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Förord 

Uppsatsens titel är ett citat av den vise björnen Nalle Puh skriven av A.A. Milne. Bortsett från 

björnens knasiga ordval, är citatet en passande titel då det stämmer väl överens med hur 

många användare upplever informationssöktjänster.  

 

Stort tack till Svenska Kennelklubben för gott samarbete och tillit. Ett stort tack riktas även 

till vår handledare Paulina Rajkowska.  
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Sammanfattning 

Inom nästan varje e-tjänst, kort beskrivet en tjänst på Internet, finns en sökfunktion. 

Sökfunktionerna kan vara utformade på olika sätt, och ofta som ett fält för fri text uppe i 

tjänstsajtens högra hörn. Den absolut världsledande informationssöktjänsten, som de allra flesta 

känner till, är Google. Med sin enkelhet att startsidan enbart består av ett sökfält och två 

sökknappar. Att googla upplevs som väldigt smidigt och den information som en person söker 

efter går relativt fort att hitta, men hur kan organisationer till andra typer av söktjänster utforma 

sina egna att också upplevas som smidiga och snabba utan Googles fina algoritmer? I det här 

arbetet ska just det undersökas. Med hjälp av teorier rörande människors sökbeteende, 

människa-datorinteraktion och designprinciper för utförande av användarvänliga interaktiva 

system ska en organisations informationssöktjänster analyseras och förslag ska ges genom en 

prototyp. En prototyp av hur denna organisations framtida söktjänst skulle kunna vara upplagd 

för att upplevas som smidigare och snabbare än dagens lösningar. 

Nyckelord: 

Informationssöktjänster, sökning, sökbeteende, användbarhet, användarvänligt, människa-

datorinteraktion. 
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Abstract 

In almost every e-service, briefly described as a service on the Internet, there is a search 

function. The search functions can be designed in various ways, and often as a field for text 

input in the upper right corner of the site for the service. The world-leading information search 

service, that most people are familiar with, is Google. With its simplicity where the homepage 

solely consists of a search field and two search buttons. Performing a Google search is often 

experienced as a smooth experience and the information that a person seeks for is usually found 

with ease. But how can organizations to other kinds of search services design theirs to also be 

perceived as smooth and fast, without Google’s industry leading algorithms? That’s what this 

work is about to examine. With the help of theories concerning people’s search behavior, 

human-computer interaction and design principles for designing user-friendly interactive 

systems, an organization’s information search services will be analyzed and a proposal will be 

given by a prototype. A prototype of how this organization’s future search service could be 

developed in order to be perceived smoother and faster than current solutions. 

Keywords: 

Information search services, search, search behavior, usable, user-friendly, human-computer 

interaction 
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1. Inledning 

I detta inledande avsnitt tas bakgrund, det praktiska uppdraget med efterföljande 

problembeskrivning och syfte upp. Avsnittet presenterar de forskningsfrågor som ämnas 

besvaras, samt forskningsfrågornas och syftets kompletterande avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Informationssöktjänster används av människor dagligen över hela världen. Under 2012 

användes Googles söktjänst över 1,2 biljoner gånger (Google, 2012). Denna siffra är en tydlig 

fingervisning över hur viktigt det är att kunna söka information i dagens samhälle. Söktjänster 

kan finnas i många olika former och många andra e-tjänster. De används inte i samma 

utsträckning som Googles tjänst, som är världens största, men är en vital del i många system 

och tjänster. Miljontals personer har en vana att dagligen använda Google för att ta reda på 

information, och den trenden har lett till att användare av moderna söktjänster på Internet har 

väldigt specifika funktionella krav på hur en sådan ska se ut och fungera (Nielsen, Mental 

Models For Search Are Getting Firmer, 2005). Kraven är, enligt Nielsens rapport, att en 

söktjänst ska fungera ungefär som Google eller Yahoos tjänster. Det ska finnas en sökruta där 

man skriver in ord, en sökknapp som utför sökningen samt en lista med resultat. Det har lett till 

ett historiskt skifte i informationssöktjänstdesign, i och med att många människor använder 

sådana tjänster måste de vara lätta att använda för vem som helst, oavsett teknisk kompetens 

(Hearst, 2009, p. 4).  

Området som behandlar hur användare bland annat upplever och använder system har många 

olika namn men är mest känt under namnet människa-datorinteraktion (MDI). MDI är inget fast 

koncept utan är ett samlingsnamn som omfamnar allt som behandlar hur människor interagerar 

med datorer. Inom området finns det många fokuserade koncept som kan appliceras till alla 

system. Koncept som kategoriserar uttryck och begrepp till mer hanterbara former. Till exempel 

diskuterar Serengul Smith-Atakan i sin bok ”Human-computer interaction” att det är viktigt för 

systemutvecklare att differentiera mellan begreppen Nytta (Useful), Användbar (Usable) och 

Tillgänglig (Accessible) vid design av system. Dessa begrepp är svåra att översätta till svenska 

då ”useful” och ”usable” kan översättas till samma ord, vilket gör att de kan uppfattas ha samma 

betydelse. Översättningen som används i arbetet valdes för sin särskiljningsförmåga och 

tydlighet. Med nytta menas att systemet utför det arbetet som den ska. Användbar syftar på att 

funktionerna är lätta och effektiva att använda. Tillgänglig menar på att systemet går att 

använda av ett brett spektrum av användare (Smith-Atakan, 2006, s. 9). De här kriterierna 

överensstämmer bra med informationssöktjänster då det är viktigt att dessa tjänster är nyttiga, 

går att använda och är tillgängliga till så många som möjligt. 

Genom ovan nämnda principer och metoder blir det intressant att utforska 

informationssöktjänster och hur de kan se ut i nuläget. Eftersom söktjänster används i alla 

system som har information lagrat i databaser finns det mycket att utforska inom detta område, 

att ta reda på om det finns en enad metod för hur en sådan tjänst bör se ut i nuläget eller, om 

unika lösningar för varje tjänst är den bästa lösningen.  
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1.1.1 Svenska Kennelklubben 

För att utforska området kring informationssöktjänster har det här arbetet utförts i samarbete 

med ett projekt som Svenska Kennelklubben i dagsläget planerar. 

Svenska Kennelklubben (SKK) är en riksorganisation för hundägare i Sverige. Organisationen 

har drygt 300 000 medlemmar i form av vanliga hundägare (privatpersoner med hund för nöjes 

skull), uppfödare, jägare och personer som arbetar med hundar på olika sätt. Stor del av SKKs 

verksamhet bedrivs genom de klubbar som ingår i organisationen så som länsklubbar, 

specialklubbar och rasklubbar. Arbetet av administrationen för organisationen utförs av SKKs 

kansli som innefattar flera avledningar. Två av dessa avdelningar är Avdelningen för avel och 

hälsa samt Registreringsavdelningen, båda avdelningarna sköter varsin webbtjänst. 

Avdelningen för avel och hälsa sköter en webbtjänst som kallas för Avelsdata och 

Registreringsavdelningen sköter en webbtjänst som kallas för Hunddata. (Svenska 

Kennelklubben, 2014). De två tjänsterna är informationssöktjänster där användare kan söka 

efter information rörande hundar.  

Avelsdata riktas mest till uppfödare, genom tjänsten nås sammanställningar och rasstatistik och 

fiktiva så kallade provparningar kan utföras (Svenska Kennelklubben, 2016). Hunddata vänder 

sig mer till de vanliga hundägarna med snabb information angående enskilda hundar (Svenska 

Kennelklubben, 2009). Samtliga medlemmar i Svenska Kennelklubben kan finna nytta i att 

använda dessa två tjänster. SKK planerar i dagsläget att de två tjänsterna ska läggas ihop till en 

informationssöktjänst som innefattar båda nuvarande tjänsters funktionalitet men, med hjälp av 

det här arbetet, ska få ett mer användarfokuserat gränssnitt. 

 

1.2 Problemformulering 

Som nämnt i bakgrunden är användare vana med söktjänster som Google och Yahoo, vilket kan 

göra det svårt för organisationer som behandlar olika, kanske mer specificerade, sorters data att 

anpassa en söktjänst som upplevs som användarvänlig. Svenska Kennelklubben är en sådan 

organisation, som i dagsläget har två söktjänster utformade för att erbjuda sökningar bland 

registrerad data rörande hundar. De två tjänsterna har inte lagt fokus på användarvänligheten, 

utan mer på funktionaliteten. Med kännedom om SKKs projekt, att lägga ihop de två tjänsterna, 

kontaktades dem för att ta reda på vad deras största problem bestod av. Deras bristande kunskap 

för användbarhet begränsade projektet och SKK önskade därför hjälp med att få 

utformningsförslag med mer fokus på användbarheten, då det var något som de nuvarande 

tjänsterna saknade. Detta sågs som ett intressant område att undersöka, dels för att erbjuda ett 

perspektiv med användbarhet i fokus och dels för att se hur en informationssöktjänst kan 

utformas för den typen av organisation, som hanterar och levererar så specificerad data som 

Svenska Kennelklubben gör. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att genom modeller och principer inom MDI förbättra en 

informationssöktjänst. Arbetet ska leda till en ökad förståelse för hur informationssöktjänster 

som skiljer sig mot till exempel Google kan se ut och fungerar idag, och vilka krav som ställs 

från användare. Kunskapen om söktjänster som tas fram ska kunna appliceras på andra 
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söktjänster för ökad användbarhet. I arbetet ska kunskapen om söktjänster användas för att 

bättre passa organisationen Svenska Kennelklubben. Genom förbättringen syftar arbetet att ge 

en förståelse för hur informationssöktjänster kan anpassas för olika typer av data och 

organisationer. För att förbättra SKKs nuvarande informationssöktjänster utgår arbetet från att 

undersöka användandet och användarna av tjänsterna, för att ge förslag på en mer 

användarcentrerad tjänst som i SKKs fall ses som en förbättring. 

Arbetet önskar även utöka forskningsområdet kring användbarhet med aspekten om 

sökningsbeteenden. För att utöka området ges fördjupande kunskap om 

informationssöktjänster, användarbarhet och användarupplevelse. Utförandet sker med 

analyser utifrån PACT-ramverket, som förklaras i segment 3.4, samt ett antal designprinciper, 

beskrivna i segment 2.4. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

Med förståelse kring det moderna användandet av informationssöktjänster och 

användarcentrerad utveckling:  

 Hur kan en informationssöktjänst anpassas för att passa det här specifika fallet?  

o Kan generella rekommendationer ges för liknande informationssöktjänster för 

olika typer av data och organisationer?  

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet har avgränsats till ämnesområdena Informationssystem och Människa-datorinteraktion. 

Det finns många ämnesområden som ett liknande arbete skulle kunna utgå från, som till 

exempel marknadsföring. Arbetets fokus är på användbarhet ur ett informationssystem och 

människa-datorinteraktions aspekt och därför har enbart dessa områden använts. 

Inom områdena har arbetet avgränsats till de första faserna inom systemutveckling, vilket 

inkluderar planering, kravdefinition och designfas, med särskilt fokus på användarvänlighet. 

Det innebär att arbetet inte har inkluderat en implementation av en lösning, och möjligheten att 

undersöka användningen av den lösningen har valts bort. På grund av dessa avgränsningar har 

arbetet inte tagit de tekniska svårigheterna, som kan uppstå i utveckling av prototypen, i någon 

speciell beaktning.  
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1.6 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd med sju avsnitt, Inledning (1), Teori (2), Metod (3), Empiri (4), 

Analys (5), Resultat (6) och Avslutande slutsats och diskussion (7).  

Teoriavsnittet går igenom och reder ut vissa begrepp som använts i uppsatsen, i avsnittet 

presenteras och diskuteras de teorier som arbetet baserats på. Avsnittet om metod beskriver 

den forskningsstrategi, forskningsparadigm, metodik för datainsamling och dataanalys som 

använts och utgåtts från genom hela arbetsprocessen. Empiriavsnittet redovisar arbetets 

empiribas, och det femte avsnittet visar den analys som gjorts utifrån empirin och det sjätte 

avsnittet presenterar den prototyp som utformats. I det avslutande avsnittet redovisas arbetets 

slutsats samt en diskussion kring slutsatser och arbetsprocessens genomförande.   
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2. Teori 

Följande avsnitt presenterar teorier som arbetet utgått från. Teorier om människors sökbeteende 

på internet, vad en användare av ett interaktivt system är samt vad som kan tänkas på i 

utformandet av ett interaktivt system. Avsnittet börjar med att definiera genomgående begrepp 

inom ämnet och som kommer att användas i uppsatsen. 

 

2.1 Begreppslista/begreppsförklaring  

Segmentet beskriver ett antal begrepp som används i arbetet. Syftet är att upplysa vad dessa 

begrepp betyder samt för ökat tydlighet i dess sammanhang. Inom MDI-området är många 

begrepp breda vilket kan leda till flera olika tolkningar av samma text. Detta undviks genom att 

beskriva hur orden och uttrycken använts i arbetet för att ge det perspektiv som arbetet utgått 

ifrån. 

Användare – person som interagerar med ett interaktivt system, till exempel någon av de 

tjänster som arbetet kretsar kring. 

