledande förtag i pc-försäljning (som HP och IBM) i augusti 
2011  annonserade  att  de  avser  upphöra  med  pc-produktion  och  när  Microsoft's  senaste 
operativsystem,  Windows  8,  visades  vara  uppenbart  anpassat  för  touch-datorer  mer  än  för 
traditionell  PC,  stod  det  utan  tvivel  att  konsumenter  kommer  att  se  mer  av  den  nya 
interaktionstekniken.
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Mark Dean (IBM Middle East and Africa CTO) ska ha sagt att vi redan rört oss förbi en PC-era:

When I helped design the PC, I didn't think I'd live long enough to witness its decline. But, while PCs  
will continue to be much-used devices, they’re [. . . ] going the way of the vacuum tube, typewriter, 
vinyl records [. . .] and incandescent light bulbs.

http://techland.time.com/2011/08/11/ibm-salutes-apple-by-declaring-the-pc-era-over/
publicerades: 2011-08-11 , hämtades: 2014-05-23)
http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2101278/pc-dead-claims-ibm-exec
publicerades: 2011-08-11 , hämtades: 2014-05-23)

Medgrundare till Apple Inc. och f.d. CEO, Steve Jobs (1955-2011), benämnde i samband med första 
visningen av pekplattan "iPad 2" att den nya produkten ingick i kategorin "post-PC devices", med 
en antydan att PC:ns tid är förbi (http://tech.fortune.cnn.com/2011/03/04/steve-jobs-post-pc-credo/ , 
publicerat: 2011-03-04  , hämtat: 2014-05-23). Andra har sagt att PC:n redan är "död", och ännu fler 
dramatiska  uttryck  för  detta  teknikskifte  har  yttrats  för  att  beskriva  hur  de  mobila  datorerna 
omkullkastat teknikbranschen och omdefinierat vad konceptet 'persondator' är och hur den används. 
Scandinavian Airlines (SAS) har sedan 2013 börjat använda pekplattor ombord i cockpit för att 
hjälpa piloter navigera på flygplatser, inventera utrustning, hålla manual för flygplanet och andra 
lättare  tjänsterelaterade  stödfunktioner  som  tidigare  hanterats  genom  44  sidor  fysiskt 
pappersmaterial,  för  varje  enskild  avgång  (http://www.digi.no/919308/sas-faar-ipad-i-cockpit , 
publicerat: 2013-07-05 , hämtat: 2014-06-11). Touchtekniken kan även ses bära stor potential för 
många andra branscher. Eftersom det touchbaserade gränssnittet saknar externa metoder för input 
behöver  varje  skärmbild  hela  tiden  presentera  relevant  information  tillsammans  med  relevanta 
interaktionsmöjligheter och uppfattas förmodligen därför ofta som mer lättanvänt än t.ex. system 
som med fysiska tangenter  och externt  pekdon sprider  ut  information och interaktion över  fler 
artefakter och på en större yta. Ett system som är lättare att använda leder förväntningsvis både till 
ökad  produktion  och  kortare  inlärningskurva,  det  senare  framstår  särskilt  fördelaktigt  där  det 
tillkommer nya medarbetare varje år (eller oftare ändå) som behöver systemträning inför sin tjänst. 
Varje timme en anställd behöver spendera på att "lära sig" ett system är en kostnad som saknar 
direkt koppling till verksamheten och som varje affärsledning därmed har anledning att vilja hålla 
till  ett  minimum. Det är  möjligt  att  touchtekniken på sikt  kommer att  ersätta  det (än så länge) 
vanliga gränssnittet med mus- och tangentbord på liknande vis hur knappsatsen ersatt telefonens 
sifferskiva  eller  hur  nyare  skärmteknik  (bland  andra  LED  och  LCD)  nästan  fullkomligt  ersatt 
katodstråleskärmen.

2.2 Användbarhet

Detta  arbete  hinner  inte  genomföra  någon  avancerat  syntetiserande  användbarhetsanalys  eller 
djuputvärdering  i  utförliga  termer  av  'usability' så  detaljerat  som exemepvis  ISO  9241-11  ses 
förespråka, däremot hålls den upplevda användbarheten i central åtanke genom hela projektet. Med 
erkännande  och  förståelse  för  komplexiteten  i  att  använda  termen  usability, menas  med 
"användbarhet" i detta arbete en innebörd förenklat till:

i vilken utsträckning en produkt kan användas av en specifiserad användare för att uppnå 
specifiserade mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett specifiserat  

sammanhang
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Den defenition som här används har översatts från ISO 9241-11 och arbetet kommer att förtydliga 
användare, mål (här 'uppgift') och sammanhang, men utan att ta fram detaljerade instrument för hur 
ändamålsenlighet,  effektivitet eller  tillfredsställelse enskilt  uppmäts.  Istället  kommer 
användbarheten att klassificeras i en SUS-mätning som genomförs mot slutet av projektet.

2.3 Forskningsproblem

Den  nya  tekniken  som  medför  nya  sätt  att  interagera  med  system ställer  också  naturligt  nya  
förväntningar på uppdaterade GUI. Äldre inputmetoder med äldre gränssnitt kan upplevas väldigt 
föråldrade för den användare som i sitt privata liv tar del av mer modern teknik, som har utvecklats 
mer användarcentrerat och som följaktligen är precis vad användaren förväntar sig att det ska vara. 
Eftersom användbarheten (usability) starkt relateras till kvaliteten av ett informationssystem (IS) är 
det  ett  element  som bör  uppmärksammas  för  att  bibehålla  produktivitet.  Att  inte  följa  med  i 
utvecklingen kan vara ett problem som riskerar att växa för den verksamhet som behåller de äldre 
systemen för länge; i takt med hur användarens tekniska och mjukvarumässiga standard förändras 
utanför  yrkets  IS  kan  användbarheten  i  verksamhetens  befintliga  IS  förväntas  falla,  om  inte 
verksamheten  anpassar  sig  till  förändringen.  På  flera  års  sikt  kan  det  inte  förbises  att 
systemanvändaren  är  dynamisk.  Hevner  skriver,  applicerbart  till  detta  problem:  ”Well  designed 
systems enable productivity and successful adoption. Poor design is the greatest barrier to both” 
(Hevner, 2010). Det framstår säkert att säga att mycket teknik både privat, hos företag och i resten 
av  samhället  nästintill  oundvikligen  kommer  baseras  mer  på  touch-interaktion,  och  det  finns 
utrymme för goda designprinciper till hur sådana touch-baserade gränssnitt bör utformas.

2.4 Syfte

Detta arbete ställer pekplatta som möjlig plattform för interna stödsystem hos ett exempelföretag 
och syftar till att lyfta fram designprinciper vid utveckling av användbara stödsystem på pekplatta. 
För att nå detta utvecklas ett designförslag på ett touchbaserat grafiskt användargränssnitt (GUI) för 
ett  fakturahanteringssystem  avsett  för  en  generisk  svensk  mobiloperatör  som  fallstudie.  Just 
mobiloperatör har valts som ett branschexempel för detta arbete eftersom de bygger på ett tjänst-till-
kund-förhållande med fakturering och det går att relatera till andra branscher med liknande struktur. 
Några fördelar med pekplattan är att den är liten till storlek och den får betraktas smidig att använda 
som kan hållas i vilket läge användaren känner bekvämast. Gränssnitt som bygger på touch-teknik 
kan också upplevas som mer naturliga och självklara att interagera med än många andra etablerade 
lösningar för input, som exempelvis externa pekdon. En tydlig begränsning för pekplattan är att 
dess gränssnitt är dåligt  anpassat för visning av mycket information på samma gång. Det ställs 
därför höga krav för att leverera en angenäm upplevelse samtidigt som systemet förväntas hjälpa 
användaren i hennes uppgifter. Dessa krav kommer att mötas i form av de designprinciper som 
forskningen i detta arbete utpekar som särskilt viktiga och intressanta vid utveckling av liknande 
system.

2.5 Frågeställning

Detta designarbete ställer som mål att besvara följande frågeställning:
"Vilka centrala designprinciper bör en designer utgå från

vid avsikt att utveckla ett användbart stödsystem på pekplatta?"
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2.6 Avgränsningar

Designprototypen kommer att utvecklas för en Samsung Galaxy S3 tab2 med Android 4.1.2, med 
hjälp av ActionScript 3.0 i Adobe Flash Creative Studio 6 samt Microsoft Paint 6.1. Valen grundar 
sig i de uppenbara designfördelar som kommer av att från grunden kunna konstruera allting grafiskt 
som  visas  för  användaren,  vilket  gör  att  förändringar  av  elementens  detaljerade  placering, 
visualisering  eller  storlek  kan  ske  med  både  snabbhet  och  precision  mellan  olika  iterationer. 
Forskaren  finner  även  att  ActionScript  3.0  är  ett  dynamiskt  och  tydligt  kodspråk  som passar 
uppgiften väl.  Designprototypen kommer inte att inbegripa några andra haptiska kontroller  eller 
återgivning  än  visuella  medel  eftersom  det  kräver  ytterligare  tid  vilket  inte  inryms  den  ringa 
storleken av detta arbete.

2.7 Disposition

För att besvara frågeställningen kommer en designprototyp att utvecklas i ett nära samarbete med 
tre  respondenter  som representerar  systemanvändare.  Från denna designprocess,  som inkluderar 
användartester, lyfter arbetet fram designprinciper att utgå från vid design av användbara GUI för 
touch-baserade  stödsystem.  Arbetet  inleds  med  att  förtydliga  designuppgiften  i  kap.3,  därefter 
kommer kapitel 4 att ge stödande teori som behandlar problemet och hur det här arbetet bör angripa 
det; betydelsen av användarcentrering, vad det innebär att arbeta enligt en agil process, hur dessa 
två  bäst  kombineras  i  detta  arbete  och  ett  par  centrala  designprinciper  att  utgå  från.  Arbetets 
metoder beskrivs i kapitel 5 för att förtydliga hur data hämtats ut från projektets respondenter . 
Därefter  följer  en rapport  från det  praktiska arbetet.  Eftersom pekplattor  är  en ny och obekant 
domän för forskaren börjar det praktiska arbetet med en förstudie i kapitel 6, som syftar till  att 
bättre förstå användaren och pekplattan som kombination, innan självaste designprocessen utreds i 
kapitel 7. För att inte bryta överskådligheten från ordningen kommer arbetet att följas kronologiskt, 
det  betyder  att  resultat  och  analys  inte  kommer  tillägnas  något  särskilt  samlingskapitel  utan 
redovisas under de respektive moment eller iterationscykler som producerat resultat att analysera. 
Slutprodukten av designprocessen redovisas både i beskrivande text om avvägningar och designval 
såväl i bildexempel i designlösning, se kap 8. Slutligen sammanfattas och avslutas arbetet i kapitel 9 
och 10.

3. Uppgift

För att förtydliga designuppgiften i en överskådlig bild sammanställs en beskrivning av systemet,  
en informationsmodell presenteras, två kravspecifikationstabeller redovisar (i) attribut tillhörande 
entitet  och  (ii)  vilka  funktioner  systemet  förväntas  kunna  utföra,  samt  ges  en  beskrivning  av 
självaste användaren som systemet designas för.

3.1 Beskrivning

De anställda på exempelorganisationen som valts för detta projekt arbetar normalt i många olika 
system parallellt för olika typer av frågor, där varje system hanterar särskilda funktioner och delar 
av  hela  verksamheten.  Det  system  som  denna  studie  ställer  i  fokus  finns  till  för  att  på  ett  
användarvänligt sätt återge sådan information som kopplas till de tre huvudentiteterna Kund, Tjänst 
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och  Faktura.  En  kund  är  den  juridiska  person  som  abonnerar  på  en  eller  flera  tjänster  hos 
operatören eller som av annan anledning finns sparad i operatörens databas. En tjänst är i detta fall 
ett  mobiltelefonnummer  som  används  av  kund  och  som  genererar  kostnader  utifrån  avtalade 
prisplaner. En faktura är den räkning som skickas till kunden och som innehåller de kostnader som 
ett abonnemang genererat. När kunden har frågor eller ärenden som rör en fakturas innehåll eller 
sammanhang kan kunden ringa till en handläggare (systemanvändare), eller sända en elektronisk 
förfrågan, varpå handläggaren med hjälp av detta stödsystem förväntas kunna besvara många av 
kundens tänkbara  frågor. Denna uppgift riktar sig till att utveckla en touch-baserad designprototyp 
för ett sådant internt fakturahanteringssystem. Utifrån resultaten i utvecklingsprocessen avser denna 
forskning lyfta fram centrala designprinciper för utveckling av touch-baserade stödsystem.

3.2 Informationsmodell

En informationsmodell ger överblick och förståelse för relationerna i det system som ska utvecklas:

   Bild 3

En kund måste ha minst ett kundnummer men behöver inte ha något mobilnummer för att stå med i  
systemet. Ett mobilnummer behöver inte ha någon faktura (t.ex. kontantkort) men en faktura måste 
avse minst ett mobilnummer. Ett mobilnummer kan endast abonneras av en kund. Ett mobilnummer 
kan naturligtvis debiteras genom flera fakturor (oftast en ny varje månad) och ett kundnummer kan 
ha flera mobilnummer. En kund kan även ha flera kundnummer, vilket är vanligt för större företag 
som skiljer mellan olika avdelningar eller orter, eller de personer som driver enskild firma och inte 
vill förväxla firmans nummer med de som abonneras privat.
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3.3 Attributlista

Med  utgångspunkt  i  presenterad  informationsmodell  redovisas  entiteters  relaterade  attribut  i 
detaljerad lista nedan, enligt ordning: data / <Entitet> / samlingsattribut / attribut / attributexempel

   Tabell 2

Nödvändig 
information

Kund {PK} Organisationsnummer personnr 19070203-1416

Namn
förnamn Fritjof

övriga namn Nils Adam

efternamn Nilsson

Bostadsadress gata Bostadsgatan 12

postnummer 752 50

stad UPPSALA

Mobiler Lista<mobilnr> 070-1234567

 [ . . . ]  [ . . . ]

Tjänstnummer {PK} Mobilnummer mobilnummer 070-1234567

Tjänstetyp betydelse i 
extern tabell

OP891

Innehavare personnr 19070203-1416

Faktureringsadress mottagare 
(valfri)

Tora Hallgren

C/O Fritjof Nils Adam 
Nilsson

gata Örtagårdsgatan 36

postnummer 335 36

Stad KIVIK

Fakturor Lista<ocr> 111222333444

 [ . . . ]  [ . . . ]

Planerad faktura fakturadatum 2014-05-25

Lista<kostnad> Månadsavgift, 99 kr

Faktura {PK} Fakturanummer OCR 111222333444

Fakturadatum utskickat datum 2014-05-25

Förfallodatum kravdatum 2014-06-30

Anstånd? nytt kravdatum 
(valfritt)

2014-07-31

Belopp skuldbelopp 318 kr

Innehåll kopia (PDF) [ kopia av det brev 
som skickats till 
kund ].PDF
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3.4 Kravspecifikation

Systemet förväntas att på ett för användaren meningsfullt  sätt kunna utföra sådana ärenden och 
sökningar  som  specifiseras  i  nedan  tabell.  Nedan  systemkrav  är  baserade  på  ett  liknande 
fakturasystem som författaren tidigare arbetat i och bedöms innehålla de grundläggande operationer 
som ett fakturahanteringssystem bör klara av. READ betyder att en användare ska kunna hämta 
information, UPDATE innebär att användaren ska kunna utföra en handling som ger permanent 
effekt i detta och/eller yttre relaterade system.

