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Abstract  
 

En blomsterhandlare i Karlstad talade med kursansvariga för kursen kandidatuppsats i 

informatik på Karlstads universitet om en mobilapplikationsidé innehållande krukväxt-

tips hösten 2016. Författaren valde att förvalta idén och tog fram en hi-fi prototyp som 

visar en design för hur en mobilapplikation innehållande krukväxt-tips skulle kunna se 

ut. Det finns många mobilapplikationer ute på marknaden som konkurrerar för att 

användas av användare som enkelt kan avinstallera en mobilapplikation från sin 

smartphone vid missnöje. Bristen på användbarhet kan leda till att användare avvisar 

mobilapplikationen helt som innebär att användbarhet är viktigt för mobilapplikationers 

framgång. Trots det finns det många mobilapplikationer som har brister gällande 

användbarheten. En anledning till det kan vara att mobilapplikationerna inte har 

utvärderats för användbarhet under utvecklingens gång. 

 

En fallstudie har genomförts med syftet att utvärdera användbarheten i designen 

tillhörande mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som den framtagna hi-fi 

prototypen presenterar för att se om användbarhetsproblem kan identifieras. Metoderna 

enkät, användartest som inkluderar datainsamling genom skärminspelning samt 

observation under testet och semistrukturerad intervju har genomförts med sju 

testpersoner. Resultat från användartest, observation samt intervjuer analyserades mot 

varandra och teori om användbarhetsattribut samt designprinciper för att se om 

designen innehar användbarhetsproblem. I analysen identifierades problem i designen 

som berör användbarhetsattributen efficiency, satisfaction och effectiveness samt 

designprinciperna visibility, consistency, affordance, feedback, control, familiarity, 

navigation, flexibility och style. Slutsatserna påvisar följande användbarhetsproblem i 

den framtagna designen: Ikonen föreställande ett hjärta uppe i det högra hörnet på 

krukväxternas sidor syns inte tillräckligt. Ikonen föreställande ett hjärta uppe i det 

högra hörnet visar inte tydligt nog att en krukväxt har lagts till som favorit. Texten på 

sidan Inställningar har ett mindre typsnitt än på övriga skärmbilder. Ett 

menyalternativ för navigering till sidan Mina favoriter finns inte i menyn som figur 3 

visar. Designen för knappen ”hitta passande krukväxter” gör att knappen inte ser ut 

som en knapp som kan tryckas på. Knapparna för att välja soltimmar och temperatur 

visar inte tydligt vilka alternativ som är valda och inte. Ordet ”näring” behöver förklaras 

om användaren behöver det. Designen kan inte göras tillräckligt personlig för 

användare. Knappen för att ändra designen på sidan Inställningar är svår för 

användarna att träffa. 

 

Nyckelord: användbarhet, utvärdering, mobilapplikation, design, prototyp, 

interaktionsdesign. 
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1 Inledning  
I inledningen beskrivs bakgrund, syfte, målgrupp och undersökningsfrågor. Även uppsatsens 

avgränsning och etiska överväganden presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
Smarttelefoner eller smartphones, har blivit en populär produkt i människornas vardagsliv. En 

smartphone är en enhet som både kan användas som en mobiltelefon och en handburen dator 

(Verkasalo et al. 2010). Smartphones har en pekskärm, internetåtkomst, ett operativsystem och utför 

många av de funktioner som finns i datorer (Oxford Dictionaries u.å.; Techopedia u.å.a). I 

smartphones finns det program som kallas för mobilapplikationer eller appar. En mobilapplikation är 

en programvara specifikt utvecklad för mobila operativsystem och finns installerade på handhållna 

enheter som smartphones (Hoehle & Venkatesh 2015). Mobilapplikationerna finns antingen 

installerade på den mobila enheten från början eller så kan de laddas ner från olika stores (Hoehle & 

Venkatesh 2015) som exempelvis Apple App Store (Apple 2018c) eller Google Play (Google 2018). 

 

Kursansvariga för kursen kandidatuppsats i informatik på Karlstads universitet talade med en 

blomsterhandlare i Karlstad under hösten 2016. Blomsterhandlaren hade tänkt på en idé om en 

mobilapplikation innehållande krukväxt-tips. Vid framtagandet av en mobilapplikation är det ett 

interaktivt system som tas fram då människor interagerar med en mobilapplikation genom ett 

användargränssnitt. Ett användargränssnitt är det användaren ser på skärmen och interagerar med 

mot ett system (Benyon 2014). Ett interaktivt system är en kombination av hårdvara, mjukvara, 

tjänster och/eller människor som användare interagerar med för att uppnå specifika mål enligt 

standarden ISO 9241-11:2018 (International Organization for Standardization [ISO] 2018). 

Interaktiva system kan handla om många olika produkter som mjukvarusystem, webbsidor, spel, 

interaktiva produkter och enheter som digitalkameror och applikationer (Benyon 2014; Preece et al. 

2002). Vid designandet av interaktionen mellan användare och system talas det om begreppet 

interaktionsdesign (Siang 2018) som bland annat handlar om att designa interaktiva produkter för att 

stödja människor i deras vardagsliv (Preece et al. 2002). Målet med interaktionsdesignen är att skapa 

system som tillåter användare att uppnå deras mål på bästa möjliga sätt (Siang 2018). Att utveckla 

interaktiva system som är lätta, trevliga och effektiva att använda utifrån användarnas perspektiv 

(Preece et al. 2002; Benyon 2014) och att skapa interaktiva erfarenheter för människor (Benyon 2014). 

Detta leder till begreppet att vara människocentrerad som innebär att sätta människan först och att 

designa interaktiva system som stödjer människor samtidigt som människorna ska tycka att systemet 

är tillfredsställande att använda (Benyon 2014).  

 

För att designa människocentrerade interaktiva system skriver Benyon (2014) om de fyra processerna: 

förståelse (understanding), design, visualisering (envisionment) och utvärdering (evaluation). 

Förståelse handlar om att utveckla en förståelse för människorna som kommer att använda produkten 

eller systemet för att generera krav för produkten som ska utvecklas (Benyon 2014). Design inom 

interaktionsdesign är uppdelad i de två delarna konceptuell- och fysisk design (Benyon 2014; Preece et 

al. 2002). Konceptuell design handlar om vilken information och vilka funktioner som behövs för att 

uppnå systemets syfte (Benyon 2014). Fysisk design handlar om utseendet och känslan på produkten, 

om designens detaljer som skärm- och menystrukturer, ikoner och grafik (Benyon 2014; Preece et al. 

2002). Det berör även hur produkten kommer att fungera (Benyon 2014). Visualisering handlar om att 

visa upp designen både för att hjälpa designers att klargöra sina idéer och för att kunna låta 

människor utvärdera designen (Benyon 2014). Utvärderingen syftar till att granska, pröva eller testa 

en designidé, del av en mjukvara, produkt eller tjänst för att upptäcka om de möter vissa kriterier 

(Benyon 2014). 

 

De senaste åren har antalet mobilapplikationer ökat markant. Statistik visar att tillgängliga 

mobilapplikationer i Apple App Store har ökat från 1.4 miljoner i januari 2015 till 2.2 miljoner i 

januari 2017 (Statista 2018a). I Google Play har tillgängliga mobilapplikationer ökat från 1.8 miljoner 

i november 2015 till 3.5 miljoner i december 2017 (Statista 2018b). Av alla miljontals 
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mobilapplikationer finns det de som har problem med användbarheten (Looije et al. 2007; Wesson et 

al. 2010; Ismail et al. 2016) vilket är viktigt för en mobilapplikations framgång (Ismail et al. 2016; 

Baharuddin et al. 2013; Panacea u.å). Standarden ISO 9241-11:2018 (ISO 2018) definierar 

användbarhet såhär: “extent to which a system, product or service can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.“ (ISO 

2018). ISO (2018) beskriver effectiveness som ”accuracy and completeness with which users achieve 

specified goals” och efficiency som: ”resources used in relation to the results achieved” (ISO 2018). 

Resources inkluderar tid, mänsklig ansträngning, kostnad och material (ISO 2018). Andra 

förklaringar för användbarhet är: hur lätt det är att lära sig ett system och använda systemet 

(Eriksson 2008). Att system ska vara lätta att använda, flexibla samt bör skapa en bra attityd hos 

människor (Benyon 2014). En övergripande utvärdering av hur ett system presterar för att stödja en 

viss användare för en viss uppgift (Hoffer et al. 2014) och hur lätt ett system är att använda för det 

syfte som det har skapats för (Beynon-Davies 2013).  

 

Användbarhet har alltid varit en central del inom människa-datorinteraktion som är en annan viktig 

del inom interaktionsdesign (Benyon 2014). En bra design handlar om användbarhet som i sin tur 

handlar om att försäkra att system är tillgängliga för alla, att designen är godtagbar för människor 

och de sammanhang där systemet kommer att användas (Benyon 2014). På smartphones där 

mobilapplikationer används är skärmen mindre än på stationära datorer och något som utgör ett 

problem för användbarheten hos mobilapplikationer är den lilla skärmen (Nielsen & Budiu 2013; 

Wasserman 2010). Den begränsade skärmstorleken gör att mindre information kan visas samtidigt 

(Wesson et al. 2010; Nielsen & Budiu 2013) som gör att användare behöver förlita sig på 

korttidsminnet (Nielsen & Budiu 2013). Det är även svårt att skriva på mobila enheter (Wesson et al. 

2010; Nielsen & Budiu 2013), som har att göra med the fat finger problem (Widgor et al. 2007) som 

innebär att användare oftast inte kan träffa exakt rätt på skärmen med fingret då området fingret rör 

vid är större än en pixel på skärmen (Widgor et al. 2007). Användbarhet består utav olika attribut 

eller komponenter (Nielsen 2012; Preece et al. 2002; Rubin & Chisnell 2008; Harrison et al. 2013). 

Efficiency, effectiveness och satisfaction är tre attribut som oftast används för att bedöma 

användbarheten (Harrison et al. 2013) men andra användbarhetsattribut som learnability och 

memorability finns också (Nielsen 2012; Rubin & Chisnell 2008; Preece et al. 2002). 

 

Smartphones tillåter användare att själva installera och använda applikationer baserat på 

användarnas egna intressen och behov (Verkasalo et al. 2010). Användbarheten har dessutom en stor 

roll gällande programmens framgång och har blivit ett viktigt verktyg som påverkar den konkurrens 

som finns mellan mjukvaruföretagens applikationer (Elkheir & Mutalib 2015). Bristen på 

användbarhet har identifierats som den mest kritiska faktorn som påverkar en konsuments val att 

avvisa en mobilapplikation enligt Hoehle och Venkatesh (2015). För att nå användbarhet krävs det en 

människocentrerad inställning till design samt att anta en designmetod där utvärdering är central 

(Benyon 2014). 

 

Blomsterhandlaren som hade idén om en mobilapplikation innehållande krukväxt-tips valde i slutet 

av 2017 att avveckla sitt företag men idén kvarstår fortfarande. Författaren valde att gå vidare med 

idén och skapade en high-fidelity (hi-fi) prototyp som är en representation av designen som liknar den 

färdiga produkten när det gäller utseende och funktionalitet (Benyon 2014). Prototypen visar designen 

för hur en mobilapplikation innehållande krukväxt-tips skulle kunna se ut. Den design som 

prototypen presenterar är ett resultat ur visualiseringsprocessen inom interaktionsdesign. Designen 

behöver utvärderas för användbarhet som hör till processen utvärdering för att se om några problem 

kan identifieras som bidrar till försämrad användbarhet. De identifierade användbarhetsproblemen 

behöver i sådana fall korrigeras vid fortsatt utveckling av mobilapplikationsidén. 

 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten i designen tillhörande mobilapplikationsidén 

innehållande krukväxt-tips för att identifiera eventuella användbarhetsproblem. 
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1.3 Undersökningsfrågor 
Uppsatsen avser att besvara följande undersökningsfrågor: 

• UF1: Vilka problem stöter användarna på i designen tillhörande mobilapplikationsidén med 

krukväxt-tips som prototypen visar? 