Användargränssnitt (User interface, UI) – Definierar hur en användare av ett system 

interagerar med teknologi. Användargränssnitt är bryggan som möjliggör användning av 

funktionalitet. Via dessa gränssnitt effektiviseras operationer så att arbeten kan utföras smidigt 

och snabbt. Ett bra gränssnitt ska vara självförklarande och effektivt för att användare både ska 

ha nytta och vilja att använda en tjänst. Ett bra användargränssnitt designas utefter modeller 

och principer så som de Benyon sammanställt och som beskrivs i följande segment. 

Användargränssnitt utvecklas utifrån vad en tjänst eller produkt ska göra och de krav som ställs. 

I uppsatsen kommer även begreppet ”gränssnitt” att användas, med samma definition. 

Användarupplevelse (User Experiense, UX) – Användarupplevelse är ett samlingsord som 

betyder mer än bara krav från användare. Användarupplevelse handlar om en användares 

behov, motivation, förväntningar och kontext där interaktion sker. Termen är komplex och har 

ändrats mycket under åren. Interaktion, krav och design ändras ständigt med teknikens 

utveckling och användare har nya behov utefter dessa ändringar. Användarupplevelsen är 

oerhört viktigt för att ständigt kunna erbjuda tjänster och produkter som så många som möjligt 

vill ha och som fungerar bättre än föregående alternativ. (Hassenzahl, 2006). I arbetet syftar 

begreppet till den upplevelse och känsla som användaren får av att använda ett interaktivt 

system. 

Användbarhet (Usability) - Användbarhet beskriver hur lätt och effektivt ett 

användargränssnitt är att använda. Termen kan även vara metoder för att förbättra gränssnitt. 

Termen är vag i sig själv men kan användas med Scheiderman och Plaisants fem komponenter, 

som beskrivs närmare i segment 2.4, för att bestämma vad som är användbart och vad som inte 

är det. Denna komponent är viktig att ha i beaktning, för om en produkt eller tjänst inte är 

användbar förlorar man användare. Är funktionalitet svår att nå brukar användare leta sig till 

ett bättre alternativ (Nielsen, Nielsen Norman Group, 2012). 

Informationssökning – kan ske på olika sätt som till exempel i tidningar, böcker och genom 

kompisar, men i det här arbetet syftar begreppet till sökning av information genom interaktiva 

system. 
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Informationssöktjänst - en tjänst som ger användare möjlighet att söka ut information från 

databaser. Exempelvis kan en sökmotor som Google eller ett sökfält på en online shop vara en 

informationssöktjänst.  

Interaktivt system – ett system där användare interagerar med systemet så att information både 

kan ges till och mottas från systemet. 

Rasklubb – är en del av Svenska Kennelklubbens organisation och tar tillvara på en viss 

hundras intressen. Rasklubbar är alltid knutna till en specialklubb. (Svenska Kennelklubben, 

2014). 

Specialklubb – är en del av Svenska Kennelklubbens organisation och har avelsansvaret för en 

eller flera hundraser. De ordnar egna utställningar och aktiviteter för medlemmarna av klubben. 

Har specialklubben flera hundraser är det vanligt att det finns rasklubbar inom den. (Svenska 

Kennelklubben, 2014).  

Uppfödare – är personer som har en egen kennel och föder upp hundar. 

(Vanliga) hundägare – personer som äger hund/ar men som ej har en egen uppfödning. 

 

2.2 Sökbeteende 

Informationssökning går från ett informationsbehov till fullbordande av det behovet. Vägen där 

mellan har genom tiden resulterat i flera informationssökningsmodeller. Modellerna är från 

början utvecklade ur ett systemorienterat perspektiv, där kärnan varit sökmotorns verkan, till 

dagens mer användarcentrerade perspektiv, där sökande dels ses som en form av 

problemlösning och dels som en interaktiv, iterativ process där söksvaren kan ändra frågan. 

(Russel-Rose & Tate, 2013).   

Russel-Rose och Tate går igenom fem modeller. The classic model är den första och äldsta av 

de fem och utgår från det systemorienterade perspektivet med fokus på sökmotorns del och 

bortser från användarens del i informationssökningen. Den andra modellen är The standard 

model som fokuserar mer på användaren och sökprocessen. Modellen skildrar 

informationssökning som en typ av problemlösning. Den tredje modellen som tas upp är The 

cognitive model som också ser informationssökning som en form av problemlösning, men 

skiljer med att användarna applicerar en mental modell  för att utveckla en plan av åtgärder för 

att uppnå sina mål. The cognitive model lägger vikt på användarnas kunskap, desto större 

kunskap desto mer sannolikt är det att de formar effektiva sökfrågor och bedömer relevansen 

av resultatet mer noggrant. The dynamic model är den fjärde modellen, den ändrar fokus från 

det statiska; att användarens informationsbehov är bestående genom hela sökprocessen, till att 

definiera sökandet som en interaktiv, iterativ process där svaren kan ändra sökfrågan. Den sista 

modellen är The information journey model och är, likt The dynamic model, härledd från 

empiriska studier av användarbeteende och betonar att huvudaktiviteterna formar utvecklandet 

av informationsbehovet. Modellen erkänner serendipity, information som presenteras utan att 

aktivts ha sökts efter, som en del av informationssökningserfarenheten.  

För den här uppsatsen väljs The classic model bort eftersom att arbetet fokuserar på användarna 

och inte sökmotorn. Sedan eftersom att användarnas kunskap ej ska vara avgörande för att 

snabbt nå sitt mål väljs The cognitivie model bort. De andra två modellerna, The dynamic model 

och The information journey model  bortses från eftersom att sökprocessen i det här fallet 
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kommer att vara statisk, där sökresultaten sällan kommer att ändra sökfrågan och fokus ej ligger 

på att presentera information som användaren ej förväntar sig. Användarna av 

informationssöktjänsterna hos SKK tros ha ett bestämt mål med sin sökning, och är enbart 

intresserade av att hitta resultatet till den sökningen och sällan ”söker runt och ser vad de hittar”, 

därför anses modellen The standard model mest applicerbart.  Modellen skildrar 

informationssökning som en typ av problemlösning och involverar en cykel av fyra aktiviteter. 

Den första aktiviteten är att identifiera problemet, den andra är att betona informationsbehovet, 

den tredje att formulera frågan och den sista kategorin är utvärdering av resultatet. Modellen 

utgår från att användaren startar med en uppgift som betonar informationsbehovet och att 

användaren sedan kan uttrycka en sökfråga. Genom sökmotorn matchas sökfrågan med 

dokument från den existerande samlingen. Resultatet blir en uppsättning av sökresultat som 

användaren sedan kan utvärdera och om rätt resultat inte hittades kan sökfrågan förfinas och en 

ny sökning göras. Cykeln repeteras till det att informationsbehovet är uppfyllt. (Russel-Rose & 

Tate, 2013, p. 24).  

The standard model utgår från en användare med ett informationsbehov. För att analysera och 

utvärdera SKKs nuvarande tjänster, Hunddata och Avelsdata, samt för att kunna utforma en 

mer användarcentrerad prototyp av en informationssöktjänst krävs det att ha kunskap om vem 

denna användare är i samband med systemet. 

 

2.3 Användare 

Utförs en Google-sökning på meningen ”Vad är en användare” dyker det till största del upp 

länkar som beskriver att en användare är någon som kan logga in på en webbplats med ett 

användarkonto. Utförs sökningen däremot på engelska, ”What is a user”, är det översta svaret 

en länk till en Wikipediasida som beskriver det så här:  

”A user is a person who uses a computer or network service. Users generally use a system or 

a software product without the technical expertise required to fully understand it.” 

(Wikipedia, 2016). 

Citatet kan ses som den allmänna definitionen på vad en användare är. Användare har inte alltid 

den tekniska expertisen för att fullt ut förstå det system de använder, därför har det valts för det 

här arbetet att utgå från teorier som fokuserar på att utveckla system som är enklare att förstå. 

För att kunna utveckla systemen så att användarna förstår dem måste systemets 

interaktionsdesigner, den som lägger ihop användargränssnittet som användaren ska interagera 

med, lära känna sina användare.  

I utvecklandets start krävs det att interaktionsdesignern skaffar lärdom om vem användaren är, 

vilken typ användaren är, en nybörjare eller expert, samt vad användaren behöver och vill göra. 

Ett område som undersöker detta är Människa-datorinteraktion (MDI).  

 

2.4 Människa-datorinteraktion 

MDI fokuserar på hur interaktionssystem kan designas för att bättre uppnå både produktivitet 

och tillfredställelse i användandet. I och med att teknologin tidigare legat i fokus under 

systemutveckling så var människor mer begränsade av vad systemen tillät oss att göra. I modern 
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tid har fokus ändrats till vad människor kan göra med teknologin. (Smith-Atakan, 2006, ss. 2,4). 

Det syns däremot fortfarande i vissa system att teknologin varit i fokus under utvecklandet, 

kanske för att det ses som den snabbare och enklare lösningen. Ur det teknologicentrerade 

perspektivet kan människor ses som vaga, oordnade, distraherade, känsliga och ologiska medan 

teknologin ses som precis, ordnad, ostörd, okänslig och logisk. Människor och teknologi pratar 

olika språk. Människor uttrycker önskningar och känslor i termer om vad de vill göra eller hur 

de önskar ha det (deras mål), medan teknologin behöver strikta instruktioner. (Benyon, 2010, 

s. 12).  

Området Människa-datorinteraktion (MDI) innefattar att utforma system som inte begränsar 

användarna i sin användning, detta diskuterar, som nämnt i bakgrunden (segment 1.1), Serengul 

Smith-Atakan i sin bok ”Human-computer interaction”. I boken tar Smith-Atakan upp tre 

begrepp Nytta (Useful), Användbar (Usable) och Tillgänglig (Accessible) som anses viktiga 

för systemutvecklare att differentiera mellan. Nytta innebär att systemet utför det arbetet som 

den ska. Användbar betyder att funktionerna är lätta och effektiva att använda. Begreppet 

tillgänglig syftar till att systemet går att använda av många olika användare. (Smith-Atakan, 

2006, s. 9). 

För att enklare kunna anpassa den strukturerade teknologin med människans varierande natur 

kan komponenter tas fram från fokuserade problemområden som kan uppstå vid interaktion 

mellan människa och dator. Scheiderman och Plaisant identifierade år 2004 fem sådana 

komponenter för att lättare kunna skapa ett användargränssnitt (UI) för datorsystem. Dessa är: 

Learnability, Efficiency, Memorability, Errors samt Satisfaction. Där Learnability beskriver hur 

lätt det är att utföra en uppgift vid första tillfället av användning. Efficiency komponenten 

beskriver hur effektivt en uppgift är att genomföra när en användare lärt sig gränssnittet. 

Memorability komponenten behandlar hur bra en användare kommer ihåg hur en tjänst fungerar 

efter en period där tjänsten inte används. Errors beskriver hur ofta fel uppstår och hur allvarliga 

dessa fel är. Satisfaction, den sista komponenten,  beskriver hur trevlig tjänsten upplevs av 

användaren. (Hearst, 2009). Genom dessa komponenter kan designers enklare skapa ett 

gränssnitt som är lätt att använda samt resulterar i nöjda användare.  

Ett annat begrepp som börjar ta mer plats är Human-centered design (HCD) även benämnt User-

centered design (UCD). Inom ISO 9241-210:2010 används hellre HCD för att understryka att 

den delen av ISO 9241 också behandlar påverkan på flera intressenter och inte endast de som 

typiskt betraktas som användare. HCD är, som MDI, ett tillvägagångssätt inom 

systemutveckling för att utforma mer användbara (usable) och nyttiga (useful) system genom 

att hålla fokus på användarna (ISO 9241, 2010). Human-centered design sätter en människas 

behov före systemets. Om ett val behövs göras mellan att människan ska utföra något extra för 

att uppnå målet med sin aktivitet, eller att systemet utför extra arbete ska valet enligt den här 

filosofin vara att tynga systemet. Skillnaden här mellan MDI är att systemet lika gärna skulle 

kunna vara en produkt eller annan enhet än ett datorsystem som MDI ofta hänvisar till 

(usability.gov). Som det verkar är User-/Human-centered design väldigt likt Människa-

datorinteraktion i många avseenden, och även om begreppet eller filosofin börjar talas mer om, 

så upplevs det inom arbetet att det idag finns mer tillgänglig forskning inom MDI. 

För att skilja på dessa komponenter och begrepp som nämnts i avsnittet kan designprinciper 

användas för att leda vägen i designarbetet inom ett interaktivt system. I arbetet ses en 

informationssöktjänst som ett interaktivt system. 
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2.5 Designprinciper 

I boken "Designing Interactive System" presenterar Benyon 12 stycken designprinciper, som 

författaren väljer att dela upp i tre huvudkategorier - learnability, effectiveness och 

accommodation. Den första kategorin (learnability) handlar om att göra systemet lättillgängligt, 

lätt att lära och minnas, och innefattar principerna 1-4. Den andra kategorin (effectiveness) med 

principerna 5-7 behandlar enkel användning i mening att ge användaren kontroll över systemet. 