   Tabell 1
Typ Objekt Objektbeskrivning Sökparameter

READ

Kundbild Returnera överblick över kunden 
(kundnummer), med adress och vilka 
mobilnummer som associeras till kunden.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Kundfakturor Returnera en lista över fakturor ställda till 
kund, för alla kundens nummer, sorterade 
på fakturadatum i fallande ordning.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Kundnoteringar Returnera alla noteringar som finns 
kopplade till enskilt orgnummer samt 
noteringars författarsignatur.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Mobilnummer Returnera bild över telefonnumrets 
detaljer och fakturahistorik.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Nästkommande 
faktura

Returnera för ett telefonnummer 
nästkommande fakturas innehåll, 
kostnader, adress, planerat fakturadatum, 
etc.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Mobilnummers 
noteringar

Returnera alla noteringar som finns 
kopplade till enskilt mobilnummer samt 
noteringars författarsignatur.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Faktura Returnera enskild fakturas innehåll: 
kostnader, datum, kravdatum, adress samt 
vilket mobilnr och orgnr som associeras 
med fakturanumret.

fakturanummer
ex: '1234567890123'

UPDATE

Kundnotering Skriva notering och signatur till ett enskilt 
organisationsnummers noteringshistorik.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Nästkommande 
faktura

Skriva framtida kostnad eller 
återbetalning till mobilnummers 
nästkommande faktura

mobilnummer
ex: '0701234567'

Mobilnummers 
notering

Skriva notering och signatur till ett enskilt 
telefonnummers noteringshistorik.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Ändring i 
Kundfakturor

Ändra enskild fakturas totalbelopp fakturanummer
ex: '1234567890123'

Fakturakopia Beställa kopia av enskild faktura fakturanummer
ex: '1234567890123'
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3.5 Användare

Innan ett interaktivt system planeras är det viktigt att förstå  för vem det interaktiva systemet ska 
utvecklas  (Benyon,  2005  s.10).  Medan  bakgrundsbeskrivningen  till  detta  arbete  målar  ut  en 
teknikhungrig användare är en sådan mer självständig och betydligt mindre beroende av bra design. 
En  rutinerad  och van användare  ser  lätt  förbi  fel  som uppstår  och  hittar  snabbt  omvägar  som 
fungerar  istället  för  att  låta  sig  fastna i  problemen.  Den mindre  erfarna  användaren är  i  högre 
utsträckning benägen att både råka ut för fel och kan tydligare visa den naturliga konsekvensen av 
de  felen,  vilket  därmed  renderar  denna  mindre  erfarne  användare  högt  mer  eftertraktad  som 
respondent för detta arbete.

Respondentgruppen består  av två  män (Respondent  A och C) samt en kvinna (Respondent  B), 
samtliga 25 år gamla, och de hör till en åldersgrupp som antas attraktiv för nyanställning vid den 
generiska mobiloperatören.  Respondent  A är vid tillfällen av denna studie aktivt  arbetssökande, 
respondent B och C använder olika databehandlingssystem i sina dagliga arbeten. I detta arbete 
antar dessa tre respondenter rollen som nyanställda. Ingen utav dem äger eller har ägt någon egen 
pekplatta  och  deras  erfarenhet  av  touch-teknik  sträcker  sig  till  deras  egna mobiltelefoner.  Med 
hänsyn till den hårdvara som ingår i arbetet ses detta positivt: samtidigt som respondentgruppen 
består utav tre enskilda individer med personliga tankar och preferenser, står de i en unik ställning 
att utvärdera den prototyp som presenteras i detta arbete.

4. Teori

Teoretisk bakgrund inför det praktiska arbete som genomförs inbegriper förståelse för vilka koncept 
denna forskning arbetar  genom.  Med designuppgiften  förtydligad och för  vem det  kommer  att 
designas identifierad, är det rimligt att i detta kapitel förstå vilka teoretiska grunder, förhållningssätt 
och processer som hjälper detta arbete att besvara presenterad frågeställning.

4.1 User-Centered Design

Användarens delaktighet är väldigt centralt inom människa-dator-interaktion (HCI), och vikten av 
att integrera mjukvaruutveckling och HCI-metoder har varit känt i många år (Chamberlain et al., 
2006). Även om kunden bakom ett system är affärsledningen i ett stort företag är det oftast inte de 
själva som använder det för att lösa sina uppgifter. Beställarna inser ofta inte själva att det de vill ha 
ska vara noggrannt anpassat för de människor som kommer att nyttja det, och inte i första hand 
anpassat för organisaitonens tekniska egenskaper. Det är naturligtvis väldigt viktigt att hänsyn och 
utrymme ges båda dessa element.  Medan User-Centered Design (UCD) är en designfilosfi  som 
innebär ett nära arbete mellan designer och användare, där designern lyhört lyssnar till användarens 
synpunkter, är det inte, menar Buxton, ytterst användaren som vet vad hon själv vill ha. Det är 
designerns roll som forskare att söka extrahera relevanta och riktiga detaljer i användarens ord och 
beteenden för att så kunna bryta fram intelligenta egenskaper till den design som utvecklas. Ett UC-
präglat  designarbete  handlar  om,  utöver  att  inkludera  användaren  i  utvecklingsprocessen,  att 
centralisera designen runt vad användaren vill göra mer än vad tekniken kan göra (Benyon 2005, 
s.14). Länge saknade UCD någon vedertagen exakt definiton, ändå var de flesta forskare i området 
väldigt  överens  om  att  använda  termen,  vad  den  innebar  och  höll  många  bärande  principer 
gemensamma.   2010  sammanfattade  International  Standard  Organization  styrdokumentet  9241-
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210:2010 som,  ersättare  till  tidigare  dokument  13407:1999,  behandlar  Human-Centered  Design 
(HCD).  HCD är  deras  term för  UCD, med svag ändring till  fokus från  user till  en något  mer 
generell human. De skriver i inledningen till dokumentet:

Human-centred design is an approach to interactive systems development that aims to make systems 
usable and useful  by focusing on the users,  their  needs and requirements,  and by applying human 
factors/ergonomics, and usability knowledge and techniques.

Fördelarna med detta angreppssätt är många. Medan ISO 9241-210 talar för att det leder till vinster 
i effektivitet, människors välbefinnande och användarnöjdhet, visar forskning (Naotake Hirasawa et 
al., 2010) att mjukvaruutveckling som präglas av HCD inte heller nödvändigtvis kostar så mycket 
mer resurser än samma uppgift ledd av systemingenjörer utan koppling till användarna. Naotake et 
al.  visar  att  ett  lyckat  HCD-arbete,  förutom att  leverera  ett  högre  kvalitetssäkrat  resultat,  även 
underlättar  senare  faser  i  utvecklingsplanen.  Ett  utvecklingslag  som  bestod  av  enkom 
systemingenjörer visades istället lägga ned fler  utvecklingstimmar i senare utvecklingsfaser. För 
detta arbete,  som avgränsats till  enbart  designfasen,  ligger vinsten av UCD i att  färdigställa ett  
kvalitetssäkrat resultat med skarp inriktning på användabarhet och nytta genom användaren.

4.2 Agil process

John Hunt skriver: "It is agile because it can respond quickly to the users’ changing needs" och 
beskriver att agil mjukvaruutveckling i allmänhet står för regelbundna versioner av mjukvaran, där 
täta  intervall  mellan vare uppdaterad mjukvaruversion kan få  lika uppdaterad och täta  intervall 
mellan återkoppling från användarna (John Hunt, 2006 s.2). Lou Schwartz framhåller även att "The 
Agile  methods’ goal  is  to  enhance  the  value of  the  delivered product   in  order   to  satisfy the 
customer’s requirements" (Schwartz, 2013 s.346). Agil utveckling förutsätter ett nära arbete mot de 
tänkta användarna. Till skilnad från den tekniska kravspecifikationen svarar användaren för de mer 
subjektiva användarkraven, medan agila processer håller självaste mjukvaran som primära mål och 
inte användarens tillfredsställelse.

17 mjukvaruutvecklare gick 2001 tillsammans och bildade gruppen  Agile Alliance  som stod för 
grundläggande värderingar i mjukvaruutveckling, värderingar som ingår i "The Agile Manifesto" – 
ett  i  sin tur öppet dokument som gruppen släppte i  hopp om att  sprida sitt  synsätt  vidare över 
världen att anammas i företagsprojekt. Manifestet beskriver hur deras föreslagna förhållningssätt 
skiljer  sig  från  den  äldre  vattenfallsmodellen.  Manifestet  består  av  fyra  kortfattade  generella 
riktlinjer för vad som bör prioriteras över vad under utvecklingen, följt av tolv punkter som till 
huvudsak förstås handla om en öppenhet för förändring, att släppa fungerande testversioner innan 
färdig  slutversion  och  ett  arbete  som  präglas  av  nära  samarbete  byggt  på  tillit  mellan  alla 
inblandade.

Innan  det  talades  om  agil utveckling  som  erkänd  metodikterm  fanns  Dynamic  Systems 
Development  Method  (DSDM).  Inledningsvis  syftade  DSDM till  att  ordna  och  styra  upp  den 
tidigare metodikramen Rapid Application Development (RAD), som 1994 ansågs för ostrukturerad 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_systems_development_method).  Två  betydligt  vanligare 
exempel på agila metoder vid mjukvaruutveckling, som uppkommit under 2000-talet, är Scrum och 
eXtreme Programming (XP). Varken XP eller RAD bedöms lämpliga för det här projektet eftersom 
XP betonar enkelhet och hastighet i parprogrammering som inte är möjlig i detta arbete, och både 
DSDM liksom dess undertyp Scrum framstår mer figursydd för större betydligt projekt än detta 
(Hunt 2006, s.21-30). Emellertid är en agil process lämplig att tillgå i detta projekt med anledning 
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av projektets art;  att hastigt producera en användbar designlösning gynnas starkt av ett iterativt 
arbete  eftersom det  särskilt  anpassas  för  att  snabbt  och  flexibelt  kunna upptäcka  och svara till 
tomrum och problem i designen.

4.3 Att kombinera UCD och agil process

En tillämpning av en kombination utav UCD och agil utvecklingsprocess innebär enligt Scwartz 
(2013)  ett  ökat  fokus på  just  designaktiviteterna.  "It  results  to  a  redefinition  of  the  process  to 
organize  the  activities  dedicated  to  the  design  and the  process  dedicated  to  the  development". 
Medan det förekommer ett par stora likheter mellan dessa, skiljer de sig samtidigt åt på ett par 
viktiga punkter. Nedan beslyses dessa likheter och skillnader varpå en kombinerad process väljs ut 
som passar detta projekt.

4.3.1 Likheter

Chamberlain et al. (2006) listar tre, från vilka jag nedan lyfter fram de för projektet viktigaste två, 
stora likheter mellan UCD som princip och en agil process som metodram:

1. Båda  bygger  på  en  iterativ  utvecklingsprocess  med  empirisk  information  från  tidigare 
iterationer.

2. Båda  uttrycker  tydligt  intresse  av  användaren  och  tillskriver  denna  en  central  roll  för 
utvärdering.

4.3.2 Skillnader

Chamberlain  et  al.  (2006)  framhåller  sedan  de  två  största  skillnaderna  mellan  UCD  och  agil 
process:

1. UCD-förespråkare vidhåller att vissa designprodukter krävs för att stödja kommunikationen 
med utvecklarna, medan förespråkare för agila metoder söker minimal dokumentation.

2. I  UCD uppmuntras  utvecklingslaget  att  förstå  sina  användare  så  väl  som möjligt  innan 
produkten utvecklas. I agila metoder ges inte samma stöd för förarbete eftersom det kostar 
dyrbar tid som annars kunnat spenderas på faktiskt kodande.

4.3.3 Deuff's process

En  fullkomligt  UCD-fokuserad  angrepssmetod  kommer  med  den  uppenbara  svagheten  av 
dynamiska  användare;  eftersom  systemanvändaren  inte  är  statisk  bör  utvecklaren  vara  särskilt 
medveten  om  att  när  ett  system  anpassas  för  mycket  efter  enskildas  preferenser,  behov  och 
färdigheter  kommer  det  någonstans  att  inte  passa  andra.  John  Hunt  (2006)  skriver  att  "Agile 
software development is an attempt to put the software being developed first and to acknowledge 
that the user requirements change". De mest skräddarsydda systemen, kläderna eller husen passar- 
eller  tilltalar  till  slut  inte  den  generiska  användaren,  och  oavsett  magnituden  av  hänsyn  visad 
användaren  finns  också  risken  att  det  som passar  dagens  användare  (vare  sig  individuell  eller 
generisk) kan komma att  bli  omodernt.  Schwartz (2013) talar om fem olika processer som kan 
lyckas kombinera UCD med agil utvecklingsprocess. Detta arbete följer den tredje metod som han 
tar upp: "Deuff's process", som även benämns som 'sequence of an iterative design phase and an 
iterative development phase', är en process som av dess utformning bedöms passa in väl på denna 
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designorienterade uppgift. Det är en metod som lägger stor vikt vid nödvändigheten att börja med 
att  samla  in  data  om användaren,  deras  uppgift,  kontexten,  m.m.,  så  att  ett  designförslag  kan 
presenteras innan projektet engageras i självaste designutvecklingen. "But, the time is not available 
in classical Agile processes", skriver Schwartz, och förklarar att man därför brukar dela in denna 
Deuff's  process i  tre  faser:  Design,  Development och  Final  Test.  Fas  1 och 2 är iterativa,  men 
processen som helhet saknar global iteration som kopplar någon tredje loop.

   Bild 4

Processen tar enligt Schwartz hänsyn till följande principer av UCD:
1. Det är viktigt att förstå användare, uppgifter och det kontext de ingår.
2. Användarens delaktighet i projektet görs central genom regelbundna tester.
3. Utvärdering: Design och mjukvara är iterativt utvärderade av användaren och detta förstärks 

i sista fasen där ett större användartest planeras.
4. Tvärvetenskapligt: Designer och användare är involverade genom projektet.

Detta projekt betonar till  synnerhet den första fasen i denna process för att besvara presenterad 
frågeställning. Fas 2 kommer hastigt att spolas igenom innan en mycket enkel ("quick-and-dirty") 
form av utvärdering, SUS, hålls i fas 3.

4.4 Designprinciper

Design  består  av  så  mycket  mer  än  att  implementera  första  godtyckliga  lösning  till  ett 
visualiseringsproblem. En ogenomtänkt design kolliderar lätt i sig själv varpå användaren kan få 
större  problem att  begripa  systemets  funktioner  än att  utföra  dem utan systemet.  Därför  är  det 
viktigt att ett designarbete utgår från designprinciper som fundament för designen. Designprinciper 
kan vara väldigt breda och mer eller mindre godtyckliga.  Benyon visar på två sådana principer 
genom att citera Donald A. Norman som författat en mycket godtycklig princip som "make things 
visible", och Jakob Nielsen som författade en mer specifik: "provide clearly visible exits".