• UF2: Vad vill användarna ändra på i designen tillhörande mobilapplikationsidén med 

krukväxt-tips som prototypen visar? 

• UF3: Vilka brister gällande användbarheten finns det i designen tillhörande 

mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som prototypen visar? 

 

1.4 Målgrupper  
Målgrupperna för uppsatsen är personer som är intresserade av att utveckla en mobilapplikation 

baserad på den design som hi-fi prototypen visar samt personer som är intresserade av att undersöka 

användbarheten hos andra liknande designer för andra mobilapplikationer. Målgruppen för själva 

mobilapplikationsidén är smartphoneanvändare som har erfarenhet av mobilapplikationer, då det är 

en mobilapplikation som kommer att användas på smartphones, och inte har kunskap om hur olika 

krukväxter ska tas hand om. 

 

1.5 Avgränsning  
Inga rekommendationer för hur designen kan ändras för att nå bättre användbarhet kommer att 

anges om användbarhetsproblem finns i designen. Detta då det kommer krävas ytterligare analys på 

hur eventuella användbarhetsproblem skulle kunna lösas för att förbättra användbarheten. 

Exempelvis om en ikon inte känns igen utav testpersonerna skulle en undersökning behövas för att se 

vilken ikon som användarna eventuellt skulle kunna känna igen istället. Ett användbarhetsproblem 

skulle dessutom kunna generera flera olika förslag på hur användbarheten skulle kunna förbättras. 

En analys skulle då behöva göras för att komma fram till vilket förslag som skulle vore mest lämplig 

att tillämpa. Med andra ord kan möjligheten finnas att både förståelseprocessen och/eller 

designprocessen behöver genomföras igen om användbarhetsproblem identifieras, då med de 

identifierade användbarhetsproblemen som input. Att föreslå rekommendationer ligger därför utanför 

uppsatsens ramar och det är endast konkreta användbarhetsproblem i designen tillhörande 

mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som kommer att presenteras om sådana finns. 
 

1.6 Etiska överväganden  
Det finns fyra etikregler att tänka på under forskning: Informationskravet som innebär att forskaren 

ska informera berörda personer om forskningen och den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Samtyckeskravet som innebär att deltagare i undersökningen själva har rätt att bestämma över deras 

medverkan. Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om en deltagare ska förvaras så att 

andra obehöriga inte kan ta del utav deltagarens uppgifter och nyttjande kravet som innebär att 

information som samlats in om enskilda personer bara får användas för forskningens ändamål. (Patel 

& Davidson 2011) 

 

Varje person som deltar kommer att få information om uppsatsens syfte, vad deras medverkan 

kommer att innebära för uppsatsen och varför deras deltagande är viktigt för undersökningen som 

görs. Personerna kommer att belysas om att de är helt anonyma, att deras namn inte kommer att stå 

med i uppsatsen som innebär att det endast är författaren som kommer att veta vilka de är och 

kommer att ha tillgång till deras uppgifter. Den data som genereras kommer endast att presenteras i 

uppsatsen och dessutom kommer författaren poängtera att deras deltagande är helt frivilligt. 
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2 Teori 
Teorikapitlet presenterar den referensram vilket beskriver centrala begrepp som används i uppsatsen 

samt teori inom ämnet användbarhet hos mobilapplikationer. 

 

2.1 Referensram 
I referensramen förklaras centrala begrepp som interaktiva system, mobilapplikation, grafiskt 

användargränssnitt, interaktionsdesign, människocentrerad design, konceptuell och fysisk design, 

prototyp, användbarhet och utvärdering av användbarhet. 

 

2.1.1 Interaktiva system 
Ett interaktivt system är en kombination av hårdvara, mjukvara, tjänster och/eller människor som 

användare interagerar med för att uppnå specifika mål (ISO 2018). Det kan beskrivas som ett system 

som är designat för att involvera användare i utbyte mot information (Cambridge Business English 

Dictionary u.å.). Exempel på olika interaktiva system är mjukvarusystem, webbsidor, spel, interaktiva 

produkter som digitalkameror och applikationer för datorer (Benyon 2014). Preece et al. (2002) skriver 

om interaktiva produkter som inkluderar alla typer av interaktiva system, teknologier, miljöer, 

verktyg, applikationer och enheter. 

 

2.1.2 Mobilapplikation 
En mobilapplikation är en programvara specifikt utvecklad för mobila operativsystem som finns 

installerade på handhållna enheter som smartphones (Hoehle & Venkatesh 2015). Dessa 

mobilapplikationer finns antingen installerade på den mobila enheten från början eller så kan de 

laddas ner från olika stores (Hoehle & Venkatesh 2015) som exempelvis Apple App Store (Apple 2018c) 

eller Google Play (Google 2018).  

 

Det finns olika typer av mobilapplikationer som kallas för native apps, mobile web apps och hybrid 

apps. Native apps utvecklas specifikt för en plattform och installeras genom stores som exempelvis 

Google Play eller Apple App Store. Åtkomst till native mobilapplikationerna sker genom ikoner på 

enhetens hemskärm när de installerats och de kan använda alla funktioner enheten har som 

exempelvis kamera, GPS, kompass och kontaktlistor. De kan även använda sig av gester (antingen 

operativsystemets standard gester eller nya app-definierade gester), enhetens notifieringssystem och 

de kan användas utan internetuppkoppling. Mobile web apps är egentligen inte riktiga applikationer 

utan webbsidor som ser ut och känns som native apps men de är inte implementerade som det. Mobile 

web apps körs genom en webbläsare och en användare kan spara dessa på enhetens hemskärm genom 

att skapa ett bokmärke till den sidan. Hybrid apps är en blandning av native och mobile web apps. De 

finns i stores som native apps gör och kan använda enhetens funktionalitet. Dock förlitar hybrid apps 

sig på att köras i en webbläsare som mobile webb apps gör men webbläsaren finns då redan inbyggd i 

applikationen. (Budiu 2013) 

 

2.1.3 Grafiskt användargränssnitt 
Ett användargränssnitt eller endast gränssnitt innehåller allt i systemet som människor kommer i 

kontakt med (Benyon 2014). Det kallas även för interface layer som har ansvaret att hantera 

interaktionen med användaren men kallas generellt för användargränssnitt enligt Beynon-Davies 

(2013). Användargränssnittet är det användaren ser på skärmen och interagerar mot ett system med 

(Benyon 2014) då det tillåter användare att styra systemets funktionalitet (Beynon-Davies 2013). 

Användargränssnittet förmedlar interaktionen mellan människor och enheter och 

användargränssnittets design är en avgörande egenskap för den övergripande interaktionsdesignen 

(Benyon 2014). Ett grafiskt användargränssnitt är ett gränssnitt som använder ikoner, menyer och 

andra visuella element för att visa information och interageras med genom att använda pekdon som 

exempelvis en mus eller fingrar på pekskärmar (Techopedia u.å.b). Bakom det grafiska 

användargränssnittet finns användargränssnittet utan de grafiska elementen (Benyon 2014). Datorer, 

smartphones och enheter med pekskärmar har oftast ett grafiskt användargränssnitt (Benyon 2014). 
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2.1.4 Interaktionsdesign 
Vid designandet av interaktionen mellan användare och produkter talas det om begreppet 

interaktionsdesign (Siang 2018). Målet med interaktionsdesign är att designa interaktiva system som 

gör användbara saker, är trevliga att använda och förbättrar livet för de personer som använder dem 

(Benyon 2014). Preece et al. (2002) beskriver syftet med interaktionsdesign som är att utveckla 

interaktiva produkter som är lätta, effektiva och roliga att använda utifrån användarnas perspektiv. 

Att designa interaktiva system handlar som tidigare nämnt under 2.1.1 Interaktiva system om 

många olika produkter och enligt Preece et al. (2002) handlar interaktionsdesign om att designa 

interaktiva produkter för att stödja människor i deras vardags- och arbetsliv. Det handlar också om 

att skapa erfarenheter för användare som förbättrar och utökar sättet som människor arbetar, 

kommunicerar och interagerar på (Preece et al. 2002). Benyon (2014) ger en liknande beskrivning där 

interaktionsdesign handlar om att utveckla högkvalitativa interaktiva system, produkter och tjänster 

som passar in i människors liv och att skapa interaktiva erfarenheter för människor. 

 

Benyon (2014) skriver om interaktionsdesign som en process som i sin tur innehåller de fyra 

processerna: förståelse (understanding), design, visualisering (envisionment) och utvärdering 

(evaluation). Förståelse handlar om att utveckla en förståelse för de människor som kommer att 

använda produkten eller systemet, detta för att generera krav för den produkt som ska utvecklas 

(Benyon 2014). Designprocessen är uppdelad i de två delarna konceptuell- och fysisk design (Benyon 

2014; Preece et al. 2002) som förklaras under 2.1.4.2 Konceptuell och fysisk design. Lite kort 

handlar konceptuell design om vilken information och vilka funktioner som behövs för att uppnå 

systemets syfte och fysisk design handlar om utseendet och känslan på produkten (Benyon 2014). 

Visualisering handlar om att visa upp idéer, att visa upp designen för att hjälpa designers att klargöra 

sina idéer och för att kunna låta människor utvärdera designen (Benyon 2014). Utvärdering syftar till 

att granska, pröva eller testa en designidé, del av mjukvara, produkt eller tjänst för att upptäcka om 

de möter vissa kriterier (Benyon 2014).  

 

Preece et al. (2002) skriver också om interaktionsdesign som en process inkluderande fyra delar vilka 

benämns som aktiviteter. Aktiviteterna är: att identifiera behov och fastställa krav, utveckla 

alternativa designer för att möta kraven, bygga interaktiva versioner av designerna så att de kan 

kommuniceras samt utvärderas och den sista aktiviteten handlar om att utvärdera det som byggts 

genom processen (Preece et al. 2002). Iteration för de fyra aktiviteterna inom interaktionsdesignen är 

oundviklig (Preece et al. 2002). Tanken är att aktiviteterna ska informera varandra och upprepas, 

exempelvis genom att mäta användbarheten i det som tagits fram och ge återkoppling för att meddela 

att vissa ändringar måste ske eller att vissa krav ännu inte är uppfyllda (Preece et al. 2002).  

 

Att förstå vad människor gör just nu är lika viktigt som att involvera människor i utvärderingen av en 

interaktiv produkt enligt Preece et al. (2002). Även Benyon (2014) skriver att designen bör vara 

människocentrerad för att uppnå interaktiva system som är tillgängliga, användbara och 

engagerande.  

 

2.1.4.1 Människocentrerad design 
Att vara människocentrerad vid utvecklandet av interaktiva system handlar om att alltid tänka på 

människan först (Benyon 2014). Det handlar om att tänka på vad människor vill göra framför vad 

teknologin kan göra (Benyon 2014) och att låta användarens bekymmer leda utvecklingen snarare än 

tekniska bekymmer (Preece et al. 2002). En anledning till att förstå användare är att olika användare 

har olika behov och interaktiva produkter behöver designas efter det (Preece et al. 2002).  

 

Människor är benägna att göra fel och har både kognitiva och fysiska begränsningar (Preece et al. 

2002). Exempel på fysiska aspekter kan vara höjd och styrka (Preece et al. 2002) men även sinnena 

syn, hörsel, känsel, lukt och smak (Benyon 2014). De fem sinnena har stor inverkan på hur tillgänglig, 

användbar och njutbar användandet av teknologin kommer att vara i olika sammanhang (Benyon 

2014). Exempelvis färgblindhet (Preece et al. 2002) som ofta innebär svårigheter med att urskilja röda 

och gröna färger, långsynthet, närsynthet och hörselnedsättning. Alla människor har dessutom 

relativt stora fingrar jämfört med små skärmar (Benyon 2014). Kognitiva aspekter berör 
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uppmärksamhet och minne (Benyon 2014) samt förmågan att läsa, skriva, prata, lösa problem, 

planera och uppfattning (Preece et al. 2002). Dessa begränsningar behöver fångas in specifikt för de 

avsedda användarna (Preece et al. 2002).  