Kategorin innefattar även principerna 8 och 9 som rör att göra systemet säkert att använda. Den 

tredje och sista kategorin (accommodation) behandlar principerna 10-12 att göra systemet 

flexibelt, möta och respektera människors olikheter. Principerna inom varje kategori innebär 

följande: 

Göra systemet lättillgängligt, lätt att lära och minnas 

1. Synlighet (Visibility) - försäkra synlighet av tillgängliga funktioner och vad systemet 

gör. 

2. Konsistent (Consistency) - va konsekvent i systemets utformning.  

3. Förtrogenhet (Familiarity) - använd användarnas språk. 

4. Affordans (Affordance) - designa objekt så de själva föreslår vad de ska användas till. 

Till exempel en ikon för att spara i form av en kassett. 

Ge användaren känslan av kontroll, så de vet vad de ska göra och hur de kan göra det 

5. Navigation (Navigation) - gör det enkelt att navigera runt i systemet. 

6. Kontroll (Control) - tydliggör vem/vad som är i kontroll och tillåt användaren att ta 

kontroll. 

7. Återkoppling (Feedback) - ge informationsrik återkoppling på allt som görs och händer. 

Göra systemet tryggt och säker 

8. Återhämtning (Recovery) - gör det enkelt att häva fel som råkat uppstå. 

9. Begränsningar (Constraints) - inför begränsningar så att det inte går att göra fel. 

Flexibelt - på ett sätt som passar dem 

10. Anpassningsbart (Flexibility) - tillåt flera olika sätt att göra saker på. 

11. Stil (Style) - styla, designa, gränssnittet så att det blir attraktivt. 

12. Vänlighet (Conviviality) - utforma för artighet, alla meddelanden ska vara vänliga. 

(Benyon, 2010, s. 89-90). 

Under det här arbetet har några principer valts bort, och det är principerna 8, 9 och 12. Eftersom 

att dessa tre principer ur vårt perspektiv har mer med själva implementationen att göra och inte 

direkt med utformning av användargränssnittet som är arbetets fokus. 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras arbetets forskningsstrategi, paradigm, metodik för datainsamling 

och dataanalys samt kritik mot metodvalet. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Design and Creation har valts som forskningsstrategi och fokuserar på utveckling av nya IT-

produkter. Vanligtvis är design and creation en problemlösningsstrategi som använder en 

iterativ process med fem steg. Det första steget är Medvetenhet (Awareness) som ska ge 

förståelse av problemet och vart problemet kommer ifrån. I arbetet skaffas medvetenhet genom 

förarbetet, med litteratursökning, dokumentanalys och samtal rörande nuvarande tjänster med 

Svenska Kennelklubben. Arbetets analys av nuvarande tjänster med användarnas input genom 

intervjuer ger också god medvetenhet. Med medvetenheten ges ett förbättringsförslag genom 

en konceptuell prototyp av den tänkta framtida tjänsten. Förslag (Suggestion) är det andra steget 

och är hoppet mellan nyfikenhet om ett problem till en preliminär lösningsidé för problemet. 

Arbetets huvudfokus har varit att analysera SKKs nuvarande tjänster utifrån användarnas 

perspektiv, och med hjälp av det ta fram ett användarcentrerat lösningsförslag. Steget 

Utveckling (Development) har därför ej genomförts, då det innebär att den preliminära idéen 

ska implementeras. De resterande två stegen är Utvärdering (Evaluation), där den utvecklade 

artefakten utvärderas utifrån dess förväntningar, och Slutsats (Conclusion), där resultat och 

idéer för vidareutveckling tas fram. Utvärdering och slutsats av prototypen har gjorts i 

samarbete med Svenska Kennelklubben och presenteras senare i uppsatsens avslutande avsnitt 

(7. Avslutande slutsats och diskussion). (Oates, 2006, ss. 111-112). 

 

3.2 Forskningsparadigm 

Arbetet har bedrivits ur forskningsparadigmen Interpretivism. Oates (2006) definierar 

interpretativforskning som följande:  

” Interpretive research in IS and computing is concerned with understanding the social 

context of an information system: the social process by which it its developed and construed 

by people and through which it influences, and is influenced by, its social setting.” 

Karaktärsdrag inom Interpretativism är tolkande studier som varken bevisar eller motbevisar 

en hypotes, så som positivistiska studier gör. Tolkande studier försöker identifiera, upptäcka 

och förklara hur alla faktorerna i en särskild social miljö är relaterande till och beroende av 

varandra. Studierna försöker förstå fenomen genom meningen och värdet som människor 

tilldelar dem. (Oates, 2006, s. 292). Precis som det här arbetet har strävat efter en 

förståelsekunskap för användares informationssökning och hur den kunskapen kan bidra till att 

föreslå en design för en informationssöktjänst i den sociala miljön kallat för Hundvärlden.  

De som arbetar inom det interpretativa forskningsparadigmet delar en världsbild med följande 

sex egenskaper. Den första är Multipla subjektiva realiteter, det är inte en enda version av 

sanningen. Den andra egenenskapen, Dynamisk socialt konstruerad mening, benämner att vad 

än verkligheten är kan den endast nås och överföras till andra genom ännu mer sociala 
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konstruktioner så som språk och delad betydelse och förståelse. Tredje egenskapen innefattar 

Forskarens reflexitivitet, forskaren är inte neutral och måste därför vara reflexiv eller 

självreflekterande. I den fjärde egenskapen, Studie av personer i deras naturliga sociala 

sammanhang, syftar forskningen till att förstå personer i deras naturliga miljöer och inte i 

artificiella världar som laboratorier. Den näst sista egenskapen, Kvalitativ dataanalys, betonar 

att det ofta finns en stark preferens att generera och analysera kvalitativ data. Inom den sista 

egenskapen, Multipla tolkningar, förväntar sig forskare inte att det kommer att komma fram till 

en fixerad förklaring av vad som förekommer i deras studie. (Oates, 2006, ss. 292-293). 

Dessa egenskaper passar den här typen av arbete som utförts eftersom att det till stor del handlar 

om människor i interaktion med nånting, i det här fallet en informationssöktjänst. Genom 

intervjuer har information tagits fram för de människor som arbetet kretsat kring och därför har 

arbetet valt att utgå från Interpretativismen. Viktig information som tagits fram är utifrån 

intervjuer med människor, där arbetet blivit beroende av vem som blir intervjuad och hur 

informanten mår och känner i just den stunden som intervjun genomförts. Det går inte att 

kontrollera alla påverkande faktorer och därför kan inte arbetet utgå från till exempel 

Positivism.  

 

3.3 Datainsamlingsmetodik  

Arbetet har använt datainsamlingsmetoderna litteraturanalys, dokumentanalys och 

semistrukturerade intervjuer. Litteraturanalysen för att skaffa en förståelsekunskap för begrepp 

inom och kring informationssöktjänster och användbarhet. Dokumentanalys utfördes på 

dokument som Svenska Kennelklubben delat med sig av, innefattande olika typer av 

dokumentation kring de nuvarande tjänsterna Avels- och Hunddata, samt en egen analys av 

dessa. Dokumenten har avtalats om att arbetet får grunda sig på men ej dela med sig av. Genom 

semistrukturerade intervjuer med administration från SKK och externa användare av Avels- 

och Hunddata kompletterar arbetet dokumentanalysen med en djupare förståelse för nuvarande 

tjänsters funktioner, samt för individerna och deras olika perspektiv, förklaringar, och åsikter 

kring dem. 

 

3.3.1 Litteraturanalys 

Inför litteraturanalysen söktes det efter böcker och artiklar rörande sökbeteende på Internet, 

användbarhet inom interaktionssystem och människa-datorinteraktion. Sökandet utfördes 

genom Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst (ub.uu.se), Google Scholar och Google. 

Litteraturen från Benyon och Oats fanns kännedom om från början då dessa var böcker som 

använts under tidigare kurser inom den systemvetenskapliga utbildningen. 

 

3.3.2 Dokumentanalys  

Dokumentanalys är en grundläggande datakälla för arbetet och dokumenten som tagits del av 

har Svenska Kennelklubben delat med sig till oss författare. Som nämnt ovan får arbetet grunda 

sig på dessa men ej dela vidare och kommer alltså inte att läggas upp i uppsatsen. Dokumenten 

som analyserats är som Oates (2006) definierar found documents som innebär att de existerar 
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utanför forskningen, och som forskare inte haft möjlighet att påverka. Oates skriver också att 

dessa typer av dokument som illustrerar vad slutanvändarna kan förvänta sig för utgående 

information från ett nytt system eller förnyad tjänst kan användas inom forskningsparadigmet 

design and creation. (Oates, 2006, ss. 233, 235). 

Syftet med dokumentanalysen har varit att få svar på hur användandet av de nuvarande 

tjänsterna är och har varit samt vad det kan finnas för krav på den framtida tjänsten från både 

administrativt och externa användares perspektiv. 

De nuvarande informationssöktjänsterna 

Begreppet ”dokument” har expanderats och är nu mer än bara skrivet material, det går ibland 

att referera till multimedia dokument vilket inkluderar både textdokument och andra former som 

till exempel bilder, musik eller webbsidor (Oates, 2006, s. 235). Tjänsterna Avelsdata och 

Hunddata, på sina vardera webbsida, är en stor källa av information för arbetet och har 

analyserats genom de valda designprinciperna från teoriavsnittet (segment 2.4). 

 

3.3.3 Semistrukturerande intervjuer 

Intervjuer är en särskild typ av konversation mellan människor, där det vanligtvis är en person 

som vill få ut information från en eller flera andra. Detta innebär att diskussionen inte sker av 

en slump utan har på något vis planerats. Hur intervjun planerats bestämmer forskaren med 

grund av vad den vill få fram. Det finns tre olika typer av intervjuer, strukturerade, 

semistrukturerande och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer är mer för intervjuer 

där forskaren vill checka av information medan semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

används när huvudsyftet är att upptäcka tankar. Strukturerade intervjuer har inte varit intressant 

för det här arbetet då arbetet syftar till att få reda på människors upplevelser mer än att checka 

av information. Ostrukturerade intervjuer är en intervjuform utan några förutbestämda frågor. 

Intervjuaren börjar enbart introducera ett ämne och låter sedan informanten utveckla sina idéer 

och fritt prata om ämnet utan avbrott. (Oates, 2006, ss. 186-188). Den typen av intervju 

upplevdes som en för obestämd form för arbetet som förväntade sig intervjuer med användare 

som inte var tillräckligt insatta i området för att fritt kunna prata om det utan stödfrågor. För 

arbetet var det viktigt att kunna skapa en dialog kring fenomenet och därför valdes 

semistrukturerade intervjuer som en datainsamlingsmetodik. 

Semistrukturerade intervjuer genomförs med att intervjuaren utgår från teman, som 

intervjufrågorna baseras på. Ordningen på frågorna kan komma att ändras och tilläggsfrågor 

kan komma under tiden intervjun pågår. Detta på grund av att intervjun är öppen för 

konversationen att gå åt olika håll, och informanten är friare med att ta upp ämnen och mer 

detaljerade genomgångar av ämnet, som intervjuaren kanske inte har förberedda frågor för. 

(Oates, 2006, s. 188). 

Intervjuerna förbereddes utifrån de olika delarna inom PACT-ramverket (som förklaras nedan, 

segment 3.4), där delarna fick representera teman och några förutbestämda frågor med 

följdfrågor förbereddes för varje del. Den guide som skapades utvecklades och ändrades lite 

inför varje intervju, både för att en ökad förståelse för ämnet och intervjuteknik förbättrades 

efter varje genomförd intervju och för att intervjuerna skedde i olika sammanhang. Intervjuerna 

genomfördes med tre administratörer som arbetar på Svenska Kennelklubbens kansli i 

Stockholm och med fyra stycken användare som alla listas i tabell 1 under segment 3.5. 
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Intervjuerna med användarna undersökte bland annat om deras sökbeteende stämde överens 

med informationssökningsmodellen The standard model, beskriven i segment 2.2, och till stor 

del om deras användarupplevelse av Avels- och Hunddata. Intervjuerna med administratörerna 

utformades för att ge arbetet en bra förståelse för de nuvarande tjänsternas syfte och funktion. 

Mallar som användes för intervjuerna kan ses i bilaga 1 och bilaga 2. 

 

3.4 Metodik för dataanalys 

All data som samlats in kategoriserades och analyserades genom ramverket PACT. Analysen 

sammanfattades genom Personas och Scenarios. 

 

3.4.1 PACT 

Designers bör sträva efter att uppnå harmoni mellan de behov hos olika Människor (People) 

som åtar sig Aktiviteter (Activities) i Sammanhang (Context) genom användning av Teknologi 

(Technologies) (Benyon, 2010). 