Bill Buxton uttrycker högaktningsfull respekt för Donald A. Norman's men markerar tydligt att han 
motsätter sig Norman's mening som ska ha lytt: "We are all designers" (Buxton 2007, s.95). Alla 
som har en grundläggande uppfattning om talet  1 och kan skilja det från  0 kan ju uppenbarligen 
räkna, men det är inte tillräckligt för att utgöra en matematiker, och Buxton menar enligt snarlikt 
resonemang att detsamma gäller design. Design handlar om mycket mer än att ha en åsikt om vad 
som är fint  eller  funktionellt; Buxton talar om  sketching som en central del i design,  att  arbeta 
mycket  genom  planerande  och  förberedande  framställning  av  slutproduktens  huvuddrag  eller 
detaljer,  och  att  en  skicklig  designers  färdigheter  ofta  underskattas  eller  direkt  förringas  av 
oförståelse inför de problem som en professionell designer löser. En användare kan säkerligen välja 
fina färger till sina egna gardiner, men är förmodligen inte en skicklig designer. John Hockenberry 
betonar  att  "Good  design  is  about  supplying  intent" 
(http://www.ted.com/talks/john_hockenberry_we_are_all_designers ,   filmades:  March  2012  , 
hämtades:  2014-05-25),  d.v.s.  att  bra  design  alltid  fyller  ett  syfte  och  följer  en  avsikt  att 
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kommunicera  någonting  (t.ex.  informativt  innehåll,  möjligheter  eller  helt  enkelt  avsaknad  av 
möjlighet).

Detta  arbete  kommer  att  utgå  från  Benyon's  designprinciper,  som  ska  hjälpa  att  utforma  en 
prototypdesign. Benyon beskriver att ett  system, i mer övergripande ord, bör vara "lätt  att  lära, 
effektiv och tillmötesgående" (Benyon et al. 2005, s.64):

1. Visibility
Användaren ska kunna se vad som är tillgängligt och vad systemet gör för tillfället. 
Bygger på en psykologisk princip som säger att människor har lättare att känna igen 
saker än att minnas dem.

2. Consistency
Användningen av designinslagen bör vara konsekventa med liknande system och 
vanliga sätt att arbeta. Vad som är konsekvent och inte är relativt situationen och 
sammanhanget, men det är viktigt att vara konsekvent både på konseptuell och fysisk 
nivå

3. Familiarity
Språk och symboler bör anpassas för användarna. Där det inte går att översätta till 
sådant de förstår, hjälp dem genom metaforer.

4. Affordance
Designa efter ändamål och egenskap, d.v.s. att designa knappar så att de ser ut som 
knappar,  så att  användare trycker  på dem. Denna princip skiljer  sig mellan olika 
kulturer, färför är det särskilt viktigt att förstå användaren.

5. Navigation
Ge tillräckligt stöd för att användaren ska kunna navigera genom systemet.

6. Control
Visa tydligt vem eller vad som har kontroll och låt användaren få kontroll och förstå 
att hon har det. Visa tydligt och logiskt relationen mellan handling i systemet och 
konsekvens utanför.

7. Feedback
Återge omedelbart för användaren information så att de förstår vilken effekt deras 
handling har fått. Ständig och stadig sådan återgivning förstärker känslan av kontroll.

8. Recovery
Användaren måste kunna återställa misstag och fel snabbt och effektivt.

9. Constraints
Implementera begränsningar så att användaren inte försöker göra olämpliga saker.

10. Flexibility
Tillåt  flera  olika  sätt  att  lösa  en  uppgift,  för  att  tilltala  användare  av  olika 
erfarenhetsgrader. Ge användaren möjlighet att ändra hur saker ser ut eller beter sig, 
så att de kan göra systemet mer personligt.

14



11. Style
Design bör vara stilig, attraktivt och estetiskt tilltalande.

12. Conviviality
Interaktiva system bör vara artiga och trevliga. Undvik aggressiva meddelanden eller 
störande moment som kan avbryta användarens pågående tankar/handlingar.

Dessa principer (Benyon et al. 2005, s.64-66) är alla, på sina sätt, goda utgångspunkter för att nå en 
önskvärd design i ett generellt system och de kommer att rikta de designval som prototypen i detta  
arbete ställs inför.

5. Metod

Arbetet riktar sig mot tre respondenter som kommer att testa och utvärdera designen. I detta kapitel 
följer beskrivning för läsaren hur information extraheras från projektets användare, genom vilka 
metoder  och  hur  de  tillämpats,  och  det  sista  användarna  gör  innan  de  lämnar  projektet  är  att 
utvärdera designen. Utvärderingsmetoden beskrivs i  detta kapitel.  Detta kapitel  syftar till  att  ge 
läsaren beskrivning och motivering till grunderna av genomförandet i detta arbete.

5.1 Intervju

Inom design research talar Oates och andra forskare om tre olika intervjuformat;  strukturerade, 
semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Dessa intervjutekniker beskrivs nedan enligt Oates 
(2006) varpå en lämplig teknik väljs ut för detta projekt.

5.1.1 Strukturerade intervjuer

Intervjuledaren ställer  i detta format fördefinierade frågor i  strikt ordning och försöker att  hålla 
varje intervjusession så strikt som möjlgit enligt mall, med undantag för respondenternas egna svar. 
Ofta antecknas svaren efter en fördefinierad mall. Ledaren kan svara på tilltal men bör då undvika 
att utveckla konversationen. (Oates 2006, s.187-188)

5.1.2 Semi-strukturerade intervjuer

I detta format lägger intervjuledaren mer vikt på att hålla en flytande dialog med respondenten, en 
dialog som mer handlar  om nyckelfrågor och övergripande teman vars formulering inte är lika 
fördikterad  och  där  ordningen  på  de  ämnen  som  behandlas  kan  avvika  mellan  sessionerna. 
Respondenten kan här lyfta egna reflektioner och tala mer djupgående om oställda frågor som hon 
själv anser relevanta för temat. (Oates 2006, s.188)
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5.1.3 Ostrukturerade intervjuer

I detta format har intervjuledaren ännu mindre kontroll och ska i princip endast finnas för att sätta  
igång respondenterna att själva fylla i ett ämne och, först när det behövs, lägga in någon öppen 
fråga eller replik för att få respondenten att fortsätta prata. (Oates 2006, s.188)

5.1.4 Urval intervjuteknik

De  intervjuer  som  hålls  i  detta  arbete  kommer  till  huvudsak  att  vara  semi-strukturerade,  där 
testledaren håller ett par fördefinierade huvudsakliga frågor att ta upp under sessionen, som både 
diskuteras  och  besvaras  olika  av  olika  respondenter,  men  också  där  annat  material  starkt 
uppmuntras. Målet med intervjuerna är att få ut så kvalitativa resultat som möjligt för att lära känna 
respondentens tankar på bästa sätt. På detta sätt kommer inte nödvändigtvis samma övergripande 
ämnen att behandlas, utan istället de detaljer som känns aktuella och "nära" för respondent och 
testledare.

Eftersom människor är sociala varelser och beter sig olika beroende på forskarens uppträdande är 
det viktigt att uppträda professionellt och artigt, och förstå att medan forskarens ålder, kön och hela 
identitet inte går att ändra hur som helst, är det faktorer som ändå diskret kan påverka resultatet 
(Oates 2006, s.188).

5.2 Observation

Medan intervjuer upptäcker delar av verkligheten påtalar Benyon att en designer kan hämta ut ännu 
mer material från respondenten genom att exempelvis fråga denne: "Kan du visa mig hur du gör 
det?". (Benyon 2005, s.222) Detta arbete kommer att kombinera intervju- och observationsteknik 
för att extrahera så kvalitativa värden som möjligt från respondenterna. Under observation kommer 
prototypens användbarhet att prövas och utvärderas av användaren, som inte har några akademiska 
ramverk för utvärdering utan som utselutande utgår från sin subjektiva upplevelse. Under tiden som 
användaren  nyttjar  systemet  ställer  testledaren  frågor  om  användningen  i  en  metod  som  kan 
påminna om "Question asking protocol" som bygger på "thinking aloud"-metoden (Piyush Jain et 
al., 2012),  vilket  är  ett  sätt  att  utvärdera användbarheten  i  ett  system.  Observationer 
videodokumenteras  för  senare  analys  mellan  varje  iteration.  Det  ska  förstås  att  användarens 
beteende inte är fullt naturligt under sådana observationer eftersom hon vet att allting iakttas, trots  
forskarens förtydligande om att det är  systemet och inte  användaren som utvärderas. Oavsett hur 
aktiv  eller  passiv  observatören  är  så  förändras  en  situation  av  att  användaren  vet  att  hon  blir 
observerad.  Detta  är  ofrånkomligt  i  denna studie,  men uppmärksamhet  och  medvetenhet  riktas 
fenomenet innan metoden tillämpas.

5.3 Utvärderingsmetod

I  ett  System  Usability  Scale  (SUS)  utvärderar  användarna  användbarheten  av  ett  system. 
Usability.gov är en sida som föreslår metoder och riktlinjer för studenter och andra utövare av UX 
(User eXperience).  På sin sida beskriver de själva att "User experience (UX) focuses on having a 
deep  understanding  of  users,  what  they  need,  what  they  value,  their  abilities,  and  also  their 
limitations"  (http://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html ,  hämtat:  2014-05-23). 
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Dennas beskrivning passar tydligt in på detta projekt. SUS är en kort och enkel metod som ofta 
beskrivs som "quick and dirty" just för att det går snabbt att genomföra och det är inte en metod 
som  bör  betraktas  genomföra  någon  'djupgående  utvärdering'  lika  mycket  som  en  enklare 
'klassificering'  av  användbarheten,  där  usability  defineras: "How  effectively,  efficiently  and 
satisfactorily a user can interact with a user interface". Deras defenition ses använda samma termer, 
och i samma ordning, som den definition detta arbete antagit och ses därmed vara en lämplig metod 
för att utvärdera användbarhet i detta projekt. Ett SUS består av tio påståenden som användaren tar 
ställning  till  enligt  en  Likert-skala  1-5  ("strongly  disagree"  till  "strongly  agree").  Vartannat 
påstående är positivt och vartannat negativt, och poängen som användaren fyller i räknas ut sådant 
att (där X är poängen som tilldelats påståendet):

För påstående på udda rad: Räkna X – 1 = nytt poäng.
För påstående på jämn rad: Räkna 5 – X = nytt poäng.

Därefter räknas alla de nya poängen samman (möjlig total per användare: 0 - 40) och denna nya 
total multipliceras med 2,5. Maximalt möjliga SUS är således 100 (minsta möjliga fortfarande 0), 
och de skriver vidare: "Based on research, a SUS score above a 68 would be considered above 
average and anything below 68 is below average". De tio testfrågorna som ingår har översatts till 
svenska efter bästa förmåga (se Bilaga 2 och 3 för originalversion och översättning). Verktyget 
fungerar  uppenbarligen  inte  för  att  syntetisera  särskilt  djupgående  eller  vidare  utredande  vilka 
aspekter och till vilken effekt systemet lever upp till sitt syfte, men SUS kan fungera som ett betyg,  
en klassificering, för det arbete som hunnits med inom ramen för detta projekt.  Resultaten av denna 
mätning återfinns i kapitel 7.5, 'Utvärdering (SUS)'.

5.4 Metodtillämpning

En förstudie sker för att samla in kunskap och förståelse för användarnas beteendemönster med 
pekplattan  som  användargränssnitt.  Förstudien  sker  under  intervjuobservationer,  som  under 
videodokumentation  kombinerar  semistrukturerade  intervjuer  med  observationer,  medan 
användaren utför övningar på peklattan. Metoden tillämpas under förstudiens första två moment, (i) 
när användaren under fria ramar använder pekplattan och öppet berättar om sin användning och 
under  (ii)  ett  särskilt  framtaget  SSAT (Simple  Screen  Activity  Test)  där  skärmbilden  indelas  i  
segment  enligt  till  synes  irrationella  mönster,  som syftar  till  att  få  användaren  att  tala  om sitt 
intuitiva och rationaliserade handlande. Dessa intervjuobservationer analyseras både visuellt  och 
audiellt för att kunna hämta så kvalitativa värden som möjligt, som senare hjälper fram svar till  
presenterad  frågeställning.  Det  är  viktigt  att  komplettera  intervjuer  med observationer  av deras 
aktiviteter medan de sker (Benyon 2005, s.222). Som tredje och sista del i förstudien hölls en "low-
fidelity"-övning (i  fortsättningen benämnd  skelettmodellering) där användarna ombetts  att  skapa 
skelettstrukturer för hur de föreställer sig och förväntar designen att fungera. Under den övningen 
hölls en ostrukterad intervju med övervägande fokus på aktivitet, där forskaren sökte en diskret roll 
för att inte störa respondentens lösningsprocess. I den metoden ansågs respondentens slutprodukt 
mest intressant för detta arbete,  som sparats  tillsammans med sporadiska anteckningar från vad 
respondenten  sagt  om diverse  element  och val  i  lösningen.  Efter  skelettmodelleringen inleddes 
designarbetet i  en iterativ designutvecklingsprocess, enligt Deuff's omnämnda process, där varje 
användartestfas i iterationen följde samma intervjuobservationsmetod som under förstudiens första 
delmoment. Designiterationen börjar med att skapa design (baserat på tidigare analys). Efter varje 
användartest  följde  analys  av  video-  och  ljudresultat  från  intervjuobservation,  för  att  planera 
förändringar,  varvid förändringar implementerades i  design och ställdes färdiga i  ny version att 
upprepa cykeln.
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5.4.1 Arbetsschema

Studien söker besvara frågeställningen genom följande arbetsschema:

1. Designarbete
1.1 Förstudie

1.1.1 Användaren och pekplattan ***
1.1.2 SSAT ***
1.1.3 Skelettmodellering *

1.2 Designiterationer
1.2.1 Utveckla ändringar i design
1.2.2 Testa design mot användare ***

1.2.3a Användaren nyttjar plattan minst 10 min utan dokumentation
1.2.3b Intervjuobservation hålls medan användaren testar designen

Om ingen ny iteration följer, utformas testet mer omfattande.
1.2.3 Planera ändring till design
1.2.4 Recycle [?]

2. Användbarhetsutvärdering
2.1 SUS-mätning

2.1 Enkät ifylls av användare i anslutning till sista iteration, **
      Enkätresultat sammanställs enligt SUS-metod, **
      Enkätresultat analyseras.

   *     = Momentet har följt ostrukturerad intervju med fokus på aktivitet,
 endast delvis dokumenterat, då med foto och lättare anteckningar.

  **    = Momentet har följt utvärderingsmetod och dokumenterats genom enkät.
 ***   = Momentet har följt intervjuobservationsmetod under videodokumentation.