 

Produkter som är designade för att stödja människor borde ha begränsningarna i åtanke och begränsa 

misstagen människorna gör (Preece et al. 2002). Att designa interaktiva system för att stödja 

människor, låta människor njuta av systemet och designa för mångfaldighet är vad 

människocentrerad design innebär (Benyon 2014). Det innebär också att involvera människor i 

designprocessen (Benyon 2014). 

 

2.1.4.2 Konceptuell och fysisk design 

Inom interaktionsdesign talas det om både konceptuell och fysisk design (Benyon 2014; Preece et al. 
2002). Den konceptuella designen relaterar till det övergripliga syftet för hela interaktiva systemet 

och berör vilken information samt vilka funktioner som behövs för att ett system skall uppnå sitt syfte 

(Benyon 2014). Här bestäms det vad människor kommer att behöva veta för att använda systemet 

(Benyon 2014) och enligt Preece et al. (2002) handlar den konceptuella designen om att ta fram en 

konceptuell modell som fångar vad produkten ska göra och hur den ska bete sig.  
 

Den fysiska designen handlar om att ta den abstrakta representationen som den konceptuella 

designen ger och att översätta den till en konkret design (Benyon 2014). Fysisk design handlar om 

designens detaljer som skärm- och menystrukturer, ikoner och grafik enligt Preece et al. (2002) vilket 

stämmer överens med Benyons (2014) beskrivning att det handlar om att detaljera utseendet och 

känslan hos produkten.  

 

Benyon (2014) nämner även tre delar inom fysisk design som är operativ design, representativ design 

och interaktionsdesign. Operativ design handlar om att specificera hur allting fungerar och hur 

innehållet är strukturerat samt lagrat. Representativ design handlar om fastställande av färg, former, 

storlekar och informationslayout. Det berör stil som refererar till det övergripande utseendet och 

känslan av systemet. Det berör även estetik, människans uppskattning av skönhet och upplevelser, 

vilket är viktigt för problem som berör attityd och känslor hos människor men även för effektiv 

återhämtning av information. Interaktionsdesign i denna kontext handlar om tillfördelningen av 

funktioner till människor eller teknologi samt struktur och sekvensering av interaktionerna. 

Tillfördelningen av funktioner påverkar hur lätt och tillfredsställande ett system är att använda. 

(Benyon 2014) 

 

Enligt Preece et al. (2002) finns det ingen fast gräns mellan konceptuell och fysisk design och exakt 

var gränsen går är inte relevant då den konceptuella designen bör kunna utvecklas fritt utan att vara 

knuten till fysiska begränsningar för tidigt. För att användare effektivt ska kunna utvärdera designen 

av en interaktiv produkt behöver designers tillverka en interaktiv version av deras idéer (Preece et al.  
2002).  

 

2.1.5 Prototyp 
En prototyp tas fram under visualiseringsprocessen delvis för att människor ska kunna utvärdera 

designen (Benyon 2014). En prototyp är en konkret representation av designen för ett system och kan 

användas för att i tidig design visa ett koncept eller testa olika detaljer av det konceptet vid ett senare 

skede (Benyon 2014). Det är en begränsad representation av en design som tillåter användare att 

interagera med den samt utforska dess lämplighet (Preece et al. 2002). Prototypen tillåter intressenter 

att interagera med en tänkt produkt för att få någon erfarenhet av att använda produkten i en 

realistisk miljö för att utforska föreställda användningsområden (Preece et al. 2002). Andra syften 

med prototyper är exempelvis att tydliggöra krav, att utföra användartester och utvärdering (Preece 

et al. 2002). En prototyp kan också användas som specifikation för den slutliga produkten (Benyon 

2014). Prototyper kan bestå av papper, kartong eller mjukvara (Preece et al. 2002). Den huvudsakliga 

egenskapen hos prototyper är att de kan interageras med och prototyper är ett sätt att involvera 

människor för att utvärdera designidéerna (Benyon 2014). 
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Det finns två huvudtyper av prototyper som är low-fidelity (lo-fi) prototyp och high-fidelity (hi-fi) 

prototyp (Benyon 2014). En lo-fi prototyp består ofta av papper eller kartong och liknar inte den 

färdiga produkten speciellt mycket (Benyon 2014; Preece et al. 2002). Lo-fi prototyper fokuserar på 

breda designidéer som innehåll och struktur (Benyon 2014). Den är till för utforskande och kan 

identifiera problem på skärmbildens layout (Preece et al. 2002). Lo-fi prototyper genererar många 

olika designkoncept men de är inte tänka att sparas utan skapas snabbt och kan slängas iväg lika fort 

(Benyon 2014; Preece et al. 2002). 

 

En hi-fi prototyp liknar mycket mera den färdiga produkten (Preece et al. 2002). Den skapas med 

mjukvara samt liknar den färdiga produkten när det gäller utseende och möjligtvis funktionalitet 

(Benyon 2014). Några nackdelar med hi-fi prototyper är att vissa personer tror att den är riktig 

(Benyon 2014) och de är dessutom tidskrävande att skapa (Preece et al. 2002). En hi-fi prototyp är 

användbar för detaljerad utvärdering gällande innehåll som det visuella, interaktion, funktionalitet 

samt media (Benyon 2014). Benyon (2014) skriver att hi-fi prototyper exempelvis kan användas i 

användbarhetsstudier för att fastställa om människor kan lära sig att använda systemet. 

 

Prototyper används för att ge återkoppling på framväxande designer och poängen med att ta fram en 

prototyp är att tillåta att någon slags utvärdering av de framväxande idéerna äger rum (Preece et al. 

2002).  

 

2.1.6 Användbarhet 
Begreppet användbarhet definieras på olika sätt. Enligt Eriksson (2008) handlar användbarhet om 

hur lätt det är att lära sig ett system och använda systemet. Enligt Benyon (2014) är 

originaldefinitionen av användbarhet att system ska vara lätta att använda, flexibla samt bör skapa 

en bra attityd hos människor. Standarden ISO 9241-11:2018 definierar användbarhet såhär: “extent 

to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.“ (ISO 2018). ISO (2018) beskriver 

effectiveness som ”accuracy and completeness with which users achieve specified goals” och efficiency 

som: ”resources used in relation to the results achieved” (ISO 2018). Resources inkluderar tid, 

mänsklig ansträngning, kostnad och material (ISO 2018). Utifrån ovanstående beskrivning översätter 

författaren användbarhet enligt ISO (2018) till: den omfattning en produkt kan användas av specifika 

användare för att uppnå specifika mål med hög verkningsgrad, minsta möjliga användning av 

resurser och tillfredsställelse i ett visst användningsområde. Hoffer et al. (2014) beskriver 

användbarhet som en övergripande utvärdering av hur ett system presterar för att stödja en viss 

användare för en viss uppgift. Enligt Beynon-Davies (2013) innebär användbarhet hur lätt ett system 

är att använda för det syfte som det har skapats för och en helt användbar produkt enligt Rubin och 

Chisnell (2008) är när användare kan göra vad de vill göra på det sätt som de förväntar sig att göra 

det utan några frågor eller hinder samt utan att tveka. 

 

Användbarheten har en stor roll gällande programmens framgång och acceptans (Elkheir & Mutalib 

2015) och har alltid varit en central del inom människa-datorinteraktion som är en annan viktig del 

inom interaktionsdesign (Benyon 2014). Preece et al. (2002) menar att bringa användbarhet till 

designprocessen är ett annat syfte med interaktionsdesignen. Användbarhet betraktas som ett sätt att 

säkerställa att interaktiva produkter är lätta att lära, effektiva att använda och njutbara ur 

användarens perspektiv (Preece et al. 2002). Det styr även användarnas inköp och mäter användarens 

tillfredsställelse samt villighet för mjukvaruprodukter (Elkheir & Mutalib 2015). En bra design 

inkluderar användbarhet, att försäkra att system är tillgängliga för alla, att designen är godtagbar för 

människor och de sammanhang där systemet kommer att användas (Benyon 2014). 

 

Nielsen (2012) beskriver användbarhet som ett kvalitetsattribut som bedömer hur lätt 

användargränssnitt är att använda. Användbarhet i sig består utav olika attribut, komponenter eller 

kriterier (Nielsen 2012; Preece et al. 2002; Rubin & Chisnell 2008; Harrison et al. 2013) som påverkar 

användbarheten och kan hjälpa till för att bedöma användbarheten hos en produkt (Harrison et al. 

2013). Några exempel är efficiency, satisfaction och learnability, dessa och andra attribut presenteras 

och förklaras under 2.2.1 Användbarhetsattribut. 
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Det finns också designprinciper som kan leda designers under designprocessen (Benyon 2014), dessa 

presenteras under 2.2.2 Designprinciper. Benyon (2014) skriver att designprinciper kan användas 

för att utvärdera och kritisera designidéer som visas med en prototyp men skriver ändå att designers 

behöver involvera människor i designprocessen och utvärdera designen med människor. Benyon 

(2014) menar att det krävs en människocentrerad inställning till design och att anta en designmetod 

där utvärdering är central för att nå användbarhet. 

 

2.1.7 Utvärdering av användbarhet 
Utvärdering enligt Benyon (2014) innebär att granska, pröva eller testa en designidé, del av en 

mjukvara, en produkt eller tjänst för att upptäcka om det möter vissa kriterier. Att utvärdera det som 

skapats är en viktig del inom interaktionsdesign där fokuset ligger på att försäkra att produkten är 

användbar (Preece et al. 2002). Det finns olika sätt att utvärdera användbarheten på. Benyon (2014) 

nämner två huvudsätt där ett sätt kallas för expert-based methods och det andra sättet kallas för 

participant methods.  
 

Expert-based methods innebär att en användbarhetsexpert eller en interaktionsdesigner granskar 

någon form av visualiserad version av en design (Benyon 2014). Heuristic evaluation är en sådan 

metod som innebär att en expert granskar en produkt eller design baserat på användbarhets- eller 

designprinciper (Rubin & Chisnell 2008; Benyon 2014). Olika designprinciper presenteras under 2.2.2 

Designprinciper. Participant methods innebär att människor rekryteras för att använda en 

visualiserad version av ett system (Benyon 2014). Användartest där människor inkluderas som 

testdeltagare för att utvärdera om en produkt möter specifika användbarhetskriterier (Rubin & 

Chisnell 2008) är en sådan metod. Användartest som metod presenteras i 4.5 Användartest. 

 

Utvärdering utförs ofta med ett användarcentrerat tillvägagångssätt genom att exempelvis observera 

användare, prata med dem, intervjua dem eller testa dem med prestanda uppgifter (Preece et al. 

2002). Expert-based methods är effektiva i början av designprocessen då experter hittar vanliga 

problem baserat på deras erfarenhet men de hittar inte alla problem och ibland identifieras även 

problem som egentligen inte finns vilket gör det viktigt att inkludera riktiga människor för att testa 

designen (Benyon 2014). 

 

2.2 Användbarhet för mobilapplikationer 
Användbarhet är viktigt för en mobilapplikations framgång (Ismail et al. 2016; Baharuddin et al. 

2013) och det finns mobilapplikationer som lider av användbarhetsproblem (Ismail et al. 2016; Wesson 

et al. 2010; Looije et al. 2007). Användbarheten har blivit ett viktigt verktyg som påverkar den 

konkurrens som finns mellan mjukvaruföretagens applikationer (Elkheir & Mutalib 2015). Användare 

kan själva installera och använda applikationer baserat på deras egna intressen och behov med sina 

smartphones (Verkasalo et al. 2010). Dessutom har bristen på användbarhet identifierats som den 

mest kritiska faktorn som påverkar en konsuments val att avvisa en mobilapplikation (Hoehle & 

Venkatesh 2015). 