Första kategorin Människor - människor skiljer sig på en mängd olika sätt och kan delas in i 

flera olika användargrupper, och inom dessa finns användare med speciella krav. För att kunna 

designa en målgruppsanpassad lösning måste kunskap innefattas angående de olika 

användargrupperna och deras krav. Kraven kan se olika ut och  grunda sig på olika skillnader 

mellan människor. De psykiska skillnaderna beskriver Benyon med att människor med bra 

rumsuppfattning finner det enklare att söka sig omkring och komma ihåg en webbsida bättre än 

de med sämre förmåga. Designers borde designa för de med en sämre förmåga genom att 

erbjuda god skyltning och klara direktiv. En annan skillnad som benämns i boken är de sociala 

skillnaderna, att människor använder system av olika anledningar. De har olika mål och motiv 

för sitt användande. Ofta behövs det designas för heterogena grupper, grupper som är ganska 

olika. Ett önskemål är att kunna dela upp människor i homogena användargrupper som i stort 

sett är lika och vill göra samma saker. Människor utvecklar en mental modell genom att 

interagera med system och modellen är ofta ofullständig och ostabil. Designen av ett gränssnitt 

bör förstärka en bra mental modell.  

Andra kategorin handlar om Aktiviteter – aktiviteter kan karakteriseras på olika sätt och utifrån 

olika aspekter. Först och främst ska fokus läggas på den övergripande meningen av aktiviteten. 

Där en aspekt som tas upp är den temporära aspekten, som undersöker hur regelbunden eller 

oregelbunden aktiviteten är. Frekventa uppgifter ska vara lätta att göra, och uppgifter som utförs 

mer sällan ska vara lätta att lära och komma ihåg. Det finns olika karaktärsdrag på uppgifter. 

Väldefinierade uppgifter som kan utföras med en enkel steg-för-steg lösning, och vaga 

uppgifter som innebär att människor behöver ha möjlighet att bläddra runt, se olika typer av 

information, flytta från en sak till en annan osv. Genom att dela in användare i olika 

användarroller ges underlag för hur de nuvarande tjänsterna Avels- och Hunddata används och 

hur den framtida tjänsten skulle kunna utformas.  

Den tredje kategorin Sammanhang analyseras i samarbete med Aktiviteter, då aktiviteterna 

alltid sker i ett sammanhang. Det finns tre urskiljbara typer av sammanhang, det organisatoriska 

sammanhanget, det sociala sammanhanget och de fysiska omständigheterna. Organisatoriska 

sammanhanget är mer inriktat på användning i sammanhang där förändringar i teknologin kan 
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förändra kommunikationen på en arbetsplats. Den här typen har ej tagits i beaktning under 

denna uppsats då arbetet syftat mer mot de externa användarna av tjänsterna. Den andra typen, 

det sociala sammanhanget analyserar den stöttande miljön kring aktiviteterna. Till exempel, 

finns manualer/hjälptexter, är användarna själva eller i grupp när aktiviteterna utförs. Sista 

typen om de fysiska omständigheterna undersöker hur miljön ser ut där aktiviteterna sker. 

Exempelvis då aktivitet sker på webbsida kan den fysiska miljön innebära ett område med 

långsam internetuppkoppling eller snabb uppkoppling. 

I den sista kategorin om Teknologier beskrivs vilken mjuk- och hårdvara som är aktuell. Här 

analyseras hur information matas in i tjänsten, genom till exempel tangentbord eller 

pekskärmar, samt hur information sedan presenteras. Sker presentationen av informationen 

genom ljud eller bild, på en datorskärm, en mobil eller platta? (Benyon, 2010, ss. 32-41). 

Två verktyg som ofta använts i designprocesser är Personas och Scenarios. Personas är 

konkretiserade beskrivningar av typiska användare som tas fram. Det hjälper processen med att 

hålla fokus på de olika användargrupperna och deras olika egenskaper. För arbetet har Personas 

används i samband med intervjuerna för att fokusera användarna i olika användargrupper. I 

arbetet har två användargrupper specificeras, Uppfödare och Hundägare, dessa beskrivs mer 

under rubriken ”Användare” i segment 4.1. Scenarios har för arbetet inneburit att ta fram 

användningsexempel av aktiviteter och större delmoment som en användare genomför i 

tjänsterna Avels- och Hunddata för att enklare kunna utföra den egna analysen av dem. 

Användningsexemplen som tas fram ska enligt Benyon innehålla alla steg som måste göras för 

att utföra aktiviteter och delmoment, och har utvecklats från intervjuerna. (Benyon, 2010). 

 

3.5 Urval 

I och med arbetets specifika kontext har urvalet gjorts utifrån vilka som valts för intervjuerna. 

Inför arbetet önskades ett brett spektrum av användare, däremot är intervjuer en tidskrävande 

aktivitet och det fanns ingen möjlighet att intervjua alla de olika personer som skulle vara 

önskvärda. Utifrån den aspekten försökte ändå en bredd att uppnås genom att välja informanter 

som kunde tänkas använda Avels- och Hunddata på olika sätt och ha olika åsikter och tankar 

kring dem. Första urvalsgruppen blev administratörer på SKK som dels kunde informera om 

bakgrund till och syfte med tjänsterna samt berätta om användningen från deras perspektiv. Den 

andra urvalsgruppen blev externa användare, där en uppdelning skedde mellan uppfödare och 

vanliga hundägare. Eftersom att studierna önskade bredd valdes uppfödare med fokus inom två 

olika delar av hundvärlden, Utställning och Jakt. Samt att bland de fyra användarna ha en 

blandning av olika grad av datorvana för att även få in den aspekten. Nedan listas de intervjuade 

i tabell 1. 
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Tabell 1- Sammanställning av informanter 

 Roll Sammanhang 

Informant 1 Jobbar på avdelningen för Avel och Hälsa, 

som sköter Avelsdata 

Telefonintervju 

Informant 2 Jobbar på Registreringsavdelningen, som 

sköter Hunddata 

I konferensrum på SKKs 

kontor 

Informant 3 Jobbar på IT-avdelningen, som ansvarar 

för drift och underhåll av båda tjänsterna 

I konferensrum på SKKs 

kontor, med genomgång av 

statistikdokument 

Användare 1  Uppfödare av jakt-, bruks- och 

räddningshundar. Användare av båda 

tjänsterna 

På användarens arbetsrum, 

med interaktion av tjänsterna 

under intervjun 

Användare 2  Uppfödare av utställning-, sport- och 

fritidshundar. Användare av båda 

tjänsterna 

Hemma i användarens matrum 

Användare 3  Hundägare, tävlar i lydnad, viltspår och 

jakt. Användare av båda tjänsterna 

Hemma i användarens 

vardagsrum 

Användare 4  Hundägare, tränar inom jakt och bruks. 

Använder Hunddata. 

Kort inpå intervjun med 

Användare 3, i Användare 3s 

vardagsrum 

Intervjun med Informant 3 genomfördes med syftet att samla in statistik angående tjänsterna 

och nästintill inget rörande informantens egna åsikter och tankar kring användandet av Avels- 

eller Hunddata, utan viktig information för arbetet att grunda sig på. 

 

3.6 Genomförande 

Arbetet har utförts i nära kontakt med Informant 3 på Svenska Kennelklubben för att få tillgång 

till dokumentation rörande Avels- och Hunddata. Informant 3 stod till förfogande för vidare 

kontakt med informanterna inom SKK och erbjöd även hjälp med att få kontakt med externa 

användare, något som ordnades utefter redan etablerade kontakter i hundvärlden.  
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4. Empiri 

Nedan följer arbetets empiribas med en genomgång av Avelsdata och Hunddata uppdelat efter 

PACT-modellens delar. 

 

4.1 Avelsdata 

Bakgrund 

Avelsdata lanserades 2006 och är en tjänst för avelsplanering och rasinformation. Bakgrunden 

till skapandet av Avelsdata bygger på att SKK ville underlätta för avelsplanering och sökandet 

efter lämpliga avelsdjur. Sedan lanseringen 2006 är formatet på tjänsten i stort densamma och 

endast underhåll, buggfixar, en del kompletteringar och uppdateringar har genomförts. Tjänsten 

är kostnadsfri att använda och tillgänglig för alla. Tidigare krävdes registrering för en 

inloggning, men det togs bort april 2016. Avelsdata redovisar uppgifter som finns registrerade 

i SKKs databas, uppgifterna är uppdelade i tre delar som behandlar information och olika 

funktionaliteter. De tre delarna är Hundar, Provparning och Raser. Den första, Hundar, 

innehåller information om samtliga svenskregistrerade hundar födda 1990 eller senare, samt 

avkommesstatistik. Den andra delen, Provparning, ger möjlighet till beräkning av inavelsgrad 

vid eventuell parning, och i några raser visas preliminära kullindex avseende ledhälsa. Sista 

delen, Raser, presenterar rasstatistik baserad på födelseår för svenskfödda hundar födda 1990 

eller senare. (Svenska Kennelklubben, 2016), (Svenska Kennelklubben, 2014), (Informant_1, 

2016). 

Användare 

Tjänsten är öppen och alla människor har tillgång till att använda den, vilket gör att användarna 

kan ses som en svårdefinierad heterogen grupp. Avelsdata är däremot riktat till användare inom 

hundvärlden och arbetet kan nästintill utesluta användare som inte har med hundar att göra. 

Genom den uteslutningen och genom de olika benämningarna, som till exempel vanliga 

hundägare och uppfödare, och användarnas olika mål med sitt användande kan användarna 

delas upp i mindre mer homogena grupper. Uppdelningen är gjort så att av de externa 

användarna som intervjuades delas två av dem in som ”Uppfödare” och de övriga två som 

”Hundägare”. Uppfödarna har ett gemensamt mål med att utföra provparningar inför tilltänkta 

kullar, båda granskar även sammanställningar och statistik inom sina respektive raser. 

Hundägarna sysslar ej med egen hunduppfödning, och har mer som mål att leta efter ytterligare 

information som de ej kan få tag på genom Hunddata. Svenska Kennelklubben ser att de tänkta 

användarna av tjänsten är uppfödare och avelsfunktionärer inom ras- och specialklubbar samt 

att dessutom hanhundsägare tros vara en användargrupp. (Informant_1, 2016).  

I intervjun med Informant 1, som arbetar på Avdelningen för Avel och Hälsa, benämns en tro 

om att användargruppen Uppfödare använder Avelsdata för att hitta lämpliga hanhundar och 

titta på statistik, på något som Informanten kallar för Individnivå. Individnivå innefattar 

enskilda hundar inom och utanför den egna uppfödningen. Gruppen Uppfödare ses som de 

vanligaste användarna av delarna Hundar och Provparning. Den andra användargruppen som 

benämns är klubbar, då menat ras- och/eller specialklubbarna. De tros vara dem som oftast 

använder delen Raser, för att få en bättre översikt på populationsnivå, och där se hur det ser ut 
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för rasen och kunna ta fram avelsstrategier. Informanten ser Avelsdata som en viktig 

informationskälla för klubbarna. 

Utifrån egen kännedom om användarna definieras en av dem att ha mycket god datorvana, två 

stycken med en viss datorvana och den sista lämnar vi odefinierad då detta ej kom på tal i 

samband med intervjun. 

Aktiviteter 

Genom Avelsdata ges användarna åtkomst till att söka och nyttja funktionalitet inom de tre 

ovan nämnda delarna; Hundar, Provparning och Raser. Inom delen Hundar kan en användare 

söka efter en enskild individ (hund) och få fram all information som är registrerat om hunden i 

SKKs databas. Informationen som presenteras innefattar bland annat information om hundens 

ägare och uppfödare, hundens stamtavla och kullsyskon samt eventuella avkommor, 

registrerade tävlingsresultat och veterinärbedömningar. Med funktionen Provparning kan 

användare prova att utföra en parning, som innebär att användaren anger två hundar som den 

önskar göra en fiktiv parning mellan. Det som presenteras är vad inavelsgraden blir av 

parningen samt hur stamtavlan skulle se ut för en avkomma (valp). I sista delen Raser kan 

användaren välja en ras från en drop-down lista, även kallad rullgardinsmeny, och genom den 

valda rasen få fram rasinformation innehållande länkar till special- och rasklubb och statistik 

angående registrerade hundar, hundar använda i avel, inavelstrend, hälsa och 

mentalbeskrivningar. (Svenska Kennelklubben, 2016). 

Under undersökningen av användare intervjuades två uppfödare och två hundägare, där deras 

svar på varför de använde Avelsdata sammanfattades genom att Uppfödarnas vanligaste 

aktivitet på tjänsten var att utföra ”Provparningar”. Uppfödarna utforskade sammanställningar 

och resultat på hanhundar, samt använde tjänsten för att se statistik för avkommor och raser. 

Den användare inom Hundägarna som använde Avelsdata utförde också provparningar, men 

mest för ”skojs skull”, som användaren utryckte det som. Utöver det nyttjade Hundägaren 

tjänsten för att få ut mer ingående information rörande en hund, samt för att se översikt av 

kullsyskon. Aktiviteterna, enligt Uppfödarna, genomförs oftast i samband med att en valpkull 

planeras och sällan för att bara söka runt för nöjes skull. I dessa perioder kan tjänsten användas 

relativt frekvent, medan det i andra perioder sker väldigt sporadiskt. De aktiviteter som utförs 

på tjänsten kan utifrån PACT-modellen beskrivas som vaga uppgifter, då användarna söker sig 

runt och jämför information. 