6. Förstudie

För detta arbete behöver stor vikt läggas vid att förstå användaren, hur hon fungerar som person och 
systemanvändare. Användaren är ett komplex ämne att försöka studera och inte ens efter en livstid 
av studier skulle bilden vara heltäckande. För att söka utläsa dem efter bästa förmåga hålls ett par 
olika övningar  med respondenterna i  en förstudie,  som består  av tre  moment.  Eftersom varken 
forskaren eller respondenterna har någon högre erfarenhet av pekplattor innan detta projekt, fyller 
förstudien ett stort tomrum för arbetets mål.

6.1 Användaren och pekplattan

Respondenterna ombads att utforska pekplattan som fristående produkt från projektet. Under detta 
test  filmades  respondenten  när  hon  utforskade  den  virtuella  miljön  i  en  halvtimme.  Innan 
dokumentationen startade fick respondenten följande instruktioner:

1. Fokus för testet ligger på att utvärdera pekplattan som produkt, inte dig som användare. 
Känn dig därför fri att utforska och testa precis vad du vill på pekplattan.
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2. Du får  installera  vad du vill  av kostnadsfritt  material.  Skulle  något  material  vara direkt 
olämpligt  för  testet  kan  du  förlita  dig  till  att  testledaren  ingriper.  Du  är  fri,  med  enda 
undantag av:

3. Du får inte uppdatera operativsystemet.

4. Försök gärna att i möjligaste mån kommentera löpande vad du gör, varför du gör det, vad du 
förväntar dig ska hända när du gör det och vad/hur du tänker när du gör det.

Användaren var fri att utforska pekplattan men för att inte övningen ska stagnera eller fastna i att  
användaren spelar ett och samma förströelsespel under hela sessionen skrevs ett par övningar som 
skulle hinnas med att utforskas av samtliga användare. Användaren ombads att bekanta sig med, 
eller om termen redan var bekant så förklara, interaktioner som  swipe,  multi-touch och  hold-to-
press. Särskilt den sistnämnda kan gå under olika benämningar. Termen som sådan anses oviktig då 
målet  var  att  i  detta  stadie  plantera  en  medvetenhet  om  olika  sätt  att  använda  pekskärmen. 
Respondenterna tillfrågades även om de kände till termen "widget"; de ombads förklara eller ta reda 
på vad det var och att skapa en sådan på skrivbordet.

Längst ned i Android OS finns en svart panel som alltid följer med, även när man kör program och 
applikationer. Till höger visas klocka och ett par snabbknappar för inställningar eller olika aktuella 
tjänster.  Till  vänster  finns  fyra  grundfunktioner.  Respondenten  ombads  att,  utan  att  pröva 
knapparna, berätta vad symbolen föreställer och vad hon förväntar sig att de gör innan hon sedan 
testar dem och berättar vad de verkligen gjorde.

   Bild 5

    A        B       C       D

Övningen inkluderade även att i flera olika situaitoner utvärdera och testa plattan 'liggande' och 
'stående' (se terminologilista). Respondenterna ombads vidare att söka valfria nyheter, att besöka ett  
valfritt  forum,  att  ladda  hem  och  testa  minst  en  applikation,  att  använda  det  implementerade 
tangentbordet  för  att  bl.a.  skriva:  'hoppslott',  'gräsklippare'  och  'Svensson'  (orden  valdes  p.g.a. 
bokstävernas breda spridning på den i Sverige vanliga "qwerty"-uppsättningen vid tangentbord och 
att  orden  innehöll  dubbelbokstäver)  samt  ombads  de  att  försöka  använda  funktioner  som  att 
markera, kopiera och klistra in text. De fick ytterst lite hjälp eller ledtrådar under dessa övningar.

6.1.1 Resultat

Resultatet dokumenterades på video i ungefär en halvtimme per respondent. Samtliga respondenter 
lade tidigt märke till den utvecklarfunktion som aktiverats inför studien, som följer varje touch-
interaktion med ett stort kors över skärmen, som markerar positionen för beröring och som minns 
den senaste interaktionen på skärmen i  form av ett  ritat  mönster där fingrarna vandrat,  klickat,  
markerat eller  utfört  swipe-gestikulering.  För användaren är effekten av denna funktion att  hon 
upplever sig rita på skärmen.

Respondenterna syntes eniga om att,  förutom att pekplattan som hårdvara och Android OS som 
mjukvara verkade vara designat för ett liggande format, var plattan också bekvämast att hålla i och 
skriva på när  balanspunkten inte  vilade så högt  upp.  Att  skriva  på  det  inbyggda tangentbordet 
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fungerade tillfredsställande, de stavade orden riktigt ('hoppslott', 'gräsklippare' och 'Svensson') men 
Respondent B uttryckte att det var långsamt på att radera felaktig input. Respondenterna ansåg att 
tangenternas storlekar och grafiska markering för nedslag fungerade tillfredsställande, emellertid 
tog det respondent A 39 sekunder, ett klick på "kopiera till  urklipp" och två klick på knapp för  
ordförslag, innan han hittade tangenten för "Enter". Respondent B försökte under 27 sekunder att 
allokera samma tangent. Hon angrep då "shift" fyra gånger och knappen för ordförslag en gång, 
innan hon hittade "Enter". Respondent C fann "Enter" efter 7 sekunder, under vilket försök han 
också försökte "kopiera till urklipp" en gång. Det är vanligt att användare kan uppleva viss stress 
när oförutsedda hinder dyker upp medan de observeras. Det kan då ta extra tid för dem att hitta det 
de  söker,  till  synnerhet  respondent  B har  visat  detta  under  hela  projektet.  Det  får  däremot  ses 
mycket kritiskt för det implementerade tangentbordet att ingen utav användarna associerar "Gå" 
med det de söker och att snittiden för att hitta och testa denna tangent låg på 24 sek (mediantid 27  
sek).

   Bild 6

Sammanräknade klick mellan respondenterna: gult 2 klick, orange 3 klick och röd 4 klick. Bilden är 
blekt för att förtydliga klickens spridning för läsaren. Tangenten "Gå" är inramad i grön färg.

Samtliga espondenterna kunde förklara symbolerna A och B från Bild 5 och hade olika gissningar 
om vad C innebar. Gissningarna handlade om fönster, men användarna trodde att den gav "aktiva 
processer" och inte "processhistorik". Symbol D förstod ingen på förhand men samtliga efter att 
nyttjat den, och det bör nämnas att knappen är avskaffad sedan Android OS version 4.2.1. Efter att 
ha testat alla knapparna ansåg samtliga respondenter att knapparna var tydliga i sina utföranden, 
dock riktade respondent A kritik mot knapp B som förvisso liknade ett hus, och associeras med 
"hem", men knappen var samtidigt alldeles för lik en pil riktad uppåt. Respondent C accepterade 
inte förklaringen av knapp C och uppfattade den vidare som en knapp för "aktiva processer".

6.1.2 Analys

Att  den  utvecklarfunktion,  som  illustrerade  hur  respondenten  interagerat  med  skärmen,  var 
aktiverad bör påpekas ha tydligt påverkat samtliga respondenters beteenden, särskilt som att de alla 
kommenterat den. Mötet med denna funktion verkade vara väldigt oväntat för dem, men det fick 
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samtidigt positiv respons från samtliga respondenter som endast visade fascination och entusiastiska 
uttryck över att kunna se var de dragit sina fingrar. Detta kan därför ses kunna ha utgjort en positiv 
förstärkare  som uppmuntrat  användaren  till  interaktion.  Funktionen  bör  emellertid  stängas  av  i 
senare  faser  när  designen  utvecklas,  för  att  så  reducera  yttre  påverkan  mot  användarens 
beteendemönster.  Respondenterna kände sedan tidigare till  olika interaktionstekniker och gester, 
även om terminologin var mindre känd. De absolut vanligaste interaktioner som utfördes visades 
vara traditionella pekningar och klick, samt swipe för att blädra till närliggande skärmbilder (t.ex. 
fortsättning  av  skrivbord).  Detta  ses  delvis  bero  på  att  användaren  följt  det  beteende  som 
applikationerna framstår designade för och att dessa huvudsakligen styrts  just medelst pek eller 
klick,  men  även  kan  det  antas  att  en  pekning  är  den  snabbaste  och  således  mest  "effektiva" 
interaktionsmetoden på en pekplatta.

Plattan  uppfattas  från  denna  övning  tillfredsställa  användaren  mest,  och  i  flesta  situationer,  i 
liggande format. Med hänseende till  fysisk utformning med placering av högtalare, logotyp och 
viktbalans ses de flesta applikationer också ha utvecklats för liggande format. Input bedöms utifrån 
uppgiften vara viktigt i det framtida systemet och det tangentbord som testats visades dugligt för att  
författa exempelorden men visade för många funktioner och en direkt olämplig tangent för "Enter" 
eller  returslag.  Ett  (nordiskt)  traditionellt  qwerty-tangentbord  bör  utvecklas  tydligare  och  mer 
avskalat än det som testats i Android OS. Symboler som används får efterlikna enkla figurer, som 
de  exempel  som visats  i  Bild  5,  men  de  måste  vara  tydliga  och  förmedla  de  funktioner  som 
användaren väntar sig. Exemplet med pekplattan visar att det inte finns någon enkel metod för att 
avsluta  aktiva  processer  (det  finns  en  väg,  som  användarna  inte  upptäckte,  som  går  genom: 
Inställningar/Programinställningar/Aktiva program/<Programnamn>/Tinga stopp). Detta framstår 
vara  en  funktion  som  de  flesta  användare  förväntar  sig  kunna  hitta  till  enkelt  för  att  reglera 
pekplattans  arbetsbelastning,  medan de tycks  anse en  historik  vara  onödig.  Ett  system behöver 
således ge användaren de funktioner hon förväntar sig, och de bör finnas där hon förväntar sig dem. 
Detta  renderar  symbol  C  svag  i  sammanhanget.  Symbol  B,  som  däremot  framstod  förmedla 
funktionen tydligt,  visade  också  svaghet  i  sammanhanget  i  och med att  den  bredvid symbol A 
("bakåt"-pilen som vänder 180 grader) kan misstolkas som en ytterligare riktning.

6.2 SSAT

Ett experimentprogram utformades för att bättre förstå respondenternas sätt att tänka och agera vid 
skärmavläsning. Testet bestod av åtta olika bilder, varje bild var ett mönster som indelade skärmen 
till klickbara segment där en pekning lyser hela det berörda segmentet i ett grönt sken. Inför testet 
ombads respondenten att besvara:

   "Vilken plats på skärmen anser du, i sin struktur och i sitt sammanhang, vara mest bekväm eller 
   lämplig för just dig att placera viktig och klickbar information?"

Detta  förväntades  vara  ett  effektfullt  sätt  att  få  respondenterna  att  börja  resonera  kring 
handplacering och interaktion utan att det tillfälliga valet av program eller applikation ska påverka 
deras  resonemang.  På grund av hårdvarans  beskaffenhet  har  respondenterna  olika  hållning  och 
ställning när  de  interagerar  med pekplattan,  övningen utgår  från att  varje  respondent  funnit  en 
bekväm ställning och arbetar utifrån det sätt som känns bäst för henne själv. På grund av övningens 
mycket grova förenkling av skärmmiljö och aktivitet kallas denna övning i denna studie för Simple 
Screen Activity Test, eller SSAT.
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6.2.1 Resultat

Övningen tog mellan 10 och 20 minuter per respondent och under tiden resonerade användaren 
mycket runt olika placering. Fokus har varit att få användaren att prata om både sitt instinktiva och 
rationaliserade handlande.  Under  tiden respondenten genomgick övningen videodokumenterades 
intervjuobservationssessionen  på  samma  vis  som  i  föregående  övning  (se  'Användaren  och 
pekplattan' s.18). Samtliga respondenter uttryckte emellertid svårighet att rationalisera sitt tänkande 
på diskursiva vis i en så abstrakt miljö som denna. Här följer ett par utdrag från experimentet:

Respondent A: "Jag är int- jag, eh, är... har inte sån självinsikt att jag vet vilken jag trycker på."

Respondent B: "Det är svårt liksom att visualisera hur... vad det ska bli för nånting, eh, och vad det 
är för saker som ska visas. Så att, när jag säger att det känns mest rätt att ha det till höger eller till 
vänster det är verkligen bara alltså rent spontant så känns det mest rätt. Men... det kan ju hända att 
jag ändrar mina svar om jag får se ett konkret, liksom, system framför mig."

Respondent C: "Med disclaimer om att det beror helt på vad det är för grejer på skärmen... Men det 
vet jag ju inte."

Med förståelse för  att  det  huvudsakligen är  respondenternas  "spontana"  reaktioner  som mötts  i 
testerna  illustrera  bilden  nedan  de  respektive  respondenternas  preferenser  i  klargrönt.  Om  en 
respondent velat uttrycka ett fält som andrahandsalternativ har det markerats i blekare grönt. I de 
fall  respondenten  inte  kunnat  bestämma  sig  och  hållit  flera  likbördiga  favoriter  har  övningen 
accepterat multipla svar.
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Bild 7
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6.2.2 Analys

Respondent B visades avvika från respondent A och C i flera fältval och preferens. Studien har 
emellertid varit för liten för att kunna avgöra om det är en skillnad som beror av respondentens kön 
eller bakgrund, eller någon subtil del i forskarens uppträdande. Studien kan däremot konstatera att i 
de flesta av fallen söker användaren interagera uppe till vänster, till synnerhet i de områden som 
illustreras i Xa och Xb. SSAT-skärm F är en upprepning av C, det är samma mönster, genom vilka 
respondent A och C visat konsekvent beteende men respondent B visade sig uppskatta de andras 
tydliga förstahandsval som eget sistahandsval. Det område som tydligt står sist att presentera viktig 
och klickbar informaiton, i de miljöer som presenterats, är i skärmbildens nedre högra segment. Det 
skulle kunna förklaras genom att det känns för nära högerhanden. Samtliga respondenter framstår 
högerhänta  och  vid  analys  kunde  urskiljas  att  de  använder  vänsterhanden  som  stöd  medan 
högerhanden  är  operativ  och  verkställande.  Detta  för  ett  enkeltrådat  sätt  att  tänka  till  hur 
interaktionsmekaniken fungerar hos respondenterna; från tanke till verkställande tycks handlingen 
löpa likt genom en tunnel ut längs kontrollarmen. När användarnas högerhand inte interagerade med 
skärmen höll  användaren den vilande  i  nära-  eller  direkt-  anslutning  till  skärmens nedre  högra 
avdelning.  Respondent  B,  som  mer  balanserade  pekplattan  på  låren,  gav  inte  vänsterhanden 
operationsutrymme alls trots att balansfrågan var löst på annat vis. Respondent C sågs arbeta mest 
av  alla  respondenter  med  vänsterhanden,  men  ändå  inte  mer  än  ett  par  enstaka  tillfällen.  De 
framstod alla hålla högerhanden nästan uteslutande som kontroll mellan tanke och gränssnitt och 
området närmast högerhanden som vilozon för denna kontroll när den var inaktiv. Möjligtvis finns 
det ett samband mellan detta beteende och det impopulära utrymmet längst ned till höger. Detta 
beteendemönster bör beaktas vid utveckling av designen.