 

För mobilapplikationer finns det faktorer som påverkar användbarheten jämfört med stationära och 

bärbara datorer. Den mindre skärmen på mobilen är en faktor (Nielsen & Budiu 2013; Wasserman 

2010). Den lilla skärmen är ett hinder för användbarheten då färre synliga element kan visas 

samtidigt på skärmen som gör att användare behöver förlita sig på korttidsminnet vilket gör 

interaktionen svårare (Nielsen & Budiu 2013). Den mindre skärmen har en stor inverkan på 

interaktionsdesignen (Wasserman 2010) och den begränsade skärmstorleken behöver beaktas vid 

designande av mobilapplikationer (Looije et al. 2007). En studie gjord av Nielsen Norman Group 

under 2009 identifierade också användbarhetsproblemet att skärmen är för liten som gör att endast 

begränsad information kan visas samtidigt (Wesson et al. 2010).  

 

En annan faktor är att kontexten där mobilapplikationen kommer att användas inte är känd. Oftast 

är miljön där produkten kommer att användas identifierad vid designandet av en produkt men mobila 

enheter kan användas i olika miljöer och dessutom kan användaren utföra olika aktiviteter som att 
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gå, springa, sitta eller stå (Looije et al. 2007). Användbarheten influeras av den ständigt ändrande 

miljön och de olika aktiviteterna som användaren kan utföra (Looije et al. 2007).  

 

Det är också svårt att skriva på mobila enheter som påverkar användbarheten (Wesson et al. 2010). 

På stationära eller bärbara datorer används oftast en mus och ett fysiskt tangentbord för att 

interagera med ett program, för smartphones använder man istället fingrar. Det är svårt att 

manövrera det grafiska gränssnittet utan en mus och att skriva med ett virtuellt tangentbord är 

utmanande (Nielsen & Budiu 2013). Ett problem användarna har är om rörelsen var precis nog, om de 

klickade på rätt knapp eller en annan knapp i närheten (Nielsen & Budiu 2013) som kan relateras till 

begreppet the fat finger problem (Widgor et al. 2007). The fat finger problem innebär att området som 

fingret rör vid är mycket större än en pixel på skärmen (Widgor et al. 2007) som gör att användaren 

oftast inte kan träffa exakt rätt på skärmen. 

 

2.2.1 Användbarhetsattribut 
Enligt Nielsen (2012) definieras användbarhet av kvalitetsattributen learnability, efficiency, 

memorability, errors och satisfaction. Learnability handlar om hur lätt det är för användare att 

genomföra grundläggande uppgifter första gången de stöter på designen. Efficiency handlar om hur 

snabbt användare kan utföra uppgifter när de lärt sig designen. Memorability handlar om hur lätt 

användare kan återställa färdigheten efter en tid utan användande av designen. Errors handlar om 

hur många fel en användare gör, hur allvarliga dessa fel är samt hur lätt användaren kan återhämta 

sig från felet. Satisfaction handlar om hur behagligt det är att använda designen. (Nielsen 2012) 

 

Nielsen (2012) skriver även om utility som handlar om designens funktionalitet som berör om 

designen gör det användarna behöver men benämner det som ett annat kvalitetsattribut än 

användbarhet. Nielsen (2012) menar att användbarhet tillsammans med utility ger definitionen av 

användbar. Då uppsatsen utvärderar användbarhet ligger utvärdering av utility utanför uppsatsen 

och diskuteras därför inte noggrannare. 

 

Användbarhetsattribut enligt Rubin och Chisnell (2008) är usefulness, efficiency, effectiveness, 

learnability och satisfaction där learnability handlar om användarens förmåga, till en viss 

kompetensnivå, att använda systemet efter en viss förutbestämd mängd och träning som kan vara 

ingen tid alls. Efficiency handlar om hur snabbt, fullständigt och exakt en användare kan uppnå sitt 

mål. Satisfaction refererar till användarens uppfattningar, känslor och åsikter för produkten. 

Effectiveness handlar om hur produkten beter sig så som användaren förväntar sig och lättheten så 

användare kan använda produkten till att göra det dem avser att göra. Usefulness berör hur 

produkten tillåter en användare att uppnå sina mål och är en bedömning på en användares vilja att 

använda produkten över huvud taget. (Rubin & Chisnell 2008) 

 

De riktlinjer som finns för att leda utformningen av användbara applikationer är ofta för stationära 

och webbaserade applikationer enligt Baharuddin et al. (2013) och är därmed inte specifika för 

mobilapplikationer. Baharuddin et al. (2013) utförde därför en undersökning genom litteraturstudier 

för att hitta viktiga användbarhetsaspekter för att designa och mäta användbarheten på 

mobilapplikationer. Detta för att ta fram en riktlinje som kan hjälpa forskare och praktiker att 

designa samt mäta användbarheten hos mobilapplikationer (Baharuddin et al. 2013). Undersökningen 

visar att aspekterna effectiveness, efficiency, satisfaction, usefulness och aesthetic är de högst 

prioriterade i användbarhetsstudier för mobilapplikationer (Baharuddin et al. 2013). 

 

Harrison et al. (2013) har utfört en granskning av användbarhetsmodeller och skriver att 

användbarhet ofta mäts i termerna av de tre attributen effectiveness, efficiency och satisfaction. De 

antyder att andra attribut som cognitive load ofta förbises och har därför tagit fram en egen 

användbarhetsmodell för mobilapplikationer. Modellen som kallas för PACMAD (People At the Centre 

of Mobile Application Development) inkluderar attributen learnability, efficiency, memorability, errors, 

satisfaction, effectiveness och cognitive load. Learnability handlar om hur lätt det är för användare att 

få kunskap om ett system och hur snabbt en användare kan använda en applikation effektivt. 

Efficiency handlar om användarens förmåga att utföra en uppgift med snabbhet och exakthet, 

användarens produktivitet vid användandet av applikationen. Memorability handlar om användarens 
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förmåga att komma ihåg hur en applikation används effektivt. Errors innebär att utvärdera de fel en 

användare gör när de använder mobilapplikationer, det tillåter utvecklare att identifiera de områden 

som är mest problematiska för användare. Satisfaction handlar om användarnas upplevda 

behaglighet och komfort när de använder mjukvaran. Effectiveness handlar om användarens förmåga 

att utföra en uppgift i en specifik kontext. Cognitive load handlar om den kognitiva mängden en 

användare behöver för att använda applikationen. När en användare använder applikationen i en 

mobil kontext påverkar det både användarens förmåga att röra på sig och att använda 

mobilapplikationen. Det är därför viktigt att överväga båda dimensionerna när användbarheten hos 

mobilapplikationen studeras. (Harrison et al. 2013) 

 

Whitenton (2013) skriver om Cognitive load som den mängd av mentala resurser som behövs för att 

använda systemet. Människornas hjärnor har en begränsning gällande den mängd som kan bearbetas 

och när informationsmängden är större än vad människan kan hantera påverkas människans 

prestation. Detta gör att det kan ta längre tid för människor att förstå informationen eller att det kan 

bli för mycket för människan att hantera som gör att uppgiften överges. Whitenton (2013) har delat 

upp cognitive load i delarna intrinsic och extraneous cognitive load. Intrinsic cognitive load handlar om 

ansträngningen att ta in ny information och att hålla koll på den egna uppgiften. Extraneous cognitive 

load handlar om den bearbetning som tar upp mentala resurser vilket egentligen inte hjälper 

användarna att förstå innehållet som exempelvis olika typsnitt som inte har någon mening. 

(Whitenton 2013) 

 

Whitenton (2013) menar att det är extraneous cognitive load som designers bör eftersträva att minska 

belastningen på då människor använder en produkt mest troligt för att hitta information om 

någonting de inte redan visste om. För att minimera cognitive load kan designers bygga på de 

existerande mentala modellerna som människorna har (Whitenton 2013). En mental modell är en 

modell av vad användarna vet eller tror sig veta om ett system och de baserar förutsägelserna om 

systemet på deras mentala modeller (Nielsen 2010). Människor skapar mentala modeller genom att 

interagera med system, titta på relationerna mellan deras handlingar och systemets beteende samt 

genom att läsa manualer (Benyon 2014). Alla användare har olika mentala modeller och ett 

bekymmer som berör användbarheten är glappet som finns mellan en designer och en användares 

mentala modell som gör att designern med mycket kunskap kan tro att varje funktion är lätt att förstå 

(Nielsen 2010). 

 

Elkheir och Mutalib (2015) skriver också om användbarhetsattribut som bör tänkas på vid utveckling 

av mobilapplikationer. Dessa är efficiency, satisfaction, effectiveness, learnability och errorless. De 

menar att alla dessa attribut har en stark inverkan på användbarheten hos mobilapplikationer och är 

viktiga för slutanvändaren då det speglar hur användaren kommer att använda mobilapplikationen. 

Efficiency handlar om att mäta hur nöjd användare är samt hur pålitlig och hjälpsam applikationen är 

för användare. Effectiveness handlar om hur specifika uppgifter utförs i applikationen, hur lång tid det 

tar att utföra varje uppgift snabbt och enkelt. Satisfaction handlar om att mäta hur många användare 

som är nöjda vilket kan göras av användarna själva efter att de använt applikationen. Learnability 

handlar om hur lätt applikationen är att förstå och använda. Errorless handlar om att applikationen 

ska vara felfri och att användare ska kunna utföra uppgifter utan att göra fel samt att felfrekvensen 

ska vara låg. (Elkheir & Mutalib 2015) 

 

2.2.2 Designprinciper 
Designprinciper är generaliserbara abstraktioner som avser att leda designers mot att tänka på olika 

aspekter av deras design (Preece et al. 2002). De avser inte att specificera hur själva gränssnittet ska 

designas, som hur en ikon ska designas, utan agerar mer som en samling av påminnelser för designers 

för att försäkra att de har utrustat gränssnittet med vissa saker (Preece et al. 2002).  

 

Både Benyon (2014) och Preece et al. (2002) skriver om designprinciperna visibility, consistency, 

affordance, feedback och constraints. Visibility handlar om att försäkra att människor kan se vilka 

funktioner som finns tillgängliga och vad systemet gör (Benyon 2014). Funktioner som inte syns 

tydligt blir svårare att hitta och att veta hur de ska användas (Preece et al. 2002). Consistency handlar 

om att vara konsistent gällande designegenskaper och att vara konsistent gällande liknande system 
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och standard sätt att arbeta (Benyon 2014). Att gränssnittet ska ha liknande funktioner och liknande 

element för att uppnå liknande uppgifter (Preece et al. 2002). Affordance handlar om att designa så 

att man tydligt ser vad det är (Benyon 2014), att ett attribut av ett objekt tillåter människor att förstå 

hur det ska användas (Preece et al. 2002). Feedback handlar om att ge tillbaka information om vilken 

aktivitet som skett och vad som har uppnåtts (Preece et al. 2002), att ge återkoppling från systemet 

till människor så att de vet vilken effekt deras handling har haft (Benyon 2014). Constraints innebär 

att ge begränsningar så människor inte försöker att utföra handlingar som är olämpliga (Benyon 

2014), att sätta begränsningar för vilken användarinteraktion som kan utföras vid ett givet tillfälle 

(Preece et al. 2002).   

 

Benyon (2014) skriver även om designprinciperna familiarity, navigation, control, flexibility, recovery, 

conviviality och style. Familiarity handlar om att använda symboler, ikoner och språk som den tänkta 

målgruppen kommer att känna igen. Navigation handlar om att erbjuda stöd för människor att 

förflytta sig runt i delar av systemet. Control handlar om att tydliggöra vem eller vad som har kontroll 

och att tillåta människor att ha kontroll. Det ligger oftast i händerna på användarna som måste 

inleda handlingar. Flexibility handlar om att tillåta flera sätt att utföra samma saker på för att 

inkludera personer med olika erfarenheter och intresse av systemet. Även att erbjuda människor att 

ändra hur systemet ser ut eller beter sig så att de kan personifiera systemet. Recovery innebär att 

möjliggöra återhämtning från handlingar, speciellt från misstag och fel, snabbt och effektivt. 