Utifrån ett dokument representerandes en sex månaders period av användning, som SKK delat 

med sig av till arbetet, finns följande statistik att tillgå. Det är 84,6% återkommande besökare 

och de resterande 15.4% är nya besökare. Under samma period har Avelsdata haft 108 371 

sessioner (besök) med en genomsnittslängd på 8.16 minuter per session. I och med Avelsdatas 

komplexa struktur går det inte att få fram relevant statistik på vad användarna har gjort på 

tjänsten, som till exempel om användaren sökt på individ eller ras. 

Sammanhang 

Den fysiska miljön som användarna oftast befinner sig i när de använder Avelsdata är i hemmet. 

Internetuppkopplingen kan där spela sin roll, men detta var inte något som benämndes specifikt 

i någon av intervjuerna. I majoriteten av gångerna använder användarna tjänsterna själva och 

inte i det sociala sammanhanget med användning i grupp. På Avelsdata finns en hjälplänk till 

ett pop-up fönster som innehåller information om vad Avelsdatas sidor visar och hur de används 

(Svenska Kennelklubben, u.d.). För varje flik som öppnas för ett valt resultat finns även små 
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ikoner symboliserandes en cirkel med ett ”i” inuti som går att klicka på för att öppna ytterligare 

hjälptext, som förklarar vad för information det är som visas på fliken.  

Teknologi 

Ett annat dokument som arbetet tagit del av presenterar en period på en månad och visar att den 

absolut största användningen sker genom dator (95 %) och fåtalet sker genom mobil (4.57 %) 

eller surfplatta (0.37 %). Alla användare svarade att de i princip aldrig använder tjänsten genom 

mobilen på grund av dagslägets obefintliga anpassning. Avelsdata är utvecklad för Internet 

Explorer version 5.0 och högre samt för Firefox, men Internet Expolerer rekommenderas 

(Svenska Kennelklubben, u.d.). Försöker användaren att gå till tjänsten genom till exempel 

Chrome uppmanas denna att byta till Internet Explorer samt att pop-up fönster ska tillåtas. 

 

4.2 Hunddata 

Bakgrund 

Hunddata lanserades 2002 och är en söktjänst som ger användare möjlighet att söka efter 

specifika hundar, tävlingar, championat och utställningsdomare. Informationen hämtas från 

SKKs databas som har uppgifter om hundar ända från 70-talet samt utländska hundar som 

avlats, varit på prov eller tävlat i Sverige. Den information som går att finna om en enskild hund 

är registreringsnumret, hundens ägare och uppfödare, veterinärundersökningsresultat, 

eventuella tävlingsresultat och titlar, stamtavla samt kullsyskon och eventuella avkommor. I 

funktionen Sök tävlingar kan alla olika tävlingar sökas fram, allt från lydnadsprov, jaktprov till 

utställning och agility. De uppgifter som går att få ut om tävlingen är datum, ort/lokal klubb, 

arrangörer och typ av tävling. När en tävling är vald presenteras tävlingsresultaten för varje 

deltagande hund. Den tredje sökfunktionen, championat, visar svenska och nordiska 

championat registrerade under en vald period. En sökning genomförd i den sista sökfunktionen, 

utställningsdomare, presenterar en kort sammanställning om domaren. Där presenteras det 

totala antalet tillfällen och totala antalet hundar som domaren dömt. En lista över tävlingar som 

domaren dömt på visas, och där har användaren möjlighet att klicka sig vidare på enskild tävling 

för att se tävlingsresultaten. Databasen har även information om hundägare utifrån de uppgifter 

som hundägarna själva uppgett. Detta ger möjligheten till att söka fram en person som till 

exempel sysslar med avel av en speciell ras. SKK vill vara transparenta mot sina medlemmar 

och synliggör allting som finns registrerat i databasen. Syftet med tjänsten är att erbjuda vem 

som helst att lätt hitta information om en hund, utan några sammanställda diagram eller 

prognoser som går att hitta på Avelsdata. (Svenska Kennelklubben, 2009) (Informant_2, 2016). 

Användare 

Hunddata är, precis som Avelsdata, en öppen tjänst för alla att använda och vår uppdelning av 

användarna är här precis densamma som beskrivs i samma stycke för Avelsdata. De 

återkommande användarna till tjänsten är allt från den vanliga hundägaren till uppfödaren, samt 

de som tävlar med sina hundar (Informant_2, 2016). Som förstått utifrån intervjuerna med 

användarna har de ett liknande övergripande mål med sin användning, att hitta information 

angående den egna uppfödningen eller hunden. 
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Aktiviteter 

De aktiviteter som kan utföras på Hunddata är som nämnt ovan Sök hundar, Sök tävlingar, Sök 

championat och Sök domare. En av användarna använde sig ibland av funktionen Sök domare 

för att hitta uppgifter kring domare hen ej kände till, annars har det förståtts från intervjuerna 

att den mest utförda aktiviteten är Sök hundar. Något som i enlighet med statistiken SKK delat 

med sig av stämmer överens med majoriteten av Hunddatas användare. Utifrån de 104.000 som 

besökt Hunddata under en månadsperiod har 80.000 valt att söka efter hundar, 5.500 sökte efter 

tävlingar, 3.300 valde att söka efter domare och 587 sökte efter championat. Att inte alla 

104.000 besök innefattas beror på att siffrorna baseras på den första interaktionen efter att 

användarna besökt Hunddatas förstasida. Från vad användarna sagt i intervjuerna söker de 

oftast på hundens namn om de har vetskap om det. Om sökning skulle utföras för en hund vars 

namn användaren ej kunde, valde en Hundägare att söka med hjälp av att välja hundens ras och 

kön, något som hen ofta tyckte sig ha kunskap om. Att sökningar gjordes med hjälp av 

registreringsnumret var ovanligt då det, som några av användarna nämnde, ofta var en del av 

informationen de önskade få fram genom sökningen. En Uppfödare använde ibland Hunddata 

för att få fram information om en hund för att sedan enklare kunna göra en sökning på 

Avelsdata. 

Användarna fick svara på varför de använde Hunddata, och svaren sammanfattas med att 

Uppfödarna följde upp den egna uppfödningen, se tävlingsresultat och övrig information för 

avkommorna, samt information rörande de egna hundarna. Hundägarna söker också 

information rörande den egna hunden, se dess resultat samt uppgifter om hundens kullsyskon. 

De undersöker stamtavlor och letar information om vissa hundar är röntgade eller inte, en av 

Hundägarna sökte även upp ägare till hittehundar genom tjänsten. En av de intervjuade 

användarna benämnde tjänsten som ett uppslagsverk som ofta användes inför anmälning till 

tävlingar för att snabbt söka fram den egna hundens registreringsnummer. Som aktiviteterna 

för Avelsdata definieras aktiviteterna på Hunddata som vaga uppgifter i enlighet med PACT-

modellens definition, där användarna bläddrar runt bland information och gör olika jämförelser. 

Majoriteten av alla användare av Hunddata är återkommande, ca 80 %, enligt den statistik som 

SKK delat med sig av. Den genomsnittliga tiden per session är ca fem minuter. Överlag är 

sessionerna under 5 minuter och ungefär en tredjedel är fem minuter eller längre. 

Sammanhang 

Det sociala sammanhanget av användningen sker, som med Avelsdata, oftast att användaren är 

själv och inom den fysiska miljön av hemmet. Användningen sker oftast i samband med att 

användarna ska anmäla sig till en tävling, för att undersöka domare eller information om de 

konkurrerande hundarna, inför ett köp av en ny hund eller för att snabbt se uppgifter rörande 

den egna hunden. Annat som kom upp i diskussionen kring Hunddata var något som Användare 

4 berättade att Hunddata ibland användes i grupp när diskussioner uppstod kring hundar 

och/eller avel, och för att bevisa rätt eller fel gick de in på Hunddata för att undersöka saken 

(Användare_4, 2016). Även Användare 3 tog upp en annan typ av användande där hen på prov 

och träningar kunde se en intressant hund och vilja söka fram information om hunden direkt 

genom en sökning på Hunddata (Användare_3, 2016).  

Bortsett från hjälplänken som presenterar ett pop-up fönster med hjälptext om tjänsten finns 

även en länk för ”Söktips” som ger ytterligare hjälp och tips av hur användare kan söka efter 

hundar. (Svenska Kennelklubben, u.d.), (Svenska Kennelklubben, u.d.).  
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Teknologi 

I hjälptexten om Hunddata står det att tjänsten är utvecklad för Internet Explorer (Svenska 

Kennelklubben, u.d.). Tillskillnad mot Avelsdata så fungerar Hunddata bra även på andra 

webbläsare än Internet Explorer vilken syns i följande siffor som tagits del av. Användandet av 

webbläsare är mer varierat på Hunddata, Google Chrome är störst med strax över 30 % följt av 

Internet Explorer på 25 % och Safari strax där under. Jämförs Hunddata mot Avelsdata kan 

även en ökning ses på användandet av mobila enheter där över 70 % av sessionerna på Hunddata 

sker på dator, under 20 % på mobil och resterande, strax över 10 %, sker på surfplatta. De 

motsvarande siffrorna hos Avelsdata låg på 4.57 % på mobil och 0.37 % på surfplatta. 
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5. Analys 

Följande avsnitt behandlar analys av empirin, de resonemang som förts och kopplingar till 

tidigare forskning som presenterats i avsnitten Bakgrund och Teori. Analysen är baserat på egna 

tankar, åsikter och reflektioner samt tankar och åsikter som uppfattats från användarna. 

 

5.1 Analys av nuvarande tjänster 

I avsnittet presenteras arbetets analys av Avels- och Hunddata. Analyserna är genomförda 

utifrån de valda designprinciper som presenterats i teoriavsnittet. Från intervjuerna med 

tjänsternas användare kunde arbetet bestämma att deras sökbeteende stämde bra överens med 

informationssökningsmodellen The standard model, beskriven i segment 2.2. Användarna har 

ett bestämt mål med sin sökning och analysen utfördes med denna kunskap i åtanke. 

 

5.1.1 Avelsdata 

Både Avelsdata och Hunddata är väldigt lika i sin design. Avelsdata har hämtat inspiration från 

Hunddata gällande funktionalitet och har sedan byggt vidare på den. Istället för att koncentrera 

sig på den enskilda hunden är Avelsdata mer inriktad på att kunna ge information relevant för 

avel. Om förstasidan tas i beaktning visas en väldigt simpel design med vit bakgrund, två boxar 

med bakgrundsinformation om tjänsten och vad tjänsten kan användas till. Vänster sida av 

Avelsdata visar ett grönt fält där tillgång till funktionalitet finnes. Det som ingår är: Hundar, 

Provparning, Raser, Inställningar, FAQ och Hjälp. Figur 1 är en bild på förstasidan. 

 

Figur 1 - Avelsdatas startsida 

Tjänsten är minimalistisk i sin design. Nedan kommer tjänsten att analyseras via Benyons 

sammanställda designprinciper så som han kategoriserat dem.  
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Lättillgänglighet 

Avelsdata är minimalistisk i sin design och använder sig av hög kontrast mellan text och 

bakgrund. Funktionaliteten är tydligt presenterad på förstasidan där det är självförklarande vad 

länkarna ska leda till. Textrutan med förklaring av hemsidan hjälper till att förklara syftet med 

Avelsdata med kort information om vad som är möjligt att ta fram. Utformningen av sidan är 

konsistent i den grad att varje sida som kan nås följer samma design och beter sig likadant. 

Språket som används i tjänsten använder mycket förkortningar som används i hundavelsvärlden 

och av veterinärer. Språket är självklart för de som är engagerade men mindre självklart för de 

som inte är lika insatta. Vid sökning av till exempel hundar finns en del parametrar som kan 

bockas av. Är användaren inte familjär med förkortningarna kan till exempel ”patella ua” vara 

ett främmande uttryck. Figur 2 visar hur sökrutan ser ut med dessa typer av förkortningar. 

 

Figur 2 - Sökfunktion i Avelsdata 

Känsla av kontroll i gränssnittet 

Navigationen i Avelsdata sker i stor del genom pop-up fönster. All funktionalitet samt alla 

resultat visas i separata fönster som synes i bilden ovan. Detta betyder att om en användare vill 

gå tillbaka eller modifiera sökningen i efterhand kan det visa sig vara komplicerat. Stänger 

användaren ned ett fönster förloras resultatet och processen måste utföras på nytt. Om en 

sökning gjorts på ”Sök/välj hundar” och en eller flera hundar väljs utifrån sökresultatslistan 

öppnas de i varsina flikar i det ursprungliga fönstret för Avelsdata, och sökresultatsfönstret 

stängs ner. Önskade användaren att välja flera hundar från listan måste sökprocessen startas på 

nytt. Navigationen upplevs som oerhört komplicerad på grund av valet att använda pop-ups. 

Exempel på hur resultat presenteras återfinns i Figur 3. 
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Figur 3 – Avelsdata sökresultat 

En aspekt av denna typ av navigation är att det tar bort kontroll från användaren då de måste 

anpassa sitt användande till exakt hur tjänsten är designad att fungera. Det går ej att kringgå 

fönsternavigationen. Tjänsten fungerar även endast på dator med Internet Explorer eller 

Firefox. Det går alltså inte att använda tjänsten utanför Microsofts ekosystem eller på en 

alternativ enhet så som telefoner eller surfplattor. 