6.3 Skelettmodellering

Respondenterna  ombads  modellera  "low  fidelity"-skelett  av  papper.  Introduktionen  de  fick  till 
uppgiften inkluderade bakgrund för detta projekt, verbalt presenterat, och de erhöll stöddokument 
(se 'Bilaga 1') som bestod av en förenklad informationsmodell samt två listor på papper. Den ena 
listan  visade  de  attribut  som  systemet  behöver  innehålla,  kopplade  till  entiteterna  i  utdelad 
informationsmodell, och  den  andra  tabellen  visade  vilka  funktioner  systemet  behöver  stödja. 
Testledaren inleder denna "low fidelity"-övning, skelettmodelleringen, genom att placera en avlång 
pappersruta  märkt  "input"  längst  ned  till  vänster  ovanpå  den  avstängda  pekplattan,  för  att 
respresentera ett sökfält, och en pappersruta med texten "SÖK" sattes längst upp till höger för att 
representera en sökknapp. Tanken med dessa ursrprungliga placeringar var att medvetet börja med 
en inledande demonstration av en oönskad lösning, för att så tvinga användaren att reflektera över 
objektens positioner och skapa resten av modellen i den storlek och ordning hon anser lämplig. 
Respondenterna var fria att skapa nya rutor och testledaren lät respondenten arbeta ifred, men tilläts 
inflika med frågor om designen de utvecklade för att hjälpa respondenten att förstå sin egen design. 
Respondenterna  tilläts  också  ställa  frågor  till  testledaren  om  uppgiften,  projektet  och 
informationsmodellen, m.m. Testledaren svarade då sakligt och utan ge några tips eller ledning till 
respondenten, för att så låta användaren bygga sin egen modell. Respondenten fick arbeta utan yttre  
tidspress  med  uppgiften  och  innan  någon  del  i  lösningen  dokumenterades,  ställdes  frågor  om 
modellens funktioner och avslutningsvis två kontrollfrågor: "Anser du dig vara nöjd med den här 
lösningen?" följt  av "Är det  här en design som tilltalar  dig?".  När  båda dessa frågor besvarats 
jakande fotodokumenterades lösningen med respondentens verbala kommentarer i skrift därtill.
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6.3.1 Resultat

Respondent  A  presenterade  en  lösning  där  användaren  skulle  få  zooma  in  med  ett  två-
fingerfattnings nyp-grepp till den information hon vill åt. Respondenten började om övningen flera 
gånger  innan  han  slutligen  presenterade  ett  resultat  han  ansåg  fungera,  men  uppgiften  hade 
uppenbart tärt på respondentens tålamod och han tillade att uppgiften "går säkert att göra bättre". 
Respondenten ville inte fortsätta med deluppgiften efter denna punkt. Bilden illustrerar en början 
där vi får föreställa oss resten grena vidare enligt trädstruktur, som han beskrev det, nedåt och åt  
höger, långt utanför pekplattan. Se 'Bild 7'.

Testledare: Anser du dig vara nöjd med den här lösningen?
Respondent A: (viftar uppgivet med handen) Nöjd och nöjd... alltså... ja
Testledare: Är det här en design som tilltalar dig?
Respondent A: Ja...  Eller,  alltså, det går säkert att göra bättre men den här ser väl ut  att funka 
åtminstone. Det här får någon annan göra.

Respondent B lade fram en modell som bygger på att användaren gör en sökning i ett textfält som 
fungerar som en droplist vid markering, och i sökresultatet förväntas användaren skrolla sig ned till 
rätt attribut För att spara höjd döljer knappar, som märkts "visa mer", innehåll som vid klick visas i 
en ruta som kan expandera. I lösningen berättar hon att hon valt att urskilja kundens namn med litet 
större text än resten, för att det ska sticka ut, och medan ett klick på "visa mer" för en faktura ska  
visa  fler  fakturor  ska  ett  klick  på  självaste  ocr-numret  leda  till  just  den fakturan  precis  såsom 
kunden ser den, berättar hon. Ett klick på knappen "visa mer" bredvid ett mobilnummer ska ge 
detaljer för det numret men ett klick på självaste mobilnumret ska ge dess fakturahistorik. Designen 
uppges vara medvetet  framtagen för liggande läge,  på fråga om det outnyttjade tomrummet till 
höger svarar hon att det kan vara bra för skrollhanden så att den inte råkar klicka på saker till 
vänster. Se 'Bild 8'.

Testledare: Anser du dig vara nöjd med den här lösningen?
Respondent B: Ja. Nu är jag nöjd.
Testledare: Är det här en design som tilltalar dig?
Respondent B: Ja... jag tycker den känns bra.

Respondent C presenterade slutligen en modell där han valt att ta bort sökknappen helt från plattan, 
och behöll inputfältet som en egen skärmbild. En bakåtknapp tar användaren till roten i trädet så att 
ny sökning kan göras. Respondenten ville inte se att användaren behöver specifisera för systemet 
vad som skrivs in, och med förståelse att systemet inte kan göra den bedömningen själv vill han  
istället  se  en  lösning  där  systemet  genomför  tre  sökningar  parallellt  och  ger  alla  resultat  som 
matchar söksträngen, därefter förväntas användaren sortera bland träffarna och avgöra om det var 
ett  matchande  personnumer,  mobilnummer  eller  fakturanummer  som  eftersöktes.  När  en  rad 
markeras  nyttjar  användaren  sedan  funktionsknappar  längst  ned  för  att  hämta  de  bilder  eller 
information som behövs. Dessa knappar utvecklades med utväxande förgreningar vid klick därpå. 
Se 'Bild 9'.

Testledare: Anser du dig vara nöjd med den här lösningen?
Respondent C: (skrattar) Ja,  jag är nöjd personligen, men... jag är orolig att mina kollegor skulle 
tycka att den är rätt användarovänlig.
Testledare: Är det här en design som tilltalar dig?
Respondent C: Ja, det tror jag väl att den gör. Om den fungerar det vill säga, men kanske inte för 
andra som inte har samma... "tänk". Som inte tänker matematiskt som jag.
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6.3.2 Analys

Respondent A levererade den lösning som alltid strävade efter att ge en och samma övergripande 
bild, där användaren skulle få zooma in till den information hon vill lyfta fram. Modellen framstår  
ha präglats av den informationsmodell som givits till bakgrund för uppgiften och fungera likt en 
karta där varje entitet var en stad och där varje attribut var ett hus i en stad. Respondenten visade sig 
tydligt besvärad av att uppgiften utvecklades mer komplicerad än den initiellt verkade. Efter en 
tröttsam designprocess var detta resultatet, och förmodligen inte så mycket för att han vid detta 
laget hade en vilja längre för hur det skulle se ut, utan sannolikt mer för att lösa uppgiften och slippa 
den. Det som går att läsa ut, emellertid, är att användaren förväntar sig att börja söka uppe till 
vänster  och  sedan  se  information  följa  en  hierarki  från  vänster  till  höger:  Kundattribut  -> 
Mobilattribut -> Fakturaattribut.

I den lösning som respondent B levererade nyttjades inte traditionella listor i någon utsträckning. 
De uppfattades som tråkiga att avläsa. Därför, i denna modell, klickar sig användaren fram genom 
små knappar vid sidan av varje attribut, som vid klick expanderar utrymmet och visar ännu fler 
detaljer eller attribut. Detta kan de flesta användare och tillsynnerhet de rutinerade sannolikt finna 
tidskrävande  och  utgör  möjliga  källor  till  irritation.  Överlag  ger  denna  lösning  intryck  av  att 
respondenten kanske idag arbetar i stödsystem som är designade för att läras ut under en längre 
skolningsfas och att hennes datavana präglas av ett sådant system. Respondent B ses söka en så 
avskalad och naken design som möjligt där användaren stegvis väljer vad som ska inkluderas för 
varje interaktion. I hennes lösning utläses vissa detaljer sträva efter att förmedla ett  intent likt det 
Hockenberry talar om.

Respondent C presenterade den lösning som inte ber användaren att precisera vad input är, utan som 
istället genomför tre sökningar samtidigt och som ger resultat därefter. Han var även den respondent 
som visades  lägga  största  tanke  vid  knapparnas  beteende,  som beskrevs  evolvera  i  linje  med 
användarens  val.  Förutom att  denna lösning skapar  en onödigt  stor belastning mot repository i 
senare utvecklingsfas, när den genomför två ointressanta sökningar för varje enskild intressant, var 
det också respondenten själv som kommenterade att designen kändes "användarovänlig" och att den 
kanske är  bättre  lämpad för anställda med "matematiskt"  tänk,  med vilka uttryck respondenten 
förstås  mena att  hans  design   förmodas passa  bättre  den  vars  tänkande präglas  av  matematisk 
ordning  och  raka  linjer;  där  få  saker  kan  ses  mer  designmässigt  estetiska  än  fyllda  och 
välformulerade tabeller.

Till forskarens stora förvåning lyckades de tre respondenternas lösningar skilja sig på så många och 
så stora grundläggande plan från varandras att det blir svårt att hitta någon design som skulle kunna 
tangera dessa olika principer. Det ska också påpekas att eftersom övningen byggde på minimal hjälp 
från testledaren kan det ha upplevts särskilt svårt för respondenterna. De gemensamma band som 
läses ur denna skelettmodellering är att väl när en sökning ska göras, förväntar alla respondenter att 
sökfältet  sitter  vid  ungefär  samma  plats:  långt  upp  på  skärmen  och  något  till  vänster.  Alla 
respondenterna började att bygga självaste "innehållet" med utgångspunkt strax under inputfältets 
plats.  Ingen  av  respondenterna  ville  heller  se  något  påtvingat  format  av  mobilnummer  eller 
personnummer,  vilket  kontrollerats  genom  diskreta  frågor  om  de  skellett  de  modellerat. 
Huvudsaklig navigation mellan innehåll sker genom traditionella klick på knappar eller pekning på 
särskilt viktiga, och därför klickbara, attribut. Av de tre olika lösningarna för att bestämma typ av 
input  (radiobox,  droplist  eller  inte  alls)  ses  det  sistnämnda  gå  bort  med  anledning  av  redan 
förklarade  belastning.  En  droplist  kostar  jämförelsevis  långt  mycket  mer  tid  att  fylla  i  än 
radioboxes, även om det kan spara viss skärmyta. Eftersom detta är ett val som behöver bestämmas 
vid varje enskild sökning anses radiobox, av föreslagna tre sätt, svara bäst till uppgiften. Trots att få 
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övriga trender kunde utläsas från deras lösningar har övningen givit respondenterna rik inblick i 
uppgiften som helhet och förståelse för några av de specifika problem som rör denna designuppgift, 
och några av de problem som kan uppstå av ogenomtänkt design. Ingen av respondenterna var 
senare beredda att ställa upp på samma övning igen.

7. Designprocess

Denna studie går till ett användarcentrerat designarbete mot tre respondenter som antagit rollen av 
systemanvändare  på  den  generiska  mobiloperatören.  I  designprocessen  upptäcks  flera  viktiga 
aspekter  och  nycklar  som  kommer  att  utgöra  grund  för  hur  arbetets  frågeställning  besvaras. 
Prototyputvecklingen  har  följt  Deuff's  process  som  föreslagits  i  Schwartz  (2013)  och  som 
kombinerar agila och användarcentrerade iterationer i ett iterativt ramverk. Varje iterationscykel har 
i arbetet bestått av följande delmoment:

1. Skapa ändringar i design
2. Testa design mot användare (Genererar resultat)
3. Planera ändringar till design (Följer av resultatanalys)

Inför varje prototyptest (delmoment 2) ombads respondenten att använda plattan fritt i fem till tio 
minuter för att mentalt koppla över till det beteende som passar respondenten ihop med pekplattan. 
Under varje sådan inledning talade respondent och testledare ledigt med varandra och respondenten 
var skonad från all form av dokumentation för att så bygga upp en lättsam och mer avslappnad 
stämning.  Med  denna  lediga  stämning  vill  studien  framkalla  ett  mer  naturligt  beteende  hos 
respondenten.  Därefter  aktiverades  kameran  och  den  senaste  designen  introducerades  för 
respondenten som utforskade den under sådan intervjuobservation som beskrivits i metodavsnittet.

I  detta  arbete  redovisas  användartesterna  från  varje  iteration  först  med  en  beskrivning  och 
bildexempel av den version som byggts till användarsessionen, därefter beskrivs resultatet utifrån 
anteckningar och videodokumentation från sessionen, slutligen ges en analys utifrån presenterat 
resultat. I denna ordning följer rapporten varje iteration i kronologisk ordning. I samband med den 
sista iterationen hålls även ett mer omfattande användartest, som beskrivs i "fas 3" i Deuff's process.

7.1 Första iteration, v.0 07

I denna tidigaste av prototyper ingick tre knappar i olika färger, märkta A, B och C. A fungerade så 
att den vid klick försvagade sin egen synlighet till hälften, vilket efter fem klick renderade knappen 
i det närmaste osynlig. B fungerade så att den gick att flytta (innanför en osynlig gräns) om den 
hölls intryckt med ett finger. C svarade med att byta storlek om man höll den intryckt i en sekund. 
Respondenterna ombads att ta reda på och förklara hur dessa olika knappar fungerade. Syftet var 
främst att visa någon substans under inputfältet och att samtidigt testa vilka interaktionsmetoder 
som ligger närmast till hands för respondenterna.

Designen hade ett textfält för input, en sökknapp som i prototypen endast rensade textfältet och ett 
tangentbord som gled in i bild vid fullföljt klick antingen på textfältet eller på tangentbordets övre 
ram. Tangentbordet var ingenting som det i Android OS. Prototypen använde istället  runda vita 
tangenter som grafiskt markerades med nedslag istället för highlight. Det är viktigt att användaren 
under pågående interaktion får bekräftelse på att systemet tar emot hennes input.
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   Bild 11

Här aktiveras tangent "R" på prototyptangentbordet.

   Bild 12

Här är knapp A, B och C aktiverade och tangentborder nedfällt. Jämför gärna med föregående bild.
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7.1.1 Resultat

Respondent A klickade hastigt bort knapp A och fortsatte upprepat att trycka på den även efter att 
den blivit osynlig. Respondenten prövade sammanräknat 44 precis likadana klick på knapp B innan 
den "råkade" fångas under fingret, varpå respondenten förstod att den kunde flyttas innanför en 
osynlig ram. För att  ta reda på hur knapp C fungerade återgick respondenten åter till  serier av 
vanliga klick, som för knapp A. När respondenten senare lade knapp B under knapp C och försökte 
flytta  på  knapp  B,  råkade  respondenten  även  ta  reda  på  hur  C  fungerade.  Även  efter  att 
respondenten fått  knapparna förklarade och lyckats aktivera dem alla flera gånger uttryckte han 
svårighet att förstå när knapp B fungerade och inte. Respondent A framstod inte ha någon åsikt om 
tangentbord eller gränssnitt för input bara det inte skiljer sig anmärkningsvärt från vanliga vis.

Respondent B försökte både att klicka och att hålla intryckt på knapparna och lyckades på egen 
hand förklara både knapp A och C. Av oförklarlig anledning svarade inte knapp B särskilt väl med 
respondentens finger. Väl när respondenten höll kvar fingret länge nog på B flyttade hon endast 
fingret någon pixel i taget, vilket ledde henne att tro att knappen 'hoppade till' istället för att se den 
följa hennes finger. Om knapp B hade kunnat grafiskt bekräfta för användaren att den är markerad 
står det mer troligt att hon också skulle ha upptäckt att den är flyttbar. Det framstod dock inte som 
att det låg henne nära i handlingsbeteende att pröva lämna knappens yta medan fingret är nedtryckt.