Conviviality innebär att interaktiva system bör vara vänliga, artiga och generellt trevliga. Exempelvis 

bör inte otrevliga meddelanden finnas. Style innebär att designen bör vara stilren och attraktiv. 

(Benyon 2014) 

 

2.3 Källkritik 

För att veta om källorna som används är tillförlitliga behöver man förhålla sig kritiskt till dessa (Patel 

& Davidson 2011). Källorna som används i denna uppsats är böcker och forskningsartiklar i både 

tryckta och elektroniska format. Böcker som används är vad författaren uppfattat som kurslitteratur 

vilket innebär att de används i utbildande syfte som då anses vara trovärdiga. Böckerna som används 

är böcker som författaren antingen själv innehar då de använts som kurslitteratur inom informatik 

eller böcker som författaren lånat eller läst på plats i både Karlstads universitetsbibliotek och 

Karlskogas bibliotek. Sökningar efter vetenskapliga artiklar har skett genom Google Scholar (Google 

Scholar 2018) som erbjuder och hjälper personer att söka efter vetenskaplig litteratur (Google Scholar 

2018). Författaren har även använt sig av andra elektroniska källor som sökts fram via Google för att 

förklara en del begrepp men har haft dessa källors egna tolkningar och antydanden som inte har en 

vetenskaplig grund i åtanke. Författaren har även försökt hitta flera källor som instämmer eller säger 

emot antaganden som inte är baserade på vetenskap för att få en så stadig vetenskaplig grund att stå 

på som möjligt. Andra elektroniska källor används också för att hänvisa till företag för att förklara 

deras tjänster eller för att hänvisa så läsaren själv kan hitta information om ett företag som läsaren 

inte har kunskap om sedan tidigare. 
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3 Den framtagna prototypen 
Den framtagna prototypen (se figurer 3–11) är skapad av författaren och visar designen för 

mobilapplikationsidén innehållande krukväxt-tips som skulle kunna vara en hjälp för människor som 

inte har kunskap om att ta hand om krukväxter. 

 

3.1 Mobilapplikationsidén 
Idén för mobilapplikationen kommer från en blomsterhandlare som den kursansvariga för kursen 

kandidatuppsats i informatik på Karlstads universitet talade med under hösten 2016. 

Blomsterhandlaren avvecklade sitt företag i slutet av 2017 men idén för en mobilapplikation 

innehållande krukväxt-tips kvarstår. Författaren tänkte på alla de gånger en krukväxt hade köpts 

hem. Oavsett hur regelbundet författaren vattnade eller såg till att jorden inte torkade ut och gav 

näring hade resultatet blivit en död krukväxt. Krukväxterna som köps in kostar pengar, olika 

krukväxter sköts på olika sätt och sköts de inte rätt vissnar krukväxterna och dör. Att komma ihåg 

hur olika krukväxter ska tas hand om är enligt författaren krävande och tanken uppstod att det 

säkerligen finns flera människor som har samma problem. Författaren valde därför att gå vidare med 

mobilapplikationsidén som ska innehålla krukväxt-tips. 

 

3.2 Förståelse och kravinsamling 
Innan författaren började designa hur mobilapplikationen skulle kunna se ut kontaktades olika 

blomsterhandlare via mail för att få svar på vilka faktorer som är viktigast för krukväxters 

välbefinnande. Blomsterhandlarnas svar skulle ligga till grund för vilken information om krukväxter 

den tänka mobilapplikationen skulle behöva innehålla. 

 

Totalt kontaktades 20 företag som har en koppling till krukväxter. Företagen valdes ut genom att 

författaren sökte på Google med sökorden: ”krukväxter butik”, ”krukväxter affär” och 

”blomsterhandlare”. Sedan gick författaren in på olika hemsidor tillhörande företag för att leta efter 

om företagen sålde krukväxter eller hade information om krukväxter. Om företaget sålde eller hade 

information om krukväxter letade författaren upp en mailadress till företaget och skickade iväg ett 

mail (se bilaga 5). Författaren valde att skicka mail till blomsterhandlare istället för att själv besöka 

eller ringa blomsterhandlare med motiveringen att blomsterhandlarna själva kunde läsa och svara på 

mailet när de hade tid i deras arbete. Om författaren skulle ha ringt eller besökt blomsterhandlare 

skulle risken finnas att blomsterhandlarna inte hade tid att besvara frågorna. Genom att skicka mail 

kunde författaren även nå blomsterhandlare runtomkring i Sverige vilket inte skulle vara möjligt vid 

besök då resurser som tid och pengar inte skulle ha funnits. Författaren tänkte även att svaren skulle 

finnas dokumenterade utan att detaljer skulle ha förlorats vid besök eller telefonsamtal då författaren 

själv skulle fått anteckna deras svar under tiden. Vid mailets uppbyggnad tänkte författaren på 

etikreglerna och förklarade i mailet varför ett svar från dem var viktigt, vad svaren kommer att 

användas till, att både företaget samt personen som svarar är anonyma och att det är helt frivilligt att 

besvara mailet. Frågorna som ställdes i mailet var: 

1. Hur länge har du jobbat med blommor och krukväxter? (arbete, eventuell utbildning, annan 

erfarenhet) 

2. Vilka faktorer är viktigast för krukväxters välbefinnande enligt din erfarenhet? (exempelvis: 

att vattna, temperatur) 

3. Vilket/vilka misstag tror du att personer gör som resulterar i att deras krukväxter vissnar? 

4. Frivilligt: Ge gärna tips på vad en viss krukväxt behöver för att må bra enligt din erfarenhet 

och kunskap. Du får skriva om vilken krukväxt du vill. 

5.  Kommentarer eller frågor till mig, Carolina Koivuniemi. 

 

Av de 20 företag som mailet skickades till besvarade endast 4 företag på de ovanstående frågorna. 

Företagen som svarade benämns som blomsterhandlare 1 till 4. 

 

Svar från Blomsterhandlare 1:  

Erfarenhet 30 år. Anser att balansen mellan vatten, torka och ljus är de viktigaste faktorerna. 

Blomsterhandlare 1 tror att människor vattnar krukväxterna för mycket, eller inte alls, som leder till 

att de vissnar. På fråga 4 svarade hen personlig omsorg samt pekfingerkänsla. 
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Svar från Blomsterhandlare 2:  

Erfarenhet 36 år. Anser att vatten är den viktigaste faktorn. Blomsterhandlare 2 tror att människor 

gör misstaget att vattna krukväxterna för mycket som gör så att de vissnar. Inget svar på fråga 4.  

 

Svar från Blomsterhandlare 3:  

Erfarenhet 1 år. Anser att vatten och placering är de viktigaste faktorerna. Skriver som svar på fråga 

3 att kunder gärna vill vattna för mycket och sällan som resulterar i att krukväxten blir övervattnad 

och sedan dör. På fråga 4 svarade blomsterhandlare 3 att unga krukväxter vill bli omplanterade i ny 

jord i en större kruka och att växter bör vattnas med mer näring på sommaren. Blomsterhandlare 3 

nämner att växtens placering är väldigt viktig då vissa vill stå soligt och andra inte. På eget bevåg 

skrev även Blomsterhandlare 3 att kunder oftast frågar efter hur mycket vatten en växt vill ha samt 

om den ska stå soligt eller skuggigt. 

 

Blomsterhandlare 4:  

Erfarenhet 2 år. Anser att vatten och placering är de viktigaste faktorerna. Att människor vattnar för 

mycket tror hen är det misstag personer gör som leder till att krukväxterna vissnar. Inget svar på 

fråga 4. 

 

Då endast fyra företag svarade på mailet fick författaren komplettera sin kunskap genom att läsa på 

om olika krukväxter för att försöka komma fram till vilka faktorer som är viktigast för krukväxternas 

välbefinnande. Författaren valde att läsa på om olika krukväxter på hemsidorna Plantagen 

(Plantagen 2018) och Blomsterlandet (Blomsterlandet 2018) då dessa företag har information om 

många olika krukväxter och de verkar vara pålitliga källor till hur krukväxter skall tas hand om. När 

författaren hade läst om olika krukväxter samt gått igenom svaren från blomsterhandlarna kom 

författaren fram till att faktorerna vatten, ljus (placering), temperatur och näring är viktigast för 

krukväxters välbefinnande. 

 

Författaren insåg vid läsning om krukväxter att olika krukväxter behöver olika mycket soltimmar per 

dag, vatten och temperaturer. Författaren kom utifrån det på en idé att mobilapplikationen skulle 

kunna ha en funktion som föreslår vilka krukväxter som kan passa en användare. Genom att fråga 

hur många soltimmar per dag en användare får hemma, användarens innetemperatur samt vilja eller 

möjlighet att vattna krukväxter skulle krukväxter kunna tas fram som möter användarens kriterier. 

 

Det finns väldigt många olika krukväxter och författaren ansåg att en sökfunktion för att söka efter 

krukväxter behöver finnas så att en användare snabbt kan söka efter den krukväxt som är intressant 

för denne. Samtidigt är det bra om en användare kan få se en lista över de krukväxter som finns då 

möjligheten finns att användare inte kommer ihåg vad en viss krukväxt heter. Att då se en bild 

tillsammans med ett namn kan möjliggöra att en användare hittar den krukväxt hen är ute efter. 

Författaren ansåg även att det skulle vara bra om användaren kunde spara krukväxter som favoriter. 

Då skulle användaren inte behöva söka efter en specifik krukväxt varje gång hen skulle vilja få 

information om krukväxten. Ett exempel är om en användare har krukväxten Orkidé hemma. 

Användaren kan då lägga till krukväxten Orkidé som favorit, gå in på sidan som visar användarens 

favoriter och läsa om vad Orkidéer behöver istället för att söka efter Orkidé varje gång för att hitta 

den informationen. 

 

Författaren tänkte även på vilka människor som skulle använda den tänka mobilapplikationen och 

kom fram till en målgrupp som är personer som inte har kunskap om hur olika krukväxter ska tas 

hand om. Människorna kan vara nybörjare gällande krukväxter och inte ha kunskap om någon 

krukväxt alls eller så kan det vara människor som har kunskap om några krukväxter men inte alla. 

Dessa personer behöver också vara smartphoneanvändare som har erfarenhet av mobilapplikationer 

då det är en mobilapplikation som kommer att användas på en smartphone. 

 

Utifrån ovanstående tog författaren fram följande krav för den tänkta mobilapplikationen:  

• En sökfunktion ska finnas för sökning efter krukväxter. 
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• En lista över de krukväxter som finns i mobilapplikationen ska visas i en lista med både namn 

och bild. 

• Användare ska kunna spara en krukväxt som favorit. 

• En funktion som parar ihop krukväxter med användare baserat på användarens 

innetemperatur, antal soltimmar och hur ofta en användare vill eller har möjlighet att vattna 

krukväxten. 

• Informationssidan för en krukväxt ska ha information angående vatten, ljus, temperatur och 

näring som är de viktigaste faktorerna för krukväxters välbefinnande. 

 

3.3 Design och visualisering 
Innan hi-fi prototypen skapades ritade författaren ut hur designen skulle kunna se ut på papper för 

att få ut idéerna ur huvudet på något sätt. Det är en teknik som Benyon (2014) nämner som sketches 

and snapshots. Här utgick författaren ifrån de framtagna kraven och den egna mentala modellen för 

hur en mobilapplikation ska se ut och fungera enligt författaren. Författaren hade även läst på en del 

om design för mobilapplikationer och grafiska användargränssnitt. Författaren bestämde i detta skede 

att en meny ska visas med tre streck och vara placerad högst upp i det vänstra hörnet. Att en tab bar 

(Apple 2018a) meny ska finnas längst ner för effektivare navigering till sidor som författaren tror 

användare kommer att använda mest, vilket är sidan för att söka efter krukväxter samt sidan som 

visar användarens favoritkrukväxter. En ikon föreställande ett förstoringsglas ska användas för 

navigering till söksidan och en ikon föreställande ett hjärta ska användas för navigering till sidan som 

visar användarens favoritkrukväxter.  