Flexibilitet av tjänst 

Tjänsten är ej flexibel i och med att navigationssystemet inte tillåter alternativa vägar till 

resultat. Även designutformningen har brister. Ser man på alternativa söktjänster brukar de vara 

utformade så att sökfältet är överst, följt av filtreringsmöjligheter samt en sökknapp längst ned 

när användaren skrivit och valt det de vill. Avelsdata följer inte denna trend, de har sökknappen 

längst upp i högra hörnet och ett antal knappar längst ned som är koppade till filtreringen. 

Designen är simpel, inte särskilt attraktiv men funktionell. 

Vad användarna säger 

Som uppfattat från intervjuer med informanterna från administrationen (SKKs kansli) finns en 

vetskap om att användarna tyckte tjänsten var fantastisk när den levererades och att detta 

tycke tros hålla i än. Ingen uppdatering har gjorts i utseendet sen lanseringen 2006 och 

tjänsten ser gammal ut, men informanterna tror ändå att användarna tycker att den är 

användbar.  

Det som sagts i intervjuerna med de externa användarna är att informationen som söks efter 

går att hitta, men att det krävs många klick för att komma fram till sökresultatet. Sökvägarna 

upplevs bli lite märkliga och dagens lösning med att det öppnas flera olika flikar och pop-up 

fönster är ett irritationsmoment hos användarna. Efter varje sökning öppnas fönster, och för 

att göra en ny sökning måste sökfönstret öppnas och det sökfönstrets sökresultat öppnas i ett 

annat fönster. Användarna tycker att det blir svårt att veta vilket fönster de just befunnit sig i 

och efter en längre användningssession tappar de ofta bort sig i tjänsten. 
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En användare tycker att vissa saker på tjänsten är dåligt förklarade vad de står för. Det 

exempel som talades om var att hundar kan vara markerade med ett stopptecken, vilket kan 

göra att det ser ut som att hunden är anlagsbärare eller sjuk. I vissa fall innebär det enbart att 

exempelvis en tik längre bak i stamtavlan har haft fem kullar och att denna ej får ha fler. 

Något som inte påverkar den hund som användaren just undersöker. De som inte känner till 

systemet kan tro att det dykt upp något farligt och att det felaktigt kan avskräcka uppfödare att 

använda den hunden eller dess kullsyskon i avel. En annan användare tyckte att det var bra att 

sådan information var tillgänglig, och nämnde inget om att det kunde uppfattas fel. 

Provparningsaktiviteten var något som talades om i flera intervjuer, en aktivitet som flera 

användare nyttjade och tyckte att funktionen av aktiviteten var bra men att den ansågs väldigt 

krånglig att göra. Det som upplevdes som krångligt var att Avelsdata verkade förutse att 

användare kunde registreringsnumret, eller hade det nära till hands. Något som användarna 

sällan kan eller har, och då försöker de med en namnsökning istället vilket kan göra det svårt 

att veta vilken hund som användaren utför provparningen med. Samtliga ansåg att aktiviteten 

borde göras mer användbar, och en användare tyckte också att det skulle vara bra om det gick 

att jämföra två olika provparningar. 

Användarna nämnde att det är dåligt att tjänsten bara verkar fungerar på Internet Explorer, att 

det inte finns någon lösning för andra enheter än datorn och att Avelsdata ofta upplevs som 

långsam. Tjänsten är krånglig och några känner frustration för att använda den. Användarna 

berättade också att de tycker att det är jättebra att tjänsten finns, med alla funktioner och 

sammanställningar av information. En av användarna tyckte att Avelsdata är smidigare än 

Hunddata när hen ska undersöka en hunds kullsyskon och avkommor, eftersom att Avelsdata 

paketerat denna information väldigt bra. 

Arbetets slutsats om Avelsdata 

Avelsdata har väldigt bra funktionalitet som är användbar för de vana användarna. Att kunna 

utföra provparningar av hundar för att se inavelsgrad mellan dem är en nyttig funktionalitet och 

ses som en stor tillgång. Både informant från administrationen och de externa användarna 

tycker att tjänsten är bra och att de sammanställningar som finns där är en bra service, däremot 

anser användarna ha mer problem än vad som det förståtts att informant från administrationen 

uppfattat. Tjänstens brister väger tungt och hindrar många användare från att på ett smidigt och 

snabbt sätt kunna nå den information de letar efter. Bristerna med de tekniska 

rekommendationerna med Internet Explorer och navigationen är de största problemen med 

tjänsten idag. Användarupplevelsen kan beskrivas som irriterad och innefattar ibland en känsla 

av att känna sig borttappad. Användarna uppskattar att tjänsten finns och tycker att dess 

funktioner är bra, men för krångliga att använda. Utifrån vad användarna sagt så är det delade 

åsikter om Avelsdatas hjälptexter om vad olika symboler står för, enligt oss skulle texterna 

kunna förtydligas och symbolerna placeras på bättre och mer logiska platser i gränssnittet. Att 

Avelsdata i princip enbart fungerar på Internet Explorer visar på att tjänsten ej är tillgänglig i 

enlighet med designprinciperna eller som Smith-Atakan benämner som tillgänglig (accessible), 

att systemet går att använda av ett brett spektrum av användare (Smith-Atakan, 2006, s. 9), då 

flera användare oftare använder andra webbläsare än Internet Explorer. Som beskrivet i 

teoriavsnittet innebär begreppet Learnability hur lätt det är att utföra en uppgift vid första 

tillfället av användning (Hearst, 2009), det är något som Avelsdata inte uppfyller. Första gången 

tjänsten användes av oss var det svårt att veta hur en sökning bäst genomfördes. Något som kan 

bero på att vi, jämfört med användarna, inte hade ett exakt mål med vad som skulle letas efter. 
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Att söka efter en hund med kända uppgifter, som till exempel namn, upplevdes som krångligt 

att genomföra i och med att det var flera val som behövdes göras som var svåra att förstå syftet 

med. 

 

5.1.2 Hunddata 

Förstasidan av Hunddata visar en stor texttitel med lite lättare statistik under, innehållandes 

siffror om antal hundar, tävlingsresultat, veterinäruppgifter och besökare. Under denna statistik 

finns två stora knappar som länkar till Avelsdata samt en sida för att köpa hund. Vänster sida 

av webbsidan innehåller åtkomst till de sökfunktioner som sidan erbjuder: Sök hundar, Sök 

tävlingar, Sök championat och Sök utställningsdomare. De finns även kontaktinformation, 

tjänstinformation och hjälp. Figur 4 visar hur startsidan ser ut.

 

Figur 4 - Hunddatas startsida 

Vid första anblick är sidan rörig och saknar symmetri. Statistikrutan ligger inte i samma bredd 

som titeln och länkarna. Den vänstra panelen sträcker sig inte lika långt som de länkande 

knapparna längst ned. Det finns många områden i denna design som kan förbättras och ändras. 

Nedan följer en analys av designen av Hunddata genom de designprinciper som Benyon 

sammanställt. Genom Benyons kategoriseringar blir det lättare och mer överskådligt att bedöma 

den nuvarande tjänsten och dra en slutsats. 
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Lättillgänglighet 

Funktionerna är väl synliga i det vänstra fältet i startsidan och är ganska tydligt formulerade. 

”Sök Hundar” i vit text på en mörkgrön bakgrund syns och det är självförklarande vad man bör 

förvänta sig när länken klickas. Hunddata är dock inte så konsekvent. Få objekt på startsidan 

ligger på en logisk plats. Varje område som innehåller text ligger inte i bredd med andra 

närliggande texter utan är mer slumpmässigt placerade i gränssnittet. Jämför man istället ”Sök 

tävling” med ”Sök championat” finnes två helt olika sätt att mata in datum. Championatsidan 

har rullgardinsmenyer för år och månad medan tävlingsvarianten istället ger en textruta utan en 

förklaring till hur format ska anges. Hunddata använder i överlag ett språk som stämmer 

överens med vad personer inom hundvärlden skulle använda och vara bekväma med. Det 

existerar förkortningar som inte är helt nödvändiga så som ”T” och ”H”, i rullgardinen i 

sökfönstret för kön, istället för ”tik” och ”hane” som kan skapa förvirring för de som inte är 

tillräckligt insatta.  

Känsla av kontroll i gränssnittet 

Navigationen av Hunddata är av varierande karaktär. Navigering mellan de olika sökverktygen 

sker på en och samma sida samt när en sökning genomförts. När ett av sökresultaten för sökning 

på hund väljs bland resultatlistan öppnas detta i ett pop-up fönster. I det nya fönstret finns en 

ruta med sammanfattande information om hunden, som namn, ras, kön och föräldrar. I fönstret 

kan användaren välja mellan olika flikar som innehåller olika information angående hunden. 

De olika flikarna är bland annat om hundens ägare, tävlingsresultat och stamtavla. Skulle 

användaren välja att klicka sig vidare på till exempel hundens mor, från informationsrutan, 

öppnas moderns information i samma pop-up fönster genom att helt byta bort den hunden som 

användaren var inne på. Efter det går det inte att backa tillbaka till den hunden utan att stänga 

ner fönstret och på nytt välja hunden från resultatlistan. Väljer användaren istället att gå in på 

fliken ”Stamtavla” visas hundens stamtavla i samma pop-up fönster och en knapp ”Föregående” 

visas uppe i vänstra hörnet. Från vårt perspektiv symboliserar detta att användaren kommer 

tillbaka till den första informationen som visades för hunden. Ett klick på knappen resulterar i 

att fönstret stängs ner och användaren är tillbaka på resultatlistan från den ursprungliga 

sökningen. Denna typ av navigering blir rörig och det är lätt att tappa bort sig. Det är svårt att 

gå fram och tillbaka mellan olika hundars information vilket minskar känslan av kontroll. Att 

göra en sökning i Hunddata kräver mycket information från användaren om denna vill få fram 

en specifik hund från sökningen. Figur 5 illustrerar hur en sökning av en hund kan se ut. 
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Figur 5 - Hunddata sökresultat 

Har hunden ett generiskt namn som ”Fido” ges en oerhört lång lista av hundar som resultat. För 

att precisera sökningen krävs kunskap om antingen registreringsnummer, tatuering, 

chipnummer eller tävlingslicensnummer. Sådana uppgifter kan vara något som användaren inte 

har information om på rak arm utan är antagligen något som står i ett undangömt dokument. Är 

inte användaren bekväm med dessa uppgifter blir det väldigt svårt att hitta en specifik hund.  

Flexibilitet av tjänst 

Hunddata är en tjänst som är relativt statisk i sitt utformande. Sökfunktionerna kräver specifika 

söktermer i många av fälten, till exempel datum som nämnts ovan. Vid sökning av namn går 

det bra att mata in delar av ett namn där tjänsten returnerar de hundar som innehåller fragmentet 

i sitt namn. Vad gäller stil av Hunddata finns det utrymme för förbättring. Hunddata är utformat 

för att endast visa upp data och har inte i beaktning hur tjänstens gränssnitt ser ut. Det är en rent 

funktionell söktjänst. Grön är SKKs färg och det märks genom hela tjänsten att hela bakgrunden 

är grön, vänsterpanelen är mörkgrön och loggan har en ljusgrön färg. Designen har helt enkelt 

inte fått någon fokus och har ej ändrats sedan lansering 2002. 

Vad användarna säger 

Under intervju med informant från SKKs kansli finns en tro om att användare går in på 

Hunddata och tycker att den är ganska värdelös, men om en hänvisning till Avelsdata ges så 

hamnar användarna rätt. Informanten får många frågor på saker som användarna kan få svar 

på genom Avelsdata, men upplever att de inte hittar dit. Däremot finns en tro om att många 

användare väljer Hunddata framför Avelsdata eftersom att den kan upplevas som enklare att 

söka sig fram på. Informanten tror ändå att de vana användarna, menat uppfödarna, som har 

ett större intresse än den egna hunden väljer att gå in på Avelsdata. 

Samtliga användare som intervjuades använder Hunddata mer än Avelsdata, oberoende vilken 

grupp, Uppfödare eller Hundägare, de tillhör. Även här anser användarna att de får fram den 
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information som de söker efter, men att det kan krävas många klick dit. Sökningarna upplevs 

som att de går snabbare att genomföra jämfört med att utföra dem på Avelsdata. Användarna 

känner att de ibland tappar bort sig, speciellt då de börjar klicka sig vidare genom tjänsten. 

Om användarna väljer att klicka sig vidare på exempelvis en hunds pappa så öppnas ett nytt 

fönster innehållandes information om pappan, och de kan då känna sig borttappade. En 

förvirring uppstår kring vilket fönster som har öppnats och det går inte att backa tillbaka till 

där de just befann sig. Flera användare beskriver en situation där de undersöker en hunds 

kullsyskon, som visas som en lista i en flik i det informationsfönster som är öppet för hunden, 

och för att se mer information rörande varje enskilt kullsyskon behöver användarna klicka sig 

in på dem var för sig. Väljer de att gå tillbaka för att se information för nästa kullsyskon så 

har listans ordning ändrats. Det finns ingen markering som visar vilket syskon de just varit 

inne på, något som gör det svårt för dem att veta vart de precis varit och vilket syskon som de 

vill undersöka härnäst. 