Respondenten anser att tangentbordet ser lovande ut till färg och former men anmärker, trots att hon 
testat  tangentbordet  redan,  att  det  vid  registrering  av en tangent  borde  markeras  att  en  tangent 
aktiverats. Att hon inte upptäckt redan att det sker markering är ett dåligt betyg för den mekanism 
som finns i prototypen. När hon slutligen hittar den markering som finns föreslår hon att en tangent 
kan "ramas in" och talar om att hon förväntar sig att en sådan markering täcker hela tangenten, och 
inte utvalda delar.

Respondent C visade flest olika sätt att försöka aktivera knapparna, genom klick, tvåfingersklick, 
tvåfingers-intryckning och nyp-grepp för förminskning/förstoring. Respondenten lyckades förklara 
knapp A och B på egen hand, även om han var under intrycket att det behövdes två fingrar för att  
flytta på B när det fungerar lika bra med ett.

Respondent C får snabbt fram tangentbordet, med ett instinktivt klick, men när han upptäckt det och 
inte  lyckas  swipe-gestikulera  bort  det  skrattar  han  och frågar  "Hur  blir  jag  av  med det  här?". 
Respondenten stavade sedan fel på samtliga tre ord som han ombads skriva in. 'Hoppslott' stavades 
med ett P för litet, 'gräsklippare' saknade L och 'Svensson' saknade O.

7.1.2 Analys

Samtliga respondenter klickade bort A till ett fullkomligt osynligt stadie innan de lyckats förklara 
någon utav de andra två. Vanliga klick och pekningar är de mest intuitiva och förmodligen i de 
flesta lägen mest lämpliga sättet för respondenterna att interagera med ett touch-baserat system.

Tangenterna behöver också markera tydligare för användarna när nedslag registreras. Det framstår 
ligga  långt  från  de  flesta  användarnas  instinkt  att  använda  tid  som en del  av  input  mot  dessa 
knappar. Tid är även kostsamt för användaren. Det kan därför anses svagt att nyttja knappar som 
bygger på att användaren 'hugger tag' i dem genom att låta onödig tid förflyta när ett klick eller 
pekning ligger ännu närmre till hands. Vidare framstod det inte ligga de flesta respondenter nära att 
flytta ett finger medan det är nedtryckt. Om en användare ändå ska förväntas förstå att en knapp 
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kommer att reagera på nedtryckning framstår det viktigt att knappen bekräftar nedtryckning och 
väntan på ett sådant sätt att detta framgår för användaren. Med rätt instruktioner verkar det kunna gå 
att få användaren att hålla någonting nedtryckt, men då kan en hel sekund upplevas länge.

Att skriva exempelorden gick bra för de flesta användare, men respondent C mötte ett problem på 
varje  ord.  Vid noggrann granskning av  videomaterialet  syns  emellertid  tydligt  att  respondenten 
faktiskt träffar alla dessa tangenter, missarna kan istället ha berott på en dålig kod i prototypen som 
lyssnade efter fullföljda klick och således blockerade efterföljande nedtryckningar innan den första 
släppt,  men respondenten  uppfattade  det  som missar  och  riktade  kritik  mot  tangenternas  form. 
Eftersom cirkeln som geometrisk figur lämnar mer tomrum runtom sig än rektangeln gör, har denna 
design större area för funktionslös bakgrund än en alternativ design med rektangulära tangenter. Det 
stod även tydligt  att  känsligheten på knapparna bör vara omedelbart  responsiv och lyssna efter 
pekning istället för klick; eftersom backspace finns till för att åtgärda just feltryck och sudda ut 
felaktig  input  behöver  en  användare  inte   för  varje  enskild  tangent  åta  sig  den  försäkrande 
mekanismen  som ett  helt  klick  innebär.  Vidare  kan  det  kännas  "onaturligt"  att  inte  se  någon 
konsekvens  vid  nedslag  utan  först  när  fingret  släppt.  Samtliga  respondenter  reagerade  på  den 
uppenbara avsaknad av backspace, space eller enter.

7.2 Andra iteration, v.0 09

Eftersom input förstås vara en väldigt central del till hur systemet kommer att upplevas utvecklades 
ett nytt tangentbord som till utseende direkt liknade det som ingår i Android OS.  För att kalla fram 
tangentbordet  krävs  i  denna  prototyp  antingen,  som  tidigare,  ett  klick  på  inputfältet  eller  att 
användaren  greppar  tag  i  tangentbordets  övre  ram  och  släpper  fingret  antingen  ovanför  eller 
nedanför  ramen  (detta  styr  om  tangentbordet  ska  animeras  upp  eller  ned).  Testversionen  såg 
annorlunda  ut  på  utvecklarens  skärm än  på  pekplattan  p.g.a.  att  typsnittet  som användes  inte 
inbäddats  i  prototypfilen.  Testet  hann  endast  dokumenteras  till  del  med  Respondent  C  innan 
kameran  slutade  att  filma.  Kameran  tillät  därefter  endast  att  starta  videoklipp  men  stoppade 
automagiskt efter några sekunder. När testet hölls kort efteråt med respondent A fanns därför ingen 
möjlighet  att  kameradokumentera  det  heller.  Testet  hölls  ändå  och  forskarens  noteringar  från 
tillfället är, tillsammans med nästan 3 minuter totaltid med respondent C, den enda dokumentation 
som finns att tillgå denna version.
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   Bild 13

Bilden illustrerar prototypens startskärm. Det är här varje fakturaärende börjar.

   Bild 14

Notera att tangent "7" markeras här i ljus highlight när den aktiveras.
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7.2.1 Resultat

Respondent A anmärkte på att vissa av tangenterna (bl.a. knapp för specialtecken och smileybilder, 
"kopiera till urklipp" eller automatiska ordförslag) inte fungerade, men tillade att de "kanske inte 
behövs". Respondenten vill dock se att returtangenten inte kallas för "Gå" som det gör i det här 
tangentbordet.

Respondent B uteblev från denna iteration.

Respondent C visade att radiobox som medel för att typbestämma input fungerar bra och beskriver 
att  ett  klick där känns som ett  aktivt  val bundet till  det  som matas in i  textfältet.  Han betonar 
emellertid att han förväntar sig att systemet ska bekräfta markerat fält på något vis, och uttrycker att 
det  helst  inte  bör  ske  med  det  klassiska  blinkande  strecket  som följer  framför  inputsträngen. 
Respondenten vill se en mindre "ancient" (uråldrig) metod för detta.

Båda respondenterna uppger att de tycker det varit besvärligt att skriva siffror i den Android-lånade 
design som kom i denna verison och de var eniga om att tangentbordet täckte upp för stor del av 
skärmen när det kom upp.

7.2.2 Analys

Uppvisat  tangentbord  ger  användarna  problem att  skriva  siffror.  Eftersom input  till  största  del 
kommer att bestå av siffror är det särskilt viktigt att sådan inmatning inte upplevs besvärligt. De 
funktionslösa knappar som pekats ut på tangentbordet är heller inga egenskaper som utvecklaren 
betraktar lämpliga i den här typen av system, de tas med fördel bort för att skala ned det GUI:t. Den 
ljusa highlight vid tangentnedslag illustrerar heller inte på ett tillräckligt tydligt sätt när användaren 
valt en tangent. Tangentbordets känslighet behöver dessutom ökas, rimligtvis så att det reagerar på 
en swipning med utgångspunkt på tangentbordets övre ram utan att invänta fingrets avlägsnande 
från skärmen. Medan användarna förstått hur tangentbordet kallas upp kan det samtidigt förtydligas 
genom begriplig feedback när ramen greppas. Trots att designen endast har ett textfält än så länge 
och  att  tangentbordet  dyker  upp,  framstår  det  otydligt  för  användarna  om  inmatning  på 
tangentbordet  verkligen  kommer  att  skriva  värden  till  textfältet.  Detta  bör  åtgärdas  genom att 
markera textfältet på ett tydligt vis, att det är föremål för input. Orimligheten i att benämna vad 
många kallar "Enter" eller "Retur" för "Gå" har vidare bevisats flera gånger i detta arbete, och det 
kommer att åtgärdas till nästa iteration.

7.3 Tredje iteration, v.0 121

Tangentbordet  i  denna  version  har  fått  en  ny  design.  Den  tidigare  uppenbara  bristen  vid 
returtangenten har åtgärdats. Texten "Gå" ersattes med en symbol som de flesta användare förväntas 
känna igen. För att få upp tangentbordet har känsligheten ökats ytterligare. Det räcker nu med en 
vertikal swipe-rörelse som börjar på tangentbordets ram och för att instruera användaren om denna 
möjlighet  sattes  en  hand  ut  (Se  bild  15).  Informaitonsmodellen  innehåller  som bekannt  de  tre 
entiteterna  "Kund",  "Mobil"  och  "Faktura".  Från  dessa  skapades  en  bild  för  varje  unik 
parkombination, d.v.s. "Kund + Mobil", "Kund + Faktura" samt "Mobil + Faktura". Designen. De 
tre  bilderna tilldelades  diskreta  bakgrundsfärger  för  att  hjälpa användaren att  navigera  (Benyon 
2006, s.71).
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   Bild 15

För att genomföra sökning måste radiobox markeras. (Textbox ej markerat)

   Bild 16

Notera att tangent "5" markeras i mörk highlight och att "Gå"-tangenten (äntligen) ersatts.
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   Bild 17

Här visas tangentbordet i greppat läge, för tangentbordet fälldes just ned. Textbox är markerat.

   Bild 18

Här visas parkombinationen Kund/Mobil. Swipe t.v. ger Faktura/Kund och t.h. ger Mobil/Faktura.
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   Bild 19

Här visas parkombinationen Mobil/Faktura. Swipe t.v. ger Kund/Mobil och t.h. ger Faktura/Kund.

   Bild 20

Här visas parkombinationen Faktura/Kund. Swipe t.v. ger Mobil/Faktura och t.h. ger Kund/Mobil.
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7.3.1 Resultat

Respondent A anser att handen på tangentbordet är missvisande och vill hellre se illustrationen av 
ett pekfinger för samma sak. Han säger dock att nuvarande bild duger, och han förstod den tydligt  
när  han  bevisligen  följde  instruktionen  som  den  gav.  Han  använder  inte  alls  det  fristående 
numeriska tangentbord som automatiskt föreslogs varje gång han skulle ge input, och han lät den 
vara kvar  väldigt  länge innan han kryssade bort  den.  Respondenten framstår i  övrigt nöjd med 
lösningen som presenteras. Responenten upptäcker att sidleds swipe byter skärmbild. 

Respondent B hann endast videodokumenteras under fem minuter innan kamerabatteriet tog slut, 
varefter anteckningar fördes. Hon swipar utan att använda de gråmarkerade ytorna på sidan, men 
uppskattade dem som en estetisk inramning av innehållet. Några gånger försökte respondenten att 
klicka på enskilda mobilnummer i listorna, minst en gång på ett fakturanummer och en gång på ett 
adressfält.  Respondenten  sågs  använda  både  siffrorna  på  tangentbordet  och  siffrorna  på  det 
fristående numeriska tangentbordet, aldrig gemensamt men olika i olika sökningar.

Respondent C lyfter ett problem i att han inte instinktivt förstår att det går att swipe-gestikulera 
sidleds för att byta skärmbild. Han är, liksom de andra respondenterna, nöjd med hur man kallar upp 
tangentbordet men lyfter fram att systemet borde förstå att inte leverera det automatiskt när det 
oftast  är  siffror  som förväntas  till  input.  För  att  mata  in  siffror  ses  respondenten  använda  det  
numeriska tangentbordet hellre än den horisontella knappsatsen och han försöker att klicka på vissa 
attribut. Dessa klick studeras inför nästa iteration.

7.3.2 Analys

Den nya returtangenten ses vara en stor förbättring mot den förra och representerar  tangentens 
funktion på ett för användaren tydligare vis. Inga avgörande svårigheter ses heller i att använda 
radiobox som typbestämmare för inputparameter. Det ses också viktigt från denna version att lyfta 
nyckelattribut klickbara på lämpligt vis; användarna tycks förvänta sig kunna klicka på attribut för 
att navigera vidare och ladda fram en ny skärmbild. Val bör då också markeras på något vis så att  
användaren hela tiden förstår var hon befinner sig och att hon har kontroll i orienteringen.

7.4 Fjärde iteration, v.0 26

Prototypen  saknar  nu  horisontellt  sifferled  upptill  på  tangentbordet,  tangentbordet  tar  därmed 
betydligt mindre plats i höjd på skärmen och har dessutom fått en numerisk del ute till höger om 
bokstavsuppsättningen. Den fristående delen har fått en greppbar ram likt det större tangentbordet 
och dess kryssknapp är utbytt för att närmre följa ett liknande utseende som ses vid övriga symboler 
(exempelvis  enter,  backspace  och  shift).  Ett  par  sökbara  kunder  har  lagts  in  i  systemet  med 
mobilnummer  och  fakturor.  Denna  prototyp  syftar  delvis  till  att  visa  hur  personnummer, 
mobilnummer och fakturanummer kan innehålla samma identifikationssträng. Ett fel som uppstod i 
överföringen av denna prototyp till pekplattan var att typsnitten i tabellerna inte visades ordentligt 
och att viss text hamnade utanför avsedd plats. Det förstås inför denna session att det finns stor risk 
att inte hinna med en ytterligare iteration efteråt, därför beslutas att till denna version växla upp i 
processen och gå in i slutskedet där respondent får en serie med uppgifter, levererade en i taget, och 
minimalt  med  hjälp  att  lösa  dem.  Respondent  C  genomgick  iterationen  först,  därefter  fick 
respondent A och B samma uppgifter med några ytterligare frågor därtill.
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1a. Var bort kunden med personnumret 190702031416?
1b. Står kundens mobilnummer "070-1234567" på honom privat eller hans enskilda firma?
1c. Är den senaste fakturan för mobilnumret "070-1234567" betald?
1d. Ändra beloppet på den senaste fakturan för "070-1234567" med -40 kr.
2a. Kunden med mobilnummer "070-2031416" undrar om det står på kunden privat eller på 
hans enskilda firma.
2b. Vad heter kundens firma?
2c. Är den senaste fakturan för numret betald?
2d. Var bor kunden?
2e. Vart skickas fakturan för det numret?
3a. Är fakturanummer "190702031416" betald?
3b. Vilket mobilnummer avser den fakturan?
3c. Samma kund har ett mobilt bredand, vad har det för nummer?
3d. Vad bor kunden?
3e. Vart skickas fakturan för mobilnummer "073-1415962"?

   Bild 21

Här visas tangentbord med fixerad och fristående numerisk del. Ingen sökning har genomförts ännu.
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   Bild 22

Här visas parkombinationen Faktura/Kund. Swipe t.v. ger Mobil/Faktura och t.h. ger Kund/Mobil.