 

Sidan där användare kan söka efter krukväxter ansåg författaren skulle vara simpel och endast 

innehålla en sökruta och en symbol föreställande ett förstoringsglas. Förstoringsglaset kan 

användaren trycka på för att få fram sökresultat på de krukväxter som stämmer överens med den 

bokstavsföljd som användaren skrivit in i sökrutan. Tanken är att användaren ska kunna skriva in 

exempelvis ”ro” och alla resultat som då börjar med eller innehåller ett ord som börjar på ”ro” ska 

visas upp på en sida som visar sökresultat. Författaren tänkte även på att det är svårt att skriva på 

mobila enheter (Wesson et al. 2010; Nielsen & Budiu 2013). Idén uppkom då att olika alternativ kan 

visas under sökfältet beroende på vilka bokstäver en användare skriver in. Exempelvis om ”or” skrivs 

in, kan ”Orkidé” visas under sökfältet som ett alternativ användaren kan trycka på istället för att 

skriva klart hela namnet Orkidé. 

 

På sidan innehållande funktionen för att se vilka passande krukväxter som kan passa en användare 

bestämde författaren att tre alternativ för soltimmar och tre alternativ för temperatur ska användas. 

Tre alternativ innehållande olika intervaller tyckte författaren vore bra då det inte skulle bli för 

många alternativ. Precisa svarsalternativ där användaren skulle ange exakt innetemperatur eller 

soltimmar tyckte inte författaren vore bra då innetemperaturen och antal soltimmar kan variera. 

Författaren ansåg att fler än tre olika svarsalternativ skulle behövas för att välja hur ofta en 

användare vill eller kan vattna sina krukväxter och bestämde därför att en slider (Apple 2018b) ska 

användas. Författaren bestämde även att resultaten för passande krukväxter skulle visas på en 

annan sida istället för under alla alternativ. Detta för att tydligt visa användaren vilka krukväxter 

som kan passa användaren och minimera antalet visuella element som visas på skärmen samtidigt.  

 

För sidan som visar alla krukväxter i en lista följde författaren kravet att en bild på en krukväxt 

tillsammans med en krukväxts namn ska visas, det gör att användaren kan se ett exempel på hur 

krukväxten ser ut. Sidorna som ska visa information om olika krukväxter skissades med rubrikerna 

vatten, ljus, temperatur och näring som är de viktigaste faktorerna för krukväxternas välbefinnande. 

Krukväxtens namn tillsammans med en bild ansåg författaren borde finnas med på informationssidan 

också för att tydliggöra att användaren klickat på rätt krukväxt i listan. Författaren ansåg att en 

navigationsikon som leder användaren tillbaka till exempelvis listan med alla krukväxter vore 

lämplig utifrån scenariot där en användare letar efter en krukväxt som hen inte vet namnet på. 

Användaren följer listan innehållande alla krukväxter, går in på olika krukväxters sidor som liknar 

den krukväxt hen är ute efter för att läsa och se om informationen stämmer överens med krukväxten 

användaren var ute efter eller inte. Att användaren skulle behöva öppna menyn uppe i det vänstra 
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hörnet och välja ett menyalternativ för att navigera tillbaka till listan igen är inte speciellt effektivt. 

Författaren valde därför att lägga in en symbol föreställande en pil högst upp i det vänstra hörnet 

istället för menysymbolen med tre streck. Högst upp i det högra hörnet på sidan som visar information 

om en krukväxt finns en ikon i form av ett hjärta. Författarens tanke med hjärtat är att en krukväxt 

läggs till som en favorit om en användare trycker på hjärtat.  

 

Författaren tänkte på hur användarna ska kunna personifiera systemet samt vad de skulle vilja 

personifiera. Tanken uppkom ifrån designprincipen flexibility som bland annat handlar om att erbjuda 

människor att personifiera systemet genom att ändra hur systemet ser ut eller beter sig (Benyon 

2014). Författaren utgick från sig själv och kom fram till att designens färg vore något användarna 

säkert skulle vilja ändra på. Även hur krukväxterna presenteras vid sökresultatet kunde vara 

någonting användarna skulle vilja ändra på, från att visas i en lista (rader) till att visa som kolumner 

där en krukväxt visas i taget och användaren får dra fram nästa krukväxt och på så sätt bläddra 

mellan olika krukväxter. 

 

När författarens idéer började bli mer konkreta visade det sig att åtta olika sidor kommer att finnas 

och behöver skapas i hi-fi prototypen, varav en är en sida som visar en krukväxts information. Ett 

urval av de skisser som författaren gjorde visas i figur 1.  

 

I detta skede bestämde författaren sig för fyra olika krukväxter som ska finnas med i den kommande 

hi-fi prototypen. Krukväxterna Orkidé, Rosenkalla, Ros i kruka och Aloe vera valdes då författaren 

kände till krukväxterna lite sedan tidigare. När dessa krukväxter hade valts innebar det att 11 sidor 

skulle finnas med i hi-fi prototypen. För att få en tydlig överblick över hur de olika sidorna skulle 

hänga ihop skapade författaren ett Dialogue diagram (Hoffer et al. 2014) som författaren fritt 

översätter till dialogdiagram.  

 

3.3.1 Dialogdiagram 
En dialog är en sekvens av interaktioner som sker mellan användare och ett system (Hoffer et al. 

2014). Ett dialogdiagram visar dessa dialoger som sker mellan en människa och systemet (Hoffer et al. 

2014). Dialogdiagram har bara en symbol i form av en låda som representerar en skärmbild och är 

uppdelad i tre sektioner: Top som är sektionen högst upp, Middle som är sektionen i mitten samt 

Bottom som är sektionen längst ner (Hoffer et al. 2014). Top innehåller ett unikt referensnummer för 

skärmbilden, Middle innehåller skärmbildens namn eller beskrivning och Bottom innehåller 

referensnummer till de skärmbilder som kan nås ifrån den nuvarande skärmbilden (Hoffer et al. 

2014). Linjen mellan skärmbilderna antas vara dubbelriktad och behöver därför inte något pilhuvud 

för att ange riktning, det betyder att användare kan flytta fram och tillbaka mellan angränsande 

skärmbilder (Hoffer et al. 2014). 

Figur 1 Urval av skisser (Källa författare Carolina Koivuniemi) 
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Dialogdiagrammet ovan (se figur 2) visar hur de olika skärmbilderna (se figurer 3-11) hänger ihop 

med varandra och vilka skärmbilder som kan nås av andra skärmbilder. Alltså hur en människa kan 

interagera med prototypen för att navigera sig till de olika skärmbilderna. Exempelvis kan skärmbild 

Sökresultat med referensnumret 1 endast nås ifrån skärmbilden Söksida som har referensnumret 0. 

Dialogdiagrammet (se figur 2) beskrivs genom att använda referensnumren för skärmbilderna som 

visas högst upp i varje låda. Referensnummer 0 refererar till skärmbild Söksida, 1 innebär skärmbild 

Sökresultat och så vidare. 

 

Från skärmbild 0 kan användare navigera sig till skärmbilderna 1,2,3,4,5, även skärmbilderna 6,7,8 

och 9. Varför det inte finns en linje mellan 0 och 6,7,8 och 9 är för att de endast kan nås om en 

användare trycker på ett sökalternativ som dyker upp under sökrutan när användaren skriver. Från 

skärmbild 1 kan skärmbilderna 0,2,3,4 samt 5 nås, även 6,7,8,9 om dessa visas som sökresultat. Från 

skärmbild 2 kan användaren navigera sig till 0,3,4,5 samt 6,7,8 och 9 om dessa krukväxter är tillagda 

som favoriter. Från skärmbild 3 kan användaren navigera sig till 0,2,4 och 5. Från skärmbild 4 kan 

användaren navigera sig till 0,2,3,5 och 4.1. Från skärmbild 4.1 kan användaren nå skärmbilderna 

0,2,3,4 och 5 samt 6,7,8 och 9 beroende på om dessa krukväxter visas som resultat i skärmbilden 4.1. 

Från alla skärmbilder som visar information om krukväxter vilket är 6,7,8 och 9 kan användaren 

navigera sig till skärmbilderna 0,2,3 och 5. 

 

3.3.2 Skapandet av hi-fi prototypen 
Efter dialogdiagrammet skapades hi-fi prototypen. Hi-fi prototypen skapades med webbapplikationen 

atomic.io (Atomic.io 2018) främst för att funktionen att skriva in text i textfält erbjuds och att 

arbetsytan kan anpassas som möjliggör att utveckling av prototyp för mobila enheter kan ske. I detta 

skede läste författaren på mera gällande design för mobilapplikationer och grafiska 

användargränssnitt men fick även utgå ifrån den egna mentala modellen för hur den tänkta 

mobilapplikationen bör se ut. Författaren hade både användbarhetattribut och Benyons (2014) 12 

designprinciper i åtanke vid skapandet av hi-fi prototypen för att försöka skapa en design där 

användbarheten är så hög som möjligt från början. 

 

Angående färger i gränssnittet utgick användaren från att använda maximalt 7 färger (Marcus 1992 

refererad i Benyon 2014). Författaren valde också att använda sig utav en grön färg som har en 

koppling till vegetation (Marcus 1992 refererad i Benyon 2014). Tab bar menyn fick i detta skede 

ändras från skisserna som tagits fram då tab bar menyn i skisserna visade två alternativ medans en 

riktlinje från Apple (2018a) menar att det ska finnas mellan tre och fem element i tab bar menyn. 

Figur 2 Prototypens skärmbilder (Källa författare Carolina Koivuniemi) 
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Författaren valde då att lägga till en ikon föreställande ett kugghjul för navigering till sidan 

inställningar. Författaren hade en tanke om att skapa en ikon för sidan Passande krukväxt där 

användaren kan använda funktionen för att ta fram krukväxter som kan passa användaren men kom 

inte fram till någon ikon som skulle passa in. Författaren ansåg att risken för försämrad 

användbarhet skulle bli större då användarna inte skulle ha förstått vad ikonen faktiskt betydde som 

då skulle drabba designprincipen familiarity. Tanken att ta bort tab bar menyn uppkom också men 

författaren valde att ha kvar den då användarens resurser i form utav klick kan reduceras vid 

interagerande med prototypen. Istället för att klicka upp menyn och välja alternativet sök krukväxter 

kan användaren direkt klicka på ikonen föreställande ett förstoringsglas för att navigera sig till 

söksidan. Ikonen föreställande ett förstoringsglas blir större om användaren är på söksidan för att 

tydligare visa användaren var hen befinner sig i mobilapplikationen. Samma tankesätt ligger bakom 

när hjärtat eller kugghjulet blir större som indikerar att användaren antingen befinner sig på 

favoritsidan eller inställningar sidan. 

 

För söksidan där användare ska skriva in sökord valde författaren att ha kvar idén om att visa olika 

alternativ under sökfältet beroende på vilka bokstäver en användare skriver in då det är svårt att 

skriva på mobila enheter (Wesson et al. 2010; Nielsen & Budiu 2013). I detta skede blev alternativen 

mer konkreta utifrån de fyra bestämda krukväxterna. Exempelvis om ”ro” skrivs in så visas 

alternativen Ros i kruka och Rosenkalla upp som alternativ under sökfältet. Om ”or” skrivs in visas 

alternativet Orkidé och om ”al” skrivs in visas alternativet Aloe vera. Användaren kan då exempelvis 

trycka på Ros i kruka som gör att den krukväxtens sida visas utan att användaren behöver skriva in 

fler bokstäver. 