Användarna upplever att de själva kan behöva skaffa sig basinformation rörande en hund för 

att få upp det sökresultat som önskas. Det krävs att användaren vet exakt hur hundens namn 

stavas för att Hunddata ska hitta den hunden, och är inte en sökning väldigt explicit kan 

tjänsten generera ett resultat på upp till 200 individer. Något som användarna känner som 

oöverskådligt och svårt för dem att själva leta reda på vilken hund de faktiskt letar efter. I 

några fall hamnar hundar som varit döda i 10-15 år högt upp i listan, vilket användarna sällan 

känner är relevant och att mer aktuella hundar borde visas överst. 

Hunddata används ganska sporadiskt och ibland kan det gå lång tid mellan användningen, 

men användarna upplever inte att det är svårt att komma ihåg hur de ska nyttja tjänsten. De 

upplever Hunddata som snabbare och enklare än Avelsdata, och använder den ofta som ett 

uppslagsverk. Användarna har många gånger ett mål med sin sökning och slö-surfar i princip 

aldrig på tjänsten. Med sitt mål, och lite vetskap om det de söker efter, känner användarna att 

Hunddata är enkel att använda. 

Arbetets slutsats om Hunddata 

Alla användarna angav i sina intervjuer att de använder Hunddata mer än Avelsdata. Vill de få 

ut information om en enskild hund är Hunddata snabbare och används därför oftare än 

Avelsdata. All den väsentliga informationen som användarna förväntar sig av tjänsten och söker 

efter finns. Hunddata kan således uppfylla den nytta som Smith-Atakan benämnt som ”Useful” 

(Smith-Atakan, 2006). Användarupplevelsen uppfattas som mer avslappnad och användarna 

tycker Hunddata är enklare att använda jämfört med Avelsdata. Som det förståtts utifrån 

intervjuerna anser användarna att det är relativt enkelt att komma ihåg hur de ska använda 

tjänsten. Överlag verkar användarna nöjda med Hunddata och tycker inte, som 

administrationens informant uttryckt det som, att den är värdelös. Däremot finns det små 

användbarhetsproblem som önskas förbättras. Som Avelsdata har även Hunddata 

navigationsproblem som gör att det är lätt att tappa bort sig, och tjänsten är inte helt konsekvent 

i sin utformning vilket förvirrar. I segmentet ”Arbetes slutsats om Avelsdata” nämndes 

begreppet Learnability, hur lätt det är att utföra en uppgift vid första tillfället av användning 

(Hearst, 2009). När Hunddata besöktes för första gången, inför arbetet, och en sökning skulle 

genomföras, upplevdes det som enklare än Avelsdata. Till stor del på grund av att det inte 

behövdes lika många val inom sökningen, och för att sökningen genomfördes i samma fönster 

och inte ett nytt pop-up. Trots att tjänsten upplevdes enklare, var det inte helt självklart hur 

sökningen skulle genomföras, men stor hjälp fanns genom söktipsen. 
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6. Resultat 

Eftersom att Svenska Kennelklubben planerar att tjänsterna ska slås samman till en gemensam 

informationssöktjänst, särskiljer arbetet inte på förslag per tjänst utan tar de som förslag för 

den nya tjänsten. Nedan följer en sammanställning av förslag från intervjuerna med både 

SKKs anställda och de externa användarna, samt den konceptuella prototyp som utformats 

från egna tankar, och de sammanställda förslagen, presenteras. Avslutande i avsnittet 

redovisas de generella rekommendationerna som utvunnits från uppsatsens arbetsprocess. 

 

6.1 Sammanställda förslag 

SKKs kansli önskar mer fria tyglar genom sök- och filtreringsmöjligheter. Funktioner som olika 

avelsvektyg, släktskapsindex, generationsintervall och information om dödsfallsregistrering 

föreslås. Annat som föreslås är en rapportfunktion eller en utskriftsfunktion där färdiga 

rapportmallar finns, och att användare ska kunna välja ett antal hundar och exportera till en 

Excel-fil samt att kunna översätta sidan till engelska. Administrationen funderar på om 

målgruppsanpassade ingångar skulle vara att föredra. (Informant_1, 2016), (Informant_2, 

2016). 

Från användarnas håll efterfrågas en översikt på jaktprovsresultat, och sammanställningar från 

funktionsbeskrivningar och jaktprocessdata. Samt att kunna se populationer i populationen, 

kunna se till exempel hur många Golden Retriever som startar på jaktprov, och kunna filtrera 

sina sökningar annorlunda. Ett exempel som tagits upp är att kunna söka efter hanar som har 

minst 10 röntgade avkommor med en resultatsfrekvens mindre än rasgenomsnittet. Användarna 

vill också kunna spara favorithundar och raser, för att slippa behöva göra nya sökningar på dem 

varje gång. De önskar även att enkelt kunna jämföra två provparningar. Det ska gå fortare att 

hitta information, med hjälp av bättre navigation, färre klick och bakåt-framåt navigering istället 

för pop-up fönster. Hundar som inte är relevanta, som till exempel varit döda i flera år, ska bort 

eller få en egen funktion för de som är intresserade av information om dem. En efterfrågan om 

att kunna generera en farfarskurva, som visar inflytande i aveln om en hund producerar mycket 

avkommor som sedan i sin tur används mycket blir den hunden överrepresenterad i 

populationen, efterfrågas. En bra utskriftsfunktion och möjlighet att digitalt kunna spara ner 

information i exempelvis en PDF-fil ses också vara önskvärt. Användarna anser att det måste 

gå att använda tjänsten på mobil och surfplatta. (Användare_1, 2016), (Användare_2, 2016), 

(Användare_3, 2016), (Användare_4, 2016). 

 

6.2 Prototyp 

Den konceptuella prototyp som utvecklats har tagit de principer och modeller som används och 

refererats till i beaktning. Den tar viss  hänsyn till användarnas krav och önskningar på den nya 

tjänsten. Grundtanken är att användaren inte ska behöva byta flik eller fönster under hela sin 

session på den nya tjänsten. Informationen presenteras tydligt och minimalistiskt utan att skapa 

en kompromiss i funktonalliteten. Prototypen som tagits fram är ej en funktionell sådan utan är 

konceptuell. Den visar designen och stilen som den nya tjänstens användargränssnitt kan ta 
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efter och hur information kan visas upp. Prototypen som är en sammanslagning av Avelsdata 

och Hunddata kallas här för ”Infobank”. 

Utifrån analyserna av Avelsdata och Hunddata genom de designprinciper som Benyon 

presenterat, har Infobank till viss del formats. Kategorierna lättillgänglighet, känsla av kontroll 

och flexibilitet lägger grunden till utformning och navigering. Hur dessa principer använts i 

skapandet kommer diskuteras nedan med hjälp av skärmdumpar. Med hjälp av information från 

intervjuerna om användarupplevelsen och bristerna i nuvarande tjänster har Infobank skapats 

med fokus att eliminera bristerna, lyfta fram funktionaliteten och då erbjuda en bättre 

användarupplevelse. 

Figur 6 visar startsidan av tjänsten. Genom kategorin lättillgänglighet har Infobank formats att 

på ett minimalistiskt och tydligt sett visa upp funktionalitet. Huvudkategorierna i tjänsten visas 

i en panel överst på sajten. Kategorierna visar tydligt vad som kan förväntas vid navigering. 

Gränssnittet är konsistent genom en hel session och ändrar inte position på interaktiva element. 

Språket har lånats från existerande tjänster då användare upplevt att det ligger i en bra nivå. Ett 

tillägg med hjälptexter som kan förklara mindre vanliga ord och förkortningar har inkluderats i 

prototypen. Designen är utformad att vara så självförklarande som möjligt, med syfte att 

minimera förklaringar som kan agera som distraktioner i gränssnittet. 

 

Figur 6 - Infobank startsida 

I fliken som heter ”Hundar” finner man en sökfunktion som anpassats efter konventioner som 

återfinns i moderna söktjänster. Sökfältet har en text som guidar användaren till vad som kan 

användas som sökord. I detta fall valdes namn, registreringsnummer eller chipnummer. Snarlikt 

söktjänster som Google och Yahoo, som diskuterats tidigare är moderna krav väldigt 

fokuserade och precisa. Detta ökar förtrogenheten i tjänsten då många använder sig av just 

Google och Yahoo dagligen. Under sökfältet kan avancerade filtreringar återfinnas med en 

hjälpdialog om förkortningarna som används. Sökningen är flexibel och anpassningsbar. Den 

är utformad att sökfunktionen ska vara lika funktionell och flexibel för vana användare och för 
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nybörjare. Valet av att kunna utöka användarnas sökningar med en avancerad sökning 

utformades för att minska antalet steg en användare tidigare behövt göra för att söka på 

Avelsdata. Sökfunktionen visas i figur 7. 

 

Figur 7 - Sökverktyg för hundar 

Resultatfönstret listar de hundar som tjänsten funnit från sökfrågan. I figur 8 återges ett exempel 

på hur detta skulle kunna se ut. Här har stor tyngd på flexibilitet, kontroll och tillgänglighet 

lagts. Klickar användaren på en hund i resultatlistan expanderas rutan för att ge extra 

information som kan hjälpa för att hitta den hund som sökningen syftar på att hitta, utan att 

lämna sökningen. Detta ger kontroll till användaren då inga nya pop-up fönster eller flikar 

öppnas. All interaktion sker direkt i resultatlistan, och ska eliminera de navigationsproblem som 

uppfattats från de nuvarande tjänsterna. 

En hund kan väljas genom knappen Välj, ett nytt fält glider då fram i hemsidans högra sida där 

valda hundar visas och fältet är kvar genom hela sessionen i Infobank. Valet visar hur 

konsekvent designen är då den är likadan och visar samma information överallt. Det är tydligt 

vad fältets funktion är och vad som visas i det.  



 

37 

 

Figur 8 – Sökresultat 

Går användaren vidare till mer information om den valda hunden visas all relevant information 

om hunden. Information så som släkt, färg, veterinärresultat, stamtavla och annat. 

Informationen visas upp som ett protokoll, och kan laddas ned eller skrivas ut via tydliga ikoner 

på sidan som en efterfrågad funktionalitet av användare och informanter samt för ökad kontroll. 

Figur 8 visar den kompakta information som ska underlätta för användarna att snabbt se om 

detta var den hund de sökte efter. Informationen är däremot inte alltid tillräcklig, och med 

funktionaliteten att se mer information ökar användarnas kontroll samt tjänstens nytta. Att 

undersöka en hunds stamtavla var något som många av de intervjuade användarna gjorde. 

Därför ansågs det som bra att göra denna information tillgänglig direkt i den utökade 

informationen, utan att användaren behövde klicka sig vidare. Den övriga informationen om 

veterinärdata, kullsyskon och tävlingsresultat valdes att läggas under egna knappar som öppnar 

sammanställningar av denna information. Dessa typer av sammanställningar kan bli mycket 

omfattande och de fick på grund av detta egna knappar så att gränssnittet ej skulle upplevas 

som för rörig med för mycket uppgifter på en gång. Om information om veterinärdata eller 

tävlingsresultat saknas ska knapparna ej vara klickbara för att snabbt indikera på det inte finns 

något för användarna att finna där. Informationen kan ses i figur 9. 
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Figur 9 - Vidare information om specifik hund. 

 

I fliken ”Avel” återfinns funktionalitet om provparning av hundar som valts i sökningen. 

Lättillgängligheten demonstreras tydligt vid detta steg. Högra fältet följer med från 

hundsökningen vilket vidare visar på den konsekventa designen. Hundar väljs i fältet i höger 

sida, sedan klickas knappen ”Provpara” för att gå vidare. Användaren ges full kontroll över val. 

Om inga hundar skulle vara valda till listan ska tjänsten uppmana användaren att gå till 

hundsökningen för att hitta hundar att utföra provparningen med. Illustration visas nedan i figur 

10. 
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Figur 10 - Avel Infobank 

Provparningen illustreras på ett tydligt vis där den teoretiska valpen visas först och sedan går 

trädet, som är färgkodad efter far (blå) och mor (röd), till föräldrar i så många led som 

användaren önskar se. Namnen på varje hund är en hyperlänk till informationssidan om den 

specifika hunden. Det finns en knapp för att spara provparningen som då läggs till i listan i 

högerpanelen. Vilket utökar möjligheterna i tjänsten för vidare fördjupning om så önskas. Dessa 

sparade provparningar kan sedan väljas och jämföras via knappen. Provparningen visas i figur 

11.  
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Figur 11 – Provparning 

Jämförelse av provparningar visas bredvid varandra på en sida. Det är tydligt och lätt att se all 

information. Jämförelsen kan sparas och skrivas ut, eller sparas ned lokalt på enheten, precis 

som en vanlig provarning. Det finns en knapp som ger möjlighet att gå tillbaka till föregående 

provparning. Figur 12 visar jämförelse av provparningar. 