   Bild 23

Här visas parkombinationen Kund/Mobil. Swipe t.v. ger Faktura/Kund och t.h. ger Mobil/Faktura.
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   Bild 24

Här visas parkombinationen Mobil/Faktura. Swipe t.v. ger Kund/Mobil och t.h. ger Faktura/Kund.

   Bild 25

Här visas en alternativ Mobil/Faktura som testar en annan design för redigeringsknapparna t.h.
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7.4.1 Resultat

Respondent A, som fick alla dessa frågor, visade att  systemet inte var tydligt nog med att  leda 
användaren  till  svaret  av  2a.  Respondenten  visade  svårigheter  att  förstå  kundnummer  utifrån 
designen. Delvis kan detta bero på att den informationsmodell som tilldelades respondenterna under 
skelettmodelleringen var något förenklad och därmed utelämnade kundnummer för att underlätta 
deras skaparuppgift, men också visade respondenten sig söka sig till samlingsbilden "Kund/Mobil" 
för att hitta sådan information medan den fanns en sida till vänster, i "Faktura/Kund".

Respondent  B  fick  också  alla  de  redovisade  frågorna  och  visade  främst  svårighet  att  förstå 
fenomenet med kundnummer (deluppgift 1b och 2b). Hon uppfattade även kundnamnen "Knyck & 
Sälj  Pantbank" och "Xerxes  Xempelfigur"  som två firmanamn.  Respondenten höll  även genom 
övervägande del av testet "kundadress" och "faktureringsadress" som samma uppgift och skiljde 
inte på dessa förrän hon slutligen insåg skillnaden. Hon lyfter att hon funnit övningen svår, att hon 
blivit stressad av att få en uppgift att lösa i realtid.

Respondent C visade inga avgörande svårigheter att förstå prototypen, annat än att avgöra vilka 
attribut i tabeller som är klickbara och inte. Respondenten uttryckte att det varit lätt att "känna sig  
hemma"  i  systemet,  men  framförde  att  han  föredrar  att  arbeta  i  en  omvänd  ordning  sådan att 
sökparameter anges innan parametertyp bestäms och han anser att systemet bör framtvinga denna 
ordning hos användaren. Respondenten visar sig huvudsakligen använda den fristående numeriska 
delen trots att det erbjuds en fixerad numerisk tangentbordet. Han påpekar att det kan bero på att  
den fristående är mer aktiv på att föreslå sig själv, i prototypen, medan den större tangentbordsdelen 
behöver påkallas manuellt.

7.4.2 Analys

De flesta av respondenterna hade svårt att förstå konceptet kundnummer. Detta kan delvis bero på 
att kundnamnet "Knyck & Sälj Pantbank" och "Xerxes Xempelfigur" uppfattats som två firmanamn 
samt att  den  informationsmodell  som tilldelades  respondenterna under  skelettmodelleringen var 
något förenklad för att underlätta deras skaparuppgift och därmed utelämnade kundnummer. Båda 
dessa  anledningar  kan  vara  tänkbara  skäl  till  att  hon  hade  svårt  att  förstå  kundnummer  som 
fenomen. Vidare kan frågan "Står kundens mobilnummer '070-1234567' på honom privat eller hans 
enskilda firma?" uppfattas svår när förväntat lösningssätt sker genom att mata in numret, bläddra till 
rätt kundbild och där studera denna för användaren obekanta term: "Kundnummer". Inför designen 
har  en  sådan  uppgift  heller  inte  tillåtits  kommenteras  från  testledare,  för  att  undvika  avslöja 
ledtrådar till  respondenten. Kundnummer ses vara ett koncept som respondenterna bara inte var 
bekanta med men som en anställd skulle behöva känna till innan hantering av något kundsystem. 
Designens  brist  var  emellertid  tydlig  i  att  den  inte  visade  kundnummer  i  den  skärmbild  som 
användarna överlag förväntade sig att finna uppgiften i, nämligen "Kund/Mobil". Istället återfanns 
uppgiften  under  "Fakturor/Kund".  Det  kan  anses  relevant  att  visa  kundnummer  i  båda dessa 
skärmbilder.

När  respondenterna  ombads  att  redigera  en  faktura  sågs  de  ibland  leta  sig  genom  bilden 
"Fakturor/Kund" innan de insåg att det inte innehöll den redigeraknapp som de sökte. Att de letade 
just där kan troligtvis vara eftersom bilden innehåller den största tabellen i hela systemet. Det ses 
däremot olämpligt att placera en redigeraknapp bredvid fakturorna på denna rad eftersom det då 
skulle ge upphov till  möjlig redigering av fel faktura, kanske tillhörande ett helt annat nummer, 
vilket  kan  ge  oönskade  konsekvenser  för  verksamheten.  För  att  begränsa  felkällan  återfinns 
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redigeraknappen i den mer preciserande bilden "Mobil/Fakturor". Placeringen av knappen ses även 
i sammanhanget fungera tillfredsställande eftersom användarna tycks ha lätt att hitta till den men 
också för att  den ligger i  ett  område där det är  troligt  att  användaren inte interagerar med den 
slentrianmässigt utan enbart när det hör till ärendet.

7.5 Utvärdering (SUS)

SUS-mätningningen som hölls i efter att respondenterna genomfört det sista användartestet visas i 
en sammanställning hur respondenterna besvarat sina enkäter:

   Tabell 3 
1="strongly disagree"  ,  5 = "strongly agree" 1 2 3 4 5

Jag tror att jag skulle vilja använda det här systemet ofta. A B C

Jag tyckte att systemet var onödigt invecklat A B 
C

Jag anser att systemet var lätt att använda A B C

Jag tror att jag skulle behöva support av någon tekniskt kunnig person för att 
kunna använda systemet

A B 
C

Jag anser att de olika funktionerna i systemet var väl integrerade B C A 

Jag anser att det var för mycket inkonsekvens i systemet A B 
C

Jag kan föreställa mig att de flesta personer skulle lära sig att använda det här 
systemet väldigt snabbt

A B 
C

Jag anser att systemet var väldigt besvärligt att använda B C A 

Jag kände mig väldigt självsäker när jag använde systemet B A C

Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde fortsätta i systemet A B 
C

Efter att ha behandlat respondenternas svar enligt metodavsnittet lämnade respondent A 90, B gav 
95 och C gav 97,5. Detta ger ett snittbetyg på 94 poäng.

8. Designlösning

Projektet slutar utan att möta kravspecifikationen fullt ut. Det saknas ännu implementaiton för att 
skapa poster på nästkommande faktura. Det planerades att hantera detta i en dialog liknande den för 
att  ändra  en  fakturas  totalbelopp  och  förfallodatum.  I  detta  kapitel  redovisas  den  slutgiltiga 
designlösning som tagits fram efter den fjärde iterationens användartest. I denna beskrivning följer 
även  designavvägningar  som  gjorts  under  hela  utvecklingsfasen  med  vissa  särskilda  element 
förklarade i detalj.
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8.1 Avvägningar och designval

Eftersom samtliga respondenter uttryckt att de upplever pekplattan vara designad för liggande läge 
har den slutliga designen arbetat för att undvika bryta mot Benyon's 12:e designprincip som talar för 
att undvika störande moment som avbryter användaren.

Projektet har även innefattat flera avvägningar gällande presentation av information. Systemet bör 
skilja på olika input och förstå om det är ett telefonnummer, personnummer, fakturanummer eller 
namn som matats in, och det bör återge relevant information kopplat till den sökning som gjorts. I 
den  inledande  skellettmodelleringen  framgick  ett  önskemål  om  att  ha  all  potentiellt  koppad 
information återgiven på samma  skärmbild, som en jättestor karta med touch-skroll för att hitta 
fram dit man vill. Andra lösningar innehöll en radiobox eller droplist för att manuellt kunna berätta  
för systemet vad inmatningssträngen är för något. Ytterligare exempel på lösningar kan vara att 
skilja olika input åt genom att tolka olika användning av skiljestreck, t.ex.:

För personnumer: 070203-1416
För mobilnummer: 070-2031416
För fakturanummer: 0702031416

Alla var överens om att systemet inte bör ställa krav på särskild användning av skiljestreck (de 
tillfrågade var  dessutom inte  överens  huruvida  skiljetecknet  ibland kan vara  ett  plustecken vid 
personnummer födda efter år 1999 eller vid vilken position dessa skiljestreck i sådant fall skulle 
placeras,  med  skillnader  mellan  mobilnummer  070-2031416  och  0702-031416).  Samtliga 
respondenter ansåg enhetlgit att systemet måste tillåta att användaren anger personnummer utan 
århundrade före, vilket då kompicerar vid t.ex. inmatningar som "0702031416".

Det förefaller mest naturligt att redovisa ekonomisk översikt i tabeller. Vissa attribut i vissa tabeller 
är klickbara och genererar en ny skärmbild, medan andra attribut är låsta och ingenting kommer att 
hända vid klick därpå. Utan vetskap om vad som går att interagera med och vad som bara finns där i 
informativt syfte, kommer användaren antingen aldrig att förstå att det går att nyttja dessa smidiga 
möjligheter för att komma vidare, eller så kommer hon att till sitt fördärv försöka klicka på precis 
allt – vilket i slutändan genererar mer besvikelse än nya skärmbilder. För att undvika båda dessa 
scenarion måste det framgå tydligt för användaren vad som är klickbart och vad som inte är det, och 
i  linje  med de designprinciper  som ligger  i  bakgrunden av  detta  designarbete  bör  metoden för 
interaktion inte skilja sig allt för mycket åt, i var fall inte utan rimlig anledning. Det är fördelaktigt  
för ett effektfullt utnyttjande av skärmutrymmet, särskilt på en så pass liten bildskärm som 10,1", att 
komprimera det visuella utrymmet för varje interaktion och undvika att "slösa" utrymme på sådant 
som användaren inte är ute efter. Som visades i den första iterationen hör det till god design att söka 
vägleda användarens primitiva pekreflexer. För att visa i en tabell vad som är klickbart och inte 
används litet tjockare typsnitt och enkla geometriska figurer för att vägleda användaren.

   Bild 26
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Genom att konsekvent använda dessa former för inramning av rubriken i tabeller är avsikten, utan 
att  fånga  användarens  uppmärksamhet  dit,  förmedla  att  attribut  under  den  vänstra  formen  är 
klickbara och att attribut under den högra formen inte är klickbara. Meningen är att den vänstra ska 
upplevas som rundad, liksom tangenterna, och associeras mer med klickbar, den högra associeras 
med statiska föremål, som t.ex. stålskyltar. Genom att betrakta knapparna och reservera den rundade 
formen till endast klickbara objekt vill denna design tydligt kunna signalera när det finns möjlighet 
till interaktion och när tabellattribut är fixerade.

   Bild 27

De  klickbara  objekten  på  bilden  är  attribut  under  "OCR"  och  "Status"  i  tabellen,  samt  de 
redigeringsknappar t.h. som också tydligt framgår är kopplade till sin respektive rad. Dessa ikoner 
har  genomgått  flera  led där  olika färg,  form och symbol prövats.  I  figur  nedan visas A och B 
designade med högre respekt till  övriga funktionssymboler i  applikationen än C, och går enligt 
användarna mer i linje med de symboler som visas på space, backspace, returtangenten, kryss för att 
stänga, m.fl. När respondenterna under designiterationerna testade A, B och C visade de sig däremot 
uppskatta objekt C mer. Det resoneras att "redigera" inte är en funktion på samma sätt som retur och 
stängningskryss eller de övriga. Redigera är en hel process och därför lämpar det sig bättre med en 
"ikon"  som  öppnar  dialogen  för  redigering.  Knappen  rundades  till  för  att  tydligare  förmedla 
klickbarhet till användaren (D), och vid nedtryck markeras den genom att pennan byter position (E) 
vilket ger användaren den feedback som då förväntas.

   Bild 28
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För att ge samma feedback till användaren när hon greppar fast i tangentbordet för att swipa det upp 
eller ned designades en metaforisk bild som tydligt signalerar till användaren att den är greppbar 
eller redan greppad.

   Bild 29

8.2 Slutdesign

Nedan följer kompletta illustrationer av slutdesignen, med tillhörande bildtext.

   Bild 30

Startskärmen i designen har avsikt att förmedla möjligheterna. Längst upp ses inputfältet, under detta ses 
radioboxes som bestämmer typ av sökterm. Användaren arbetar hur hon vill; både klick på inputfält eller  
någon av raidoboxarna kommer att kalla upp tangentbordet automatiskt.
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   Bild 31

Exemplet visar att en sökning planeras mot kund, det betyder att personnummer behöver anges.

   Bild 32

Här görs en sökning mot "190702031416" som ett personnummer.
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   Bild 33

Sökningen genererar detta resultat. Som framgår nedtill på bilden finns det fler sidor att hämta (Sida 1 av 3)

   Bild 34

Ett swipe till höger från föregående bild glider denna in. Notera att kundadress och kundnummer redovisas 
på  samma  plats  här  som  på  skärmbilden  "Fakturor/Kund".  Det  kan  bidra  till  en  betydligt  svårare 
inlärningskurva om samma information skulle redovisas på olika platser. (Sida 2 av 3)
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   Bild 35

Den sista sidan i sidleds bläddring. Navigation sker medelst swipe åt sidorna. (Sida 3 av 3)

   Bild 36

För att kund och användare ska tala samma språk visas fakturan exakt som kunden ser den. Denna dialog  
ligger i ett lager ovanpå ordinarie skärmbild. Längst upp t.h.: kryssruta som stänger fönstret. Uppe t.v.: växel  
för att beställa/avbeställa kopia till kunden och bredvid det en ruta för att snabbnavigera till specifikt sidnr.
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   Bild 37

En kund med flera kundnummer visas enligt ovan. Klick på annat kundnummer uppdaterar tabellen.

   Bild 38

För att öppna fakturainnehållet (Bild 36) klickar användaren på fakturanumret och får omedelbar feedback.
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   Bild 39

Klick på rad i "Status"-kolumnen genererar en statushistorik med tillhörande beskrivningar (se Bild 40).

   Bild 40

Alla dialoger i lagret ovanför de tre sidorna är i diskret orange.
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   Bild 41

Klick på redigeraknappen ute t.h. På en fakturarad laddar in fakturans detaljer till en dialog där användaren  
kan ändra innehåll.