 

Det finns en symbol i form av ett hjärta uppe i det högra hörnet på krukväxternas sidor. Hjärtat fylls 

med röd färg när en användare klickar på hjärtat för att ge återkoppling till användaren att en 

krukväxt har lagts till som en favorit. Riktlinjer angående storlekar för text, navigationsikoner och 

andra knappar i mobilapplikationer hittade inte författaren. Författaren fick utgå ifrån sin egen 

bedömning genom att lägga in exempelvis text på en skärmbild i atomic.io (Atomic.io 2018) och 

förhandsvisa prototypen i en smartphone. 

 

Logotypen som visas är skapad av författaren själv och resterande bilder som visar krukväxter i 

prototypen är bilder som har licensen CC0 (Creative Commons 2016). När skaparen av ett verk 

tillämpar CC0 på det verket så kan vem som helst använda det verket på vilket sätt som helst och för 

vilket syfte som helst, även kommersiellt bruk (Creative Commons 2016). Detta innebär att bilderna 

är fria att använda utan att fråga upphovsmannen om lov. För att bättre förklara hur prototypen 

fungerarar visas bilder på designen som är skärmbilder av hi-fi prototypen (se figurer 3-11) 

tillsammans med en beskrivande text. 

 

3.3.3 Förklaring av prototypens skärmbilder 
Prototypens olika skärmbilder förklaras här med hjälp av de skärmbilder som figurerna 3-11 visar. 

Hi-fi prototypen visar tänkt funktionalitet som gör att testpersoner kan interagera mot prototypen. 

Att prototypen kan interageras med gör att den kan testas för användbarhet (Benyon 2014) och det är 

denna design som prototypen visar som ska utvärderas för användbarhet. 
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Figur 3 Söksida (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Skärmbild 0 Söksida  

Skärmbild 0 med namnet Söksida är startsidan för prototypen (se figur 3). En sökruta finns där 

användaren kan skriva in ett sökord och när texten ändras i sökrutan kommer lämpliga alternativ att 

föreslås (se figur 3). Detta fungerar till viss del i prototypen. Skriver en användare in fler än två 

bokstäver kommer alla krukväxter som nuvarande finns i prototypen, fyra stycken, att visas som 

förslag. Om användaren klickar på ett föreslaget alternativ kommer krukväxtens sida att visas. 

Exempelvis om Aloe vera alternativet klickas på som visas i figur 3 kommer Aloe vera krukväxtens 

sida att visas (se figur 6). Om användaren klickar på sök knappen är tanken att det sökord som 

skrivits in ska jämföras mot befintliga krukväxters namn i prototypen. Då det är en prototyp görs inte 

det utan skärmbilden Alla krukväxter (se figur 5) som visar alla de krukväxter som finns i prototypen 

visas istället. Längst upp till vänster finns en menyknapp som visas med tre streck och när 

menyknappen klickas på kommer en meny fram (se figur 4). Menyn innehåller fyra alternativ som 

kan klickas på för att navigera sig vidare till skärmbilderna Alla krukväxter (se figur 5), Inställningar 

(se figur 9), Passade krukväxter (se figur 10) och Söksida (se figur 3). För att stänga menyn kan 

användaren trycka utanför menyn eller på tillbaka knappen som finns längst ner till höger i menyn. 

Längst ner på skärmbilden finns en annan meny som kallas för tab bar menu (Apple 2018a). Tab bar 

menyn innehåller tre ikoner användaren kan klicka på för att kunna navigera sig till skärmbilderna 

Söksida (se figur 3), Mina favoriter (se figur 7) och Inställningar (se figur 9). Då Söksidan visas är 

ikonen föreställande förstoringsglaset större än de andra ikonerna för att indikera var användaren 

befinner sig. 

Figur 4 Meny (Källa författare Carolina Koivuniemi) 
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Skärmbild 5 Alla krukväxter 

Skärmbild 5 med namnet Alla krukväxter (se figur 5) visar alla krukväxter som finns i prototypen 

vilket är fyra stycken. Var och en av dessa kan tryckas på och när en användare trycker på en 

krukväxt så visas den krukväxtens sida. Exempelvis om användaren trycker på Orkidé visas sidan 

som ger information om Orkidé (se figur 6). Precis som på skärmbilden Söksida (se figur 3) finns tab 

bar menyn längst ner och visar samma ikoner och fungerar på samma sätt. Skillnaden mot tab bar 

menyn på Söksidan är att ikonen föreställande ett förstoringsglas inte är större än de andra ikonerna 

då användaren inte längre är på Söksidan. Menyknappen visas precis som på Söksidan högst upp till 

vänster och ser likadan ut som figur 4 visar samt fungerar likadant som den gör på Söksidan, 

bakgrunden under menyn här är Alla krukväxter istället för Söksida. 

Figur 5 Alla krukväxter (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Figur 6 Krukväxter Orkidé, Aloe vera, Ros i kruka och Rosenkalla (Källa författare Carolina Koivuniemi) 
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Skärmbilderna 6 Aloe vera, 7 Orkidé, 8 Rosenkalla och 9 Ros i kruka 

Skärmbilderna 6,7,8 och 9 som visar information om de olika krukväxterna (se figur 6) har alla 

samma struktur, det som skiljer är bilder samt textens innehåll. På dessa sidor finns ingen 

menyknapp uppe i det vänstra hörnet utan en ikon föreställande en pil som användaren kan klicka på 

för att navigera sig tillbaka till den sida som hen var på innan hen klickade in sig på krukväxtsidan. 

Antingen från Söksidan (se figur 3), Alla krukväxter sidan (se figur 5), Mina favoriter sidan (se figur 

7) eller sidan Resultat för passande krukväxt (se figur 11). Ett hjärta finns högst upp i det högra 

hörnet som användaren kan klicka på för att spara krukväxten som sin favorit och om användaren gör 

det blir hjärtat ifyllt (se figur 8). Då detta är en prototyp läggs inte krukväxten in som en favorit på 

riktigt på Mina favoriter sidan utan bestämda krukväxter finns där som favoriter (se figur 7). Precis 

som i de föregående skärmbilderna som tidigare förklarats finns en tab bar meny längst ner som visar 

samma ikoner och fungerar på samma sätt. Ingen ikon är större än någon annan då användaren inte 

befinner sig på varken Söksidan, Mina favoriter sidan eller Inställningar sidan. 
         

 
Figur 7 Mina favoriter (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Skärmbild 2 Mina favoriter 

På skärmbild 2 med namnet Mina favoriter (se figur 7) visas menyknappen högst upp till vänster. Den 

fungerar på samma sätt och ser likadan ut som figur 4 visar förutom att bakgrunden visar Mina 

favoriter. Som tidigare nämnt är det förutbestämda krukväxter på denna skärmbild i prototypen så 

krukväxterna Aloe vera samt Orkidé visas alltid som figur 7 visar. Dessa krukväxter kan klickas på 

och den krukväxt som visas då visar att hjärtat är ifyllt som figur 8 visar på krukväxten Aloe vera. 

Precis som i de tidigare nämnda skärmbilderna finns en tab bar meny längst ner som visar samma 

ikoner och fungerar på samma sätt. Här visas dock ikonen föreställande ett hjärta som större än de 

andra ikonerna för att indikera att användaren befinner sig på sidan Mina favoriter.  

 
Figur 8 Favorit Aloe vera (Källa författare Carolina Koivuniemi) 
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Figur 9 Inställningar (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Skärmbild 3 Inställningar  

Skärmbild 3 med namnet Inställningar (se figur 9) visar två inställningar som användaren kan ändra. 

En för att ändra färgen på designen i prototypen (se figur 9) och en för att ändra hur sökresultat visas. 

Då detta är en prototyp visas endast färgändringen på Inställningar sidan samt inställningen för hur 

sökresultat ska visas kan ändras, genom att klicka på knappen, men sökresultatets visning ändras 

inte på riktigt då en sida för endast sökresultat inte finns. Det finns en menyknapp som visas högst 

upp till vänster precis som på skärmbilderna Söksida (se figur 3), Alla krukväxter (se figur 5) och 

Mina favoriter (se figur 7). Menyn ser likadan ut som figur 4 visar och fungerar på samma sätt. Det 

finns även en tab bar meny längst ner precis som i de tidigare nämnda skärmbilderna som visar 

samma ikoner och fungerar på samma sätt. Här visas ikonen föreställande ett kugghjul som större än 

de andra ikonerna för att indikera att användaren befinner sig på sidan Inställningar. 
 

 
Figur 10 Passande krukväxt (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Skärmbild 4 Passande krukväxt  

Skärmbild 4 med namnet Passande krukväxt (se figur 10) innehåller knappar som gör att användaren 

kan välja vilken temperatur användaren har hemma och hur många soltimmar användaren får 

hemma. Det finns en slider (Apple 2018b) där användaren kan välja hur ofta hen kan vattna sina 

krukväxter. Längst ner finns en knapp användaren kan trycka på för att navigera sig till skärmbilden 

Resultat för passande krukväxt (se figur 11) för att se vilka krukväxter som kan passa användaren. 

En menyknapp finns högst upp i det vänstra hörnet precis som på skärmbilderna Söksida (se figur 3), 

Alla krukväxter (se figur 5), Mina favoriter (se figur 7) och Inställningar (se figur 9). Menyn ser 

likadan ut som figur 4 visar och fungerar på samma sätt. En tab bar meny finns som i tidigare 

skärmbilder längst ner vilket visar samma ikoner och fungerar på samma sätt. 



22 

 

 

 
Figur 11 Resultat för passande krukväxt (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Skärmbild 4.1 Resultat för passande krukväxt 

Skärmbild 4.1 med namn Resultat för passande krukväxt (se figur 11) har precis som på 

skärmbilderna Söksida (se figur 3), Alla krukväxter (se figur 5), Mina favoriter (se figur 7), 

Inställningar (se figur 9) och Passande krukväxt (se figur 10) en menyknapp som visas högst upp till 

vänster. Menyknappen ser likadan ut som figur 4 visar och fungerar på samma sätt. Här visas 

resultatet för vilka krukväxter som kan passa användaren beroende på vad användaren valde på 

skärmbilden Passande krukväxt. Då detta är en prototyp visas alltid krukväxten Orkidé oavsett vad 

användaren väljer för alternativ på skärmbilden Passande krukväxt (se figur 10). Precis som i de 

tidigare skärmbilderna finns en tab bar meny längst ner som visar samma ikoner och fungerar på 

samma sätt. 
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4 Metod  
Här presenteras uppsatsens forskningsstrategi, de metoder som ska användas och hur data ska 

genereras samt analyseras. 

 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Kvantitativ och kvalitativ forskning syftar på hur man väljer att generera, bearbeta samt analysera 

den data som samlats in (Patel & Davidson 2011). Enligt Hellspong (2014) handlar kvantitativ analys 

om att mäta, väga eller räkna för att bestämma någonting med en siffra och beskrivs med siffror. 

Även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014) skriver om kvantitativ data som siffror samt att det 

statistiska arbetet innebär insamlande av ett antal sifferuppgifter. Kvalitativ forskning fokuserar 

istället på mjuk data vid datainsamlingen som innebär att finna sammanhang och förstå vad ett svar 

från människor har för betydelse istället för att leta efter siffror eller andra mätbara enheter (Patel & 

Davidson 2011). Kvalitativ analys beskrivs med ord (Hellspong 2014) och bygger på språket, uttryck, 

text samt variationsrikedom (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  

 

Metoderna i denna uppsats kommer främst att generera data av kvalitativ karaktär. Insamlandet av 

data i kvalitativ forskning sker i form av tolkande analyser, kvalitativa intervjuer och ofta verbala 

analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson 2011). För insamling av data i denna undersökning 

kommer användartest, observation under användartestet och intervju att ske för att se om 

användbarhetsproblem finns i designen som den framtagna prototypen visar. Data utifrån 

användartestet kommer att analyseras för att se om och hur testpersonen löser uppgifterna, om 

testpersonen gör fel som kan leda till att uppgifterna inte genomförs och vad testpersonen klickar på 

som gör att felen uppstår. Intervjusvar kommer att analyseras för att försöka hitta brister i 

användbarheten beroende på vad testpersonen säger. Observation sker för att fånga uttryck som 

ansiktsuttryck, verbala yttranden eller ljud (som suckar eller hummanden). Observationerna kommer 

att frågas om under intervjun med testpersonen för att försöka förstå tankarna samt orsakerna bakom 

de olika uttrycken. Även enkät kommer att användas som metod för att säkerställa att testpersonerna 

är inom målgruppen för den tänkta mobilapplikationen och för att samla in data om testpersonerna 

som skulle kunna påverka resultatet (som synfel, dyslexi eller färgblindhet). 

 

Kvalitativ forskning bör användas om undersökningen handlar om att tolka samt förstå människors 

upplevelser och försöka hitta underliggande mönster (Patel & Davidson 2011). All empiri i denna 

studie kommer att analyseras för att hitta eventuella samband samt ställas mot varandra för att 

försöka uppnå triangulering som förklaras under 4.11 validitet och reliabilitet. Denna 

undersökning handlar om att tolka testpersonernas interagerande med prototypen, uttryck (tal, ljud, 

ansiktsuttryck) och intervjusvar för att identifiera möjliga användbarhetsproblem i designen som den 

framtagna prototypen visar. Syftet är inte att på något kvantitativt sätt mäta om användbarheten är 

godkänd eller inte utifrån några kriterier, utan att se om det finns några problem i designen som 

påverkar användbarheten negativt och vad det är som i sådana fall orsakar dessa problem. Med 

ovanstående som bakgrund har en kvalitativ forskningsstrategi valts. 

 

4.2 Datainsamling 
Primärdata är data som undersökaren själv måste samla in (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) eller 

data som kommer ifrån ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar (Patel & Davidson 

2011). För insamling av data för att svara på undersökningsfrågorna och uppnå uppsatsens syfte har 

testpersoner fått svara på en enkät, testat den framtagna hi-fi prototypen som representerar designen 

för mobilapplikationsidén samt deltagit i en intervju. Skärmen på smartphonen som prototypen 

testades på har spelats in under testet och ljud har spelats in under intervjun. Testpersonerna har 

också blivit observerade under testet för att uppmärksamma eventuella ansiktsuttryck, verbala 

yttranden eller ljud som exempelvis suckar.  

 

4.3 Fallstudie 
Vid en undersökning på en mindre avgränsad grupp eller objekt är det en fallstudie som utförs (Patel 

& Davidson 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). I en fallstudie studeras ett fall på djupet 
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(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014) och fallet som studeras i denna uppsats är användbarheten i 

designen tillhörande mobilapplikationsidén för krukväxt-tips. Syftet med fallstudien är att identifiera 

eventuella användbarhetsproblem som kan finnas i den design som den framtagna prototypen 

presenterar. Att flera olika datainsamlingsmetoder används styrker att det är en fallstudie då en 

fallstudie bygger på information från flera källor som gör att både data av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär kan omfattas (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014). En nackdel med fallstudier är 

trovärdigheten gällande generaliserbarheten utifrån studiens resultat (Denscombe 2017). Avseendet 

med fallet som studeras i denna uppsats är att undersöka om användbarhetsproblem finns i den 

design som prototypen visar. Eventuella användbarhetsproblem som identifieras kan inte 

generaliseras för att stämma överens med alla andra mobilapplikationer som finns. 

Användbarhetsproblemen skulle kunna generaliseras för mobilapplikationer vars användargränssnitt 

ser ut och fungerar så som designen gör för denna mobilapplikationsidé, dock är fallet sällan att 

mobilapplikationer ser likadana ut eller fungerar på samma sätt. 

 

4.4 Enkät 
Enkät är en teknik för att samla in information som är baserat på frågor (Patel & Davidson 2011). Det 

är ett formulär innehållande frågor som deltagare svarar på genom att skriva och markera direkt i 

formuläret. Frågor i enkäter kan både vara öppna eller ha förutbestämda svarsalternativ. En öppen 

fråga innebär att deltagaren svarar med egna ord på frågan och en fråga med förutbestämt svar 

innebär att deltagaren fyller i ett svar som är förutbestämd (Eriksson 2008). Frågor med 

förutbestämda svarsalternativ kan exempelvis vara att deltagaren skall svara på hur bra en produkt 

är på en skala mellan 1 och 6. Öppna frågor kan exempelvis vara att deltagaren svarar på frågan ”hur 

mår du?” med egna ord. Det finns flera aspekter att tänka på vid frågornas utformning, bland annat 

ska frågorna inte kunna missuppfattas (Patel & Davidson 2011) och endast en fråga bör ställas i taget 

(Eriksson 2008; Patel & Davidson 2011; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  

 

Enkät passar bra i denna undersökning för att säkerställa att personerna som deltar är inom 

målgruppen för den tänkta mobilapplikationen samt för att samla in data om testpersonerna som 

skulle kunna påverka resultatet (som synfel, dyslexi eller färgblindhet). Detta genom att samla in 

data om deltagarnas olika egenskaper som erfarenhet av mobilapplikationer, vilka problem de 

upplever sig ha med krukväxter samt om de har något synfel, dyslexi eller är färgblinda. Istället för 

att ställa dessa frågor i en intervju kan förberedelser göras för testet där deltagaren ska lösa uppgifter 

i prototypen samtidigt som deltagaren besvarar enkäten. Förberedelserna innefattar att säkerställa 

en sista gång att internetuppkoppling finns på smartphonen, att prototypen startar i rätt tillstånd 

samt att skärminspelningen kan startas snabbast möjligt när testet skall påbörjas. 

 

4.5 Användartest 
Nielsen (2012) skriver att den mest användbara och grundläggande metoden för att studera 

användbarheten är användartester. Användartester är ett undersökningsverktyg som används för att 

titta efter användbarhetsproblem och det huvudsakliga målet handlar om att samla in data för att 

identifiera och rätta till de brister som finns i en produkt gällande användbarheten (Rubin & Chisnell 

2008). I ett användartest undersöks det hur svårt det är för användare att använda en programvara 

(Görling 2009). Syftet är att försäkra att produkten är användbar av de potentiella slutanvändarna, 

att produkten är lätt att lära, att produkten hjälper människor att bli effektiva på vad de vill göra 

samt att produkten är tillfredsställande att använda (Rubin & Chisnell 2008). 

 

Metoden användartest används i denna studie då syftet är att utvärdera användbarheten i designen 

tillhörande mobilapplikationsidén som hi-fi prototypen visar för att identifiera eventuella 

användbarhetsproblem. Under 2.1.7 Utvärdering av användbarhet presenterades expert-based 

methods, någon sådan metod valdes inte. Visserligen är expert-based methodes effektiva i början då experter 

hittar vanliga problem baserat på deras erfarenhet men de hittar inte alla problem, ibland identifieras till och 

med problem som egentligen inte finns (Benyon 2014). På grund av det poängterar Benyon (2014) att det är 

viktigt att inkludera riktiga människor för att testa designen (Benyon 2014). Även Nielsen (2012) menar att 

användare behöver observeras noggrant när de utför uppgifter med användargränssnittet för att utvärdera 
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interaktionsdesignen. För att nå användbarhet krävs det dessutom en människocentrerad inställning samt att 

anta en designmetod där utvärdering är central (Benyon 2014). 
 

Enligt Nielsen (2012) inkluderas tre delar inom användartest. Dessa delar innebär att få tag på 

representativa användare, att be användare utföra representativa uppgifter med designen och att 

observera vad användarna gör, var de lyckas samt var de har problem med användargränssnittet 

(Nielsen 2012). 

 

4.5.1 Olika typer av användartest 
Det finns olika typer av användartester som skiljer sig åt beroende på undersökningsfrågor, 

produktens fullständighet och tillgänglig tid som finns för att implementera lösningar på problem som 

hittas under testet (Rubin & Chisnell 2008). Rubin och Chisnell (2008) beskriver tre olika typer av 

tester som är exploratory, assessment och validation. 

 

Exploratory tester utförs tidigt i utvecklingscykeln med syftet att undersöka effektiviteten av ett 

preliminärt designkoncept. Assessment tester utförs tidigt eller halvvägs i utvecklingscykeln med 

syftet är att expandera det som hittades i det exploratory testet genom att utvärdera användbarhetens 

låg-nivå funktioner och aspekter av produkten. Här ligger intresset i att se hur väl en användare 

faktiskt utför realistiska uppgifter och att identifiera specifika användbarhetsproblem. Validation 

tester sker i slutet av utvecklingscykeln och syftar till att mäta användbarheten på en produkt mot 

framtagna utgångslägen eller för att bekräfta att tidigare funna problem har lösts samt att nya 

användbarhetsproblem inte dykt upp. (Rubin & Chisnell 2008) 

 

Syftet med användartestet i denna undersökning är att se hur testpersoner interagerar med hi-fi 

prototypen när de utför uppgifter för att finna användbarhetsproblem som kan finnas i designen 

tillhörande mobilapplikationsidén innehållande krukväxt-tips. Med det som grund kommer ett 

användartest av typen assessment att utföras i denna undersökning. Som nämnt under 4.2 

Datainsamling är syftet inte att mäta om användbarheten är godkänd eller inte utifrån några 

kriterier, då skulle ett användartest av typen validation vara mer lämpligt. Intresset ligger i att se 

hur bra en användare kan utföra realistiska uppgifter, om det finns några problem i designen som 

påverkar användbarheten negativt och i sådana fall vad det är som orsakar dessa problem utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. Istället för att exempelvis räkna hur många gånger en testperson klickar fel på 

skärmen och ha en gräns på fem felklick där det sjätte klicket innebär att användbarheten är 

underkänd gällande användbarhetsattributet efficiency, ligger intresset i att analysera varför 

testpersoner klickade fel. Varför testpersonen klickade där hen klickade eller varför testpersonen 

missade att träffa ett element. Är det fler testpersoner som missar att klicka på samma element kan 

det ha att göra med att elementet är för litet som gör att efficiency drabbas på ett negativt sätt då fler 

resurser i form utav klick behövs. 

 

4.5.2 Testpersoner 
För att utföra ett användartest behövs testpersoner inom den satta målgruppen för själva 

mobilapplikationen som är de potentiella slutanvändarna. Testpersoner inom den satta målgruppen 

behövs då testresultaten endast kommer att vara giltiga om testpersonerna är så nära de typiska 

användarna av produkten som möjligt (Rubin & Chisnell 2008). Det är viktigt att testa användarna 

individuellt och att låta dem lösa problemen själva (Nielsen 2012). Om användarna får hjälp eller 

uppmärksamhet riktad mot någon del av skärmen har testresultaten förorenats enligt Nielsen (2012). 

Rubin & Chisnell (2008) skriver att forskning indikerar på att fyra-fem testpersoner kommer att 

exponera majoriteten av användbarhetsproblem men även att de själva försöker testa åtminstone åtta 

personer. Nielsen (2000) antyder att fem testpersoner räcker för att hitta användbarhetsproblem då 

samma upptäckter kommer att observeras upprepade gånger efter den femte testpersonen utan att ny 

lärdom av större betydelse genereras. Nielsen (2012) menar att det är bättre om resurser läggs på att 

utföra många små tester med omarbetning av designen mellan varje test så att 

användbarhetsproblem kan korrigeras när de identifieras. 
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I denna undersökning kommer sju testsessioner att utföras med sju olika testpersoner för 

användartestet även fast fem testpersoner räcker för att hitta majoriteten av 

användbarhetsproblemen (Rubin & Chisnell 2008; Nielsen 2012; Nielsen 2000). Detta för att se om 

flera testpersoner upplever samma problem utan att fokusera allt för mycket på att hitta nya problem 

för varje testsession. Det är också över den rekommenderade gränsen på fem testpersoner och 

genomförbart med hänsyn till den tid som finns att utföra testsessioner, dokumentera och analysera 

insamlad data. 

 

4.5.3 Testmiljö 
Barnum (2011) nämner