 

Figur 12 - Jämförelse av provparningar 
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De figurer som presenterats ovan har demonstrerat hur prototypen tagits fram utefter  

designprinciperna och information från intervjuerna med informanter och användare. 

Användare och nuvarande tjänster har ökat förståelse i hur en ny tjänst, Infobank, bör utformas. 

Lättillgängligheten, kontrollen och flexibiliteten har format grunden som nämnt ovan i de 

exempel som visats.  Infobank-prototypen är ej målgruppsanpassad med olika ingångar för 

olika typer av användare, trots att detta var något som administratörerna tänkte var en bra 

lösning. Prototypen är istället utformad att tilltala vilken användare som helst oavsett 

kompetens inom hundvärlden. Fler ingångar skulle potentiellt leda till förvirring och onödiga 

extrasteg i användningen. Det ansågs ineffektivt att implementera detta i prototypen. Smith-

Atakans teori om användbara system har tagits i beaktning vid skapandet. Är funktioner inte 

lättillgängliga eller av nytta blir systemet inte användbart. Det har ej tagits fram en mobil 

prototyp men designen tillåter en responsiv design som lätt skulle kunna anpassas till olika 

storlekar och enheter. Sidan för kullsyskon och avkommor är tänkt att utformas på så vis att det 

ska vara enkelt för användaren att se vilket syskon som blivit besökt. I prototypen har 

administratörernas och användarnas önskningar rörande olika slags information i olika typer av 

sammanställningar ej genomförts. Några av önskningarna vill SKK ej dela med sig av till 

allmänheten ännu, och vissa sammanställningar finns det ej tillräcklig kunskap hos oss för att 

illustrera. Samma gäller för de mer utförliga och specifika sök- och filtreringsmöjligheter som 

efterfrågades. En länk till prototypen återfinns i referenslistan (Hamfelt & Rutkowski, 2016). 

En sammanställning av den information och de sök- och filtreringsmöjligheter som 

efterfrågades av användarna listas nedan: 

Information och sammanställningar  

 Jaktprovsresultat 

 Sammanställningar av jaktprocessdata och funktionsbeskrivningar 

 Kunna se populationer i populationen 

 Kunna se farfarskurva 

Sök- och filtreringsmöjligheter 

 Utökad filtrering, som till exempel hanar med minst 10 röntgade avkommor med en 

resultatfrekvens mindre än rasgenomsnittet 

 

6.3 Generella riktlinjer 

Med den erfarenhet som utvecklats under arbetet har riktlinjer utformats för allmänna 

informationssöktjänster för olika organisationer. De presenteras här med hänvisningar till hur 

arbetet kommit fram till dessa: 

 Utforma efter användarnas sökbeteende. Uppfattat från användarna inom arbetet och 

egna erfarenheter är det få användare som direkt, utan tips, utför sökningar så som en 

databas vanligen genomsöks. Med till exempel plustecken (+), och hjälpord som OR 

och AND. Att utforma söktjänsten så att användarna ej behöver använda dessa metoder 

och ändå få fram det önskade resultatet är enligt oss att eftersträva, annars är det bra att 

ha information rörande söktips lättillgängligt för användarna. 
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 Förstå varför användarna söker på organisationens tjänst. Sökbeteendet kan skilja sig på 

varför användarna söker. En förståelse bör skaffas om användarna söker med ett 

specifikt mål i sikte, eller mer diffust och genomför sökningar som kan ändras under 

användningstiden. De sökmodeller som diskuterats i avsnitt 2, Teori, är av god hjälp för 

att kategorisera detta. Användare kan också söka efter olika typer av information, vissa 

kan vara ute efter snabb kort information medan andra strävar efter att ta del av mer 

djupgående och beskrivande. Det är viktigt att veta vad användarna eftersträvar för att 

försöka utforma tjänsten på ett sätt som uppskattas av den breda användargruppen. 

 Tvinga inte användare att utföra många val innan sökningen. Om tjänsten utformats på 

liknande sätt som Avelsdata gjorts och många val krävs av användaren innan sökning 

kan genomföras, blir många otåliga och kanske lämnar tjänsten. Användarna kan känna 

förvirring för vad dessa val innebär för sökningen och kan minska känslan av kontroll. 

Rekommenderat är att istället ge användarna möjligheten att utöka sin sökning med ett 

”avancerat sök”, där de får bestämma över vilka tillval de önskar ha med. 

 Var noggrann med hur navigationen sker. Genom det här arbetet upptäcktes 

navigationen som det största problemet. Användning av pop-up fönster försvårar 

användarens platsuppfattning och de kan känna behov av att börja om från början om 

de inte fann det förväntande resultatet. Navigationen ska alltid erbjuda användare att 

kunna backa till där de just befunnit sig. 

 Erbjud lösningar för andra enheter än dator, samt för många olika webbläsare. Det har 

förståtts att majoriteten av dagens användare efterfrågar dessa typer av lösningar. Sker 

användningen i hemmet är det få användare som väljer att gå till en dator, utan önskar 

kunna använda sina mobila enheter vart än de befinner sig. Användare önskar även 

frihet i vilken webbläsare de använder och sökmöjligheterna på en söktjänst ska ej 

begränsas av dessa två saker. 

 Ha en tilltalande layout. Layout har upplevts genom arbetet som ett mode som förändras 

genom åren, ”modet” pekar mot relativt generella och konsekventa områden. Det ska 

gå fort att nå information med så få steg som möjligt. Kärnan är att trender bör bevakas 

och anpassas efter ökat användande. 

 Kontinuerlig utvärdering av både organisationens och användarnas tycke om tjänsten. 

Som upptäckts genom arbetet så kan åsikter skilja mellan organisationen och de externa 

användarna. Organisationer kan tro sig veta vad deras användare tycker, men detta 

stämmer inte alltid. För att tjänsten ska upplevas som användarvänlig från båda håll 

innebär det att ha förståelse för båda användargrupperna. 
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7. Avslutande slutsats och diskussion 

I det här avslutande avsnittet knyts analysen ihop med uppsatsens forskningsfrågor samt en 

diskussion kring dessa. Reflektioner kring arbetsprocessen redogörs. Frågeställningen följer:  

 Hur kan en informationssöktjänst anpassas för att passa det här specifika fallet?  

o Kan generella rekommendationer ges för liknande informationssöktjänster för 

olika typer av data och organisationer?  

 

7.1 Slutsats 

Analysen visar på att utformningen av en informationssöktjänst kräver en djupare kunskap och 

förståelse om den specifika tjänsten och dess område. I detta fall gäller det Svenska 

Kennelklubben och deras information om hundar. Den information som presenterades från 

SKKs sida var inte tillräcklig för att göra en grundlig bedömning över en ny tjänst. Information 

inom MDI samt information från användare krävdes för att kunna göra en tydligare bedömning. 

De åsikter som togs upp under intervjuer om tjänsterna breddade synen på hur tjänsterna 

användes, upplevdes och vad som faktiskt var problematiskt. 

Svenska Kennelklubben har bra förståelse för vilka deras användare är, varför de använder 

Avels- och Hunddata och inom vilka sammanhang användandet sker. Däremot uppfattades inte 

en lika bra förståelse rörande hur användarna upplever tjänsterna. SKKs administration hade en 

tanke om att användarna av Avelsdata var nöjda med tjänstens användbarhet samt att Hunddata 

upplevdes som värdelös, vilket inte helt matchades med användarnas tycke. Nu har ingen av 

tjänsterna uppdaterats utseendemässigt på minst 10 år, men inför den framtida tjänsten som 

kennelklubben planerar rekommenderas att de gör en utförlig undersökning av Avels- och 

Hunddatas nuvarande användare. Detta arbete som utförts kan användas som en del av den 

undersökningen. 

En slutsats som kan dras är att  det är svårt att hitta en generell lösningsmodell som passar olika 

typer av data och organisationer. För varje organisation måste en djup kunskap och bred 

förståelse införskaffas rörande data, användare och användandet av organisationens specifika 

söktjänst. Även om en generell lösningsmodell är svår så har det gått att identifiera riktlinjer 

utifrån de erfarenheter som skapats genom arbetsprocessen. Riktlinjerna som utvecklats för 

allmänna informationssöktjänster presenteras kortfattat här nedan: 

 Utforma efter användarnas sökbeteende. 

 Förstå varför användarna söker på organisationens tjänst. 

 Tvinga inte användare att utföra många val innan sökningen, erbjud istället användare 

möjlighet till att utöka med ett ”avancerat sök”. 

 Var noggrann med tjänstens navigation, erbjud alltid möjlighet för användaren att backa 

tillbaka till där den just befann sig. 

 Erbjud lösningar för mobila enheter och flera olika webbläsare. 

 Ha en tilltalande layout.  

 Kontinuerlig utvärdering av både organisationens och användarnas tycke om tjänsten. 
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7.2 Diskussion 

Allt eftersom att mer och mer information görs tillgänglig på Internet, i olika former och 

tjänster, och att människors behov av att snabbt kunna ta del av informationen har det visats att 

det finns informationssöktjänster som inom den närmsta framtiden står inför vissa 

utvecklingsbehov. Även om människor använder Internet mer och lever delar av sitt liv där, 

kan det uppskattas att det är svårare att lära en befolkning att söka på Internet på ett visst sätt, 

än vad det är för organisationer att anpassa sina tjänster efter befolkningen. Den undersökning 

som genomförts har visat på vikten av att uppskatta, förstå och samtala med användare av 

söktjänster för att kunna utveckla dem. Det här arbetet är inte perfekt och har brister som 

diskuteras nedan. 

Det fanns tankar under arbetet att få in fler psykologiska aspekter på människors sökbeteenden 

för att få en bredare kunskap inom området. Den kunskapen skulle ha kunnat användas i 

utformandet av prototypen och genererat i fler riktlinjer för andra organisationer. 

Prototypen som utformades har inte testats eller analyserats av någon annan än oss författare, 

arbetet kan därför inte påstå att den är bättre eller mer användarcentrerad än de nuvarande 

tjänsterna Avels- och Hunddata. Däremot har prototypen utformats med kunskap om 

designprinciper och användarnas åsikter, något som de nuvarande tjänsterna inte har. 

Prototypen har presenterats för de informanter som arbetet varit i kontakt med på Svenska 

Kennelklubben. Designen förklarades via en noggrann genomgång där teorier, modeller och 

användarnas tankar togs upp som grunden till utformningen. Informanterna uppfattades som 

inspirerade, positiva och öppna för prototypen och berättade att den skulle visas upp för 

ledningen inför utformningen av den nya tjänsten. Prototyper är svåra att testa eftersom de inte 

är funktionella implementationer, vilket gör det svårt att få ut relevanta slutsatser med 

jämförelser mellan de implementerade tjänsterna och prototypen. Ett ”första intryck-test” skulle 

kunna utföras för vidare arbete, där användare får jämföra bilder från nuvarande tjänster med 

prototyplösningen. 

Under arbetsprocessen där intervjuerna sammanställdes diskuterades det om fler intervjuer 

borde ha genomförts med interaktion av tjänsterna Avels- och Hunddata. Inte som 

observationsintervjuer utan som extra stöd för användarna att bli påminda om hur de faktiskt 

använder tjänsterna, och hur de tycker att användandet är. Det är något som vi tror skulle ha 

genererat i ännu fler tankar och åsikter intressanta för arbetets gång. Antalet intervjuade kan 

också diskuteras, för att få en bredare förståelse skulle fler intervjuer velat ha genomförts med 

användare från andra områden inom hundvärlden. Områden och grupper som till exempel inom 

flera jaktområden med deras respektive tävlingar och preferenser, jaktområden kring stötande 

hundar och grythundar exempelvis. Även fått in intervjuer med yngre informanter från 

hundungdomen, samt intervjuer med några från ras- och specialklubbar. För den tid som fanns 

distribuerat, har arbetet ändå intervjuat informanter från lite olika områden och med olika roller 

inom hundvärlden vilket stödjer förståelsen för vad populationen i stort kan ha sagt. 
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Arbetets trovärdighet kan ifrågasättas utifrån aspekten att få artiklar används som referenser. 

Artiklar som genomgått peer review, referentgranskning, kan ses som mer trovärdiga än böcker 

som vilka författare som helst kan släppa om pengar finns. Varför arbetet använt sig av få 

artiklar beror på att området MDI uppfattats som ett väl forskat område från flera decennier 

tillbaka, där flera forskare gjort sig igenkända. Några av böckerna som använts är skrivna av 

några av dessa forskare och andra nämner de andra forskarna genomgående och har därför 

uppskattas som trovärdiga. De teorier som används har setts som välkända och trovärdiga 

genom böckerna. Trots att området uppfattats som väl forskat upplevdes det inför arbetet som 

svårt att hitta relevanta forskningsartiklar. Vilket också bidrog till att böcker användes då dessa 

var enklare att hitta och använda. 

Med dessa aspekter ses det arbete som genomförts, med dess kunskapsbidrag som trovärdigt i 

den grad att arbetet baserats på en god teoretisk genomgång, väl genomförda metoder efter 

etablerade ramverk och med bra koppling till den empiriska basen. 
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