   Bild 42

Här ändrar användaren beloppet men inte fakturadatumet och lämnar en kommentar som senare syns i den 
samlade noteringshistoriken för mobilnumret.
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9. Sammanfattning

Designen följer en generell princip där tre skärmbilder utgör grundlagret. Varje bild består av en 
parkombination  av  de  tre  entiteterna  Kund,  Mobilnummer och  Faktura.  Detta  ses  kombinera 
informationsmodellen och attributlistan på ett intelligent sätt som möter användarens förväntan på 
systemet  och  som  endast  med  ett  undantag  möter  den  tekniska  kravspecifikationen.  Den  fria 
övningen där användaren möter pekplattan visade på flera brister både i Android OS och andra 
miljöer  som  kördes  på  pekplattan.  Elementen  är  placerade  enligt  strukturer  som  svarar  till 
användarens avläsningsfält: innan de går in för att ändra en faktura är det viktigt att de kontrollerat  
att övriga uppgifter stämmer. Från SSAT-testet som formulerades visade respondenterna ett relativt 
gemensamt avläsningsmönster som leder till att placering av "grunduppgifter" om vart uppgifterna 
är kopplade (exempelvis personnummer och mobilnummer) med fördel placeras där användaren 
först letar innan hon navigerar vidare i systemen för att senare t.ex. upptäcka att fel sökparameter 
hämtats. Inputfältet ville de alla se uppe t.v., förmodligen eftersom att ett ärende för en användare 
alltid börjar med en sökfras och användaren kan förväntas tänka i samma ordning som hon normalt 
läser.  Denna  prototyp  anses  i  stora  drag  svara  tillfredsställande  till  uppgiften.  Från  SUS-
utvärderingen utläses att minsta lämnade SUS-värdet var 90, och att snittvärderingen var 94. Det 
anses vara ett förvånandsvärt högt betyg med tanke på att prototypen inte står färdig, vare sig som 
prototyp eller utvecklad att fungera i helhet, och att kravspecifikationen saknade en punkt för att 
vara helt uppfylld. Det får däremot utläsas som att respondenterna anser att designen varit enkel att 
lära sig och skapad för att generera så litet problem som möjligt för användaren. Respondenterna 
har även upprepat visat att pekning och klick är de mest intuitiva interkationsmetoderna i alla de 
miljöer som presenterats dem, och att swipe känns naturligt för att navigera till skärmbilder som 
känns anknutna till den som aktuellt visas.

Sett till den egna design som utvecklats, avsett för pekplatta, bör inledande fråga ställas:

"Kan den design som detta projekt levererade ses vara ett användbart stödsystem?"

I en iterativ agil och användarcentrerad process har en systemprototyp utvecklats som uppfattas 
användbar  av  respondenterna,  vilket  bekräftas  av  den  SUS-mätning  som  genomförts. 
Designprototypen förstås representera ett användbart stödsystem.  Forskningen kan därför i  detta 
steg återgå till den ursprungliga frågeställningen:

"Vilka centrala designprinciper bör en designer utgå från
vid avsikt att utveckla ett användbart stödsystem på pekplatta?"

Några viktiga designprinciper som i denna fallstudie lyft designarbetet till användbart resultat och 
som forskaren ser rimliga att belysa som viktiga och centrala grundsatser för att utveckla andra 
användbara  stödsystem  på  pekplatta,  har  präglats  av  Hockenberrys  'intent' och  Benyons 
designprinciper, och de tar sig i följande uttryck:

1. Skelettet först
En av  de  viktigaste  förustättningar  till  användbar  design  i  den  här  miljön  är  en 
begriplig  och  förnuftig  struktur.  Designuppgifter  kan  lösas  på  flera  olika  sätt, 
säkerställ att en konceptuell modell utvecklas som rimligen tilltalar användaren.

2. Rätt funktion på rätt plats
Ge användaren  de  funktioner  som hon  utifrån  systemets  art  och  andra  liknande 
system rimligen kan vänta sig att  få tillgång till,  och ge dem där hon av samma 
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anledningar kan förvänta sig att hitta dem. En användare förväntar sig troligtvis en 
chans att ta sig tillbaka till startskärmen. En silhuett av en stuga kan då associeras 
med "hem", men bredvid en pil åt sidan kan silhuetten misstolkas för en pil uppåt. 
Ett  litet  fönster,  en  skorsten  eller  en  dörr  därpå  tillsammans  med  en  förväntad 
placering av knappen kan förtydliga avsikten.

3. Återge information konsekvent
Våga återge delar av information, som kan hittas i en skärmbild, i en annan också. 
Men var framförallt konsekvent med var användaren förväntas hitta det och hur det 
då återges. För att underlätta olika kombinationer av återkommande information kan 
den delas in i abstrakta klasser, dock inte fler än vad som framstår självklart för en 
användare: Om ett namn står på en plats vid ett tillfälle men på en annan plats vid ett  
annat tillfälle, bör anledningen till uppdelningen framstå så självklar att en användare 
kan förklara varför.

4. Kombinera information och interaktion
Touch-baserade  gränssnitt  ses  ställa  högre  krav  än  gränssnitt  med  externa  input-
källor eftersom hela gränssnittet, med all information och all interaktionsmöjlighet, 
behöver samlas på en enda (liten) skärmyta. Det är därför passande att utnyttja viss 
information som kombinerad interaktion genom att t.ex. göra den klickbar.

5. Disponera skärmutrymmet måttfullt
Text och objekt får inte vara för små och för mycket information bör inte presenteras 
på en och samma skärmbild, då blir det svårt att hitta och interagera. Om ett par 
attribut har nära association till varandra bör de sättas ihop i samlingsattribut men 
visa inte för många saker åt gången utan sådan association. Visa heller inte för få, då 
blir det omvänt frustrerande att hitta och interagera för ofta.

6. Tydlig avsikt
Designa  allting  med  en  avsikt  som  utifrån  dess  omgivning  och  egna  visuella 
egenskaper  framgår  tydligt  för  användaren.  En pil  till  vänster  bredvid  en  pil  till 
höger kan antingen förmodas byta till en ny skärmbild, eller till en tidigare besökt. 
Avsikten behöver förmedlas och framgå tydligt av sig själv och av sitt sammanhang.

7. Designa flera stadier av grafik
Grafik behöver designas för flera stadier. En knapp bör visualiseras (i) i sitt vanliga 
tillstånd, (ii) hur den ser ut just när den aktiveras och även (iii) hur den ser ut när den 
inte är möjlig att aktivera. Knappen bör alltid svara en användare med förväntade 
grafiska medel för att förmedla mottagen interaktion.

I  dessa  designprinciper  kan  några  av  Benyon's  designprinciper  ses  återspeglade  (till  synnerhet 
Visiblity,  Consistency,  Familiarity,  Affordance och  Feedback, s.14). En tydlig skillnad mot dessa 
ligger  emellertid  i  hur  detta  arbete  genom  betoning  på  användarens  rimliga  förväntning  eller 
erfarenhet håller 'förståelse för användaren' som central grundsats. Att söka förså användaren innan 
designen utvecklas ses från detta arbete centralt för användbarheten i systemet och mycket tyder på 
att det inte står unikt för denna fallstudie. Ännu hellre förstås från denna studie att även följa en agil  
och  användarcentrerad  process  under  designarbetet  underlättar  samtliga  dessa  designprinciper, 
eftersom den fortsatta föreståelsen för användaren förväntas utvecklas, vilket bör hjälpa designern 
till ett ytterligare mer användbart system än utan agil process eller utan UCD. Designern har i detta 
projekt lagt ned mycket arbete på att ta reda så mycket som möjligt om användaren innan en design 
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konstruerats, och utan ett alternativt resultat att jämföra med (hur designen skulle upplevts annars) 
får  det  ändå betraktas ha hjälpt  projektets  design till  användbarhet att  inkludera användarna så 
centralt.  Samtliga  dessa  designprinciper  förväntas  efterföljas  med  bättre  fasthet  om  ett 
användarcentrerat angreppssätt följs, som förtydligar användaren; vad hon kan, vad hon inte kan 
och vad hon värdesätter i en design, och annan kunskap om henne som systemanvändare.

10. Slutord

Med anledning av denna uppsats har projektet dokumenterats till en nivå som den agile metoden 
annars inte förespråkar. Detta har kostat mycket resurser och fråntagit delar av de styrkor som den 
agila processen annars innebär, med fokus på testbar produkt över dokumentation. Studien skulle 
också gynnas om resurser funnits att motivera testgruppen bättre att göra sig tillgänglig. Nu har det  
skett när det passat respondenterna – i ett annat arbete är det därför fördelaktigt om ett schema med 
direkta datum kan sättas upp redan från dag 1 mot att respondenterna får någon form av belöning 
för sina insatser. Uppgiften har även komplicerats stort av att forskningsarbetet inte kunnat fördelas 
bland fler utvecklare; under de flesta sessioner med användarna har det uppstått något problem där 
det underlättat att dela upp arbetet mellan ledare och assistent. Exempelvis har den kamera som 
lånats fyllt minneskortet flera gånger eller fått slut på batteri utan att det uppmärksammats av den 
ensamne  forskaren  som  varit  fullt  fokuserad  på  att  leda  övningarna  och  föra  någorlunda 
överskådliga anteckningar från sessionen. En faktor som däremot förmodas ha underlättat arbetet 
har varit avsaknaden av affärsledning som annars kunnat bryta den stadiga iterationscykeln med 
plötsliga önskemål eller externa problem. Uppgiften har således kunnat isoleras till design research 
och dedikerat söka besvara den ursprungliga frågeställningen om designprinciper.

Detta projekt har också visat ett exempel på hur kompatibilitetsproblem mellan UCD och agila 
processer  kringgås  i  ett  design  research-arbete  och  att  det  varit  möjligt  att  leverera  en 
designprototyp som tilltalar respondentgruppen. Bättre koncentration hade emellertid kunnat läggas 
på den globala överskådningen från det agila ramverket än det användarcentrerade perspektivet, för 
att  hålla  deadline  och  ha  bättre  chanser  att  fullfölja  uppgiften.  Projektet  har  även  kantats  av 
motgångar  som framtida  forskning  kan  undvika  genom bl.a.  ökade  resurser  och  val  av  annan 
hårdvara och/eller även mjukvara. Ett sista problem har varit inför all bakomliggande teori,  där 
olika forskare kan ge beskrivningar som skiftar i nyans mellan olika teoretiska principer, ramverk 
och modeller, och detta skulle kunna redas ut bättre med så tydlig definition av de olika begreppen 
runt agila processer, UCD och UX som möjligt. Ett större arbete skulle också kunna undersöka mot 
fler  respondenter  hur  de  nyttjar  skärmområden  i  olika  situaitoner  för  att  eventuellt  författa 
designprinciper utifrån det. Ett sådant arbete bör då säkra att de får med både män och kvinnor, 
högerhänta såväl vänsterhänta. Ett annat arbete hade även kunnat fördjupa användbarhetsanalysen 
mer, eftersom användbarhet trots allt utgör en så pass central term för arbetet.

Det  höga SUS-värdet  kan möjligtvis  förklaras  av att  användaren varit  så  nära  inblandad under 
utvecklingen  och  att  detta  format  henne  att  förhålla  sig  mer  positiv  till  resultatet.  Det  kan  då 
betraktas  som  ett  ytterligare  bevis  på  fördelarna  med  användarens  inblandning  i 
systemutvecklingsprocessen.
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Bilagor

Bilaga 1
Tilldelades respondenten i samband med low-fidelity skelettmodelleringen.
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Följande attribut bör presenteras:

Nödvändig 
information

Kund {PK} Organisationsnummer personnr 19070203-1418

Namn
förnamn Fritjof

övriga namn Nils Adam

efternamn Nilsson

Bostadsadress gata Bostadsgatan 12

postnummer 752 50

stad UPPSALA

Mobiler Lista<mobilnr> 070-1234567

 [ . . . ]  [ . . . ]

Fakturor Lista<ocr> 111222333444

 [ . . . ]  [ . . . ]

Tjänstnummer {PK} Mobilnummer mobilnummer 070-1234567

Tjänstetyp betydelse i 
extern tabell

OP891

Innehavare personnr 19070203-1418

Faktureringsadress mottagare 
(valfri)

Tora Hallgren

C/O Fritjof Nils Adam 
Nilsson

gata Örtagårdsgatan 36

postnummer 335 36

stad KIVIK

Planerad faktura fakturadatum 2014-07-04

Lista<kostnad> Månadsavgift, 99 kr

Faktura {PK} Fakturanummer OCR 111222333444

Fakturadatum utskickat datum 2014-05-25

Förfallodatum kravdatum 2014-06-30

Anstånd? nytt kravdatum 
(valfritt)

2014-07-31

Belopp skuldbelopp 318 kr

Innehåll kopia (PDF) [ kopia av det brev 
som skickats till 
kund ].PDF
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Följande operationer bör kunna utföras:

Typ Objekt Objektbeskrivning Sökparameter

READ

Kundbild Returnera överblick över kunden (privat 
eller företag), med adress och vilka 
mobilnummer som associeras till kunden.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Kundfakturor Returnera en lista över fakturor ställda till 
kund, för alla kundens nummer, sorterade 
på fakturadatum i fallande ordning.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Kundnoteringar Returnera alla noteringar som finns 
kopplade till enskilt orgnummer samt 
noteringars författarsignatur.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Mobilnummer Returnera bild över telefonnumrets 
detaljer och fakturahistorik.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Nästkommande 
faktura

Returnera för ett telefonnummer 
nästkommande fakturas innehåll, 
kostnader, adress, planerat fakturadatum, 
etc.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Mobilnummers 
noteringar

Returnera alla noteringar som finns 
kopplade till enskilt mobilnummer samt 
noteringars författarsignatur.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Faktura Returnera enskild fakturas innehåll: 
kostnader, datum, kravdatum, adress samt 
vilket mobilnr och orgnr som associeras 
med fakturanumret.

fakturanummer
ex: '1234567890123'

UPDATE

Kundnotering Skriva notering och signatur till ett enskilt 
organisationsnummers noteringshistorik.

organisationsnummer
ex: '200102031234'

Nästkommande 
faktura

Skriva framtida kostnad eller 
återbetalning till mobilnummers 
nästkommande faktura

mobilnummer
ex: '0701234567'

Mobilnummers 
notering

Skriva notering och signatur till ett enskilt 
telefonnummers noteringshistorik.

mobilnummer
ex: '0701234567'

Ändring i 
Kundfakturor

Ändra enskild fakturas totalbelopp fakturanummer
ex: '1234567890123'

Fakturakopia Beställa kopia av enskild faktura fakturanummer
ex: '1234567890123'
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Bilaga 2

SUS-forumlär i originalform. Enligt testet går skalan sådan att:

1 = "strongly disagree" , 5 = "strongly agree"

1 2 3 4 5

I think that I would like to use this system frequently. 

I found the system unnecessarily complex. 

I thought the system was easy to use. 

I think that I would need the support of a technical person to be able to 
use this system.

I found the various functions in this system were well integrated. 

I thought there was too much inconsistency in this system. 

I would imagine that most people would learn to use this system very 
quickly. 

I found the system very cumbersome to use. 

I felt very confident using the system. 

I needed to learn a lot of things before I could get going with this 
system.
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Bilaga 3

SUS-forumlär översatt:
I samband med att de fick följande tabell fick de även skalan presenterad till sig i ord, att:

"Ett är likamed 'strongly disagree' och fem är likamed 'strongly agree'."

1 2 3 4 5

Jag tror att jag skulle vilja använda det här systemet ofta.

Jag tyckte att systemet var onödigt invecklat

Jag anser att systemet var lätt att använda

Jag tror att jag skulle behöva support av någon tekniskt kunnig person 
för att kunna använda systemet

Jag anser att de olika funktionerna i systemet var väl integrerade

Jag anser att det var för mycket inkonsekvens i systemet

Jag kan föreställa mig att de flesta personer skulle lära sig att använda 
det här systemet väldigt snabbt

Jag anser att systemet var väldigt besvärligt att använda

Jag kände mig väldigt självsäker när jag använde systemet

Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde fortsätta i systemet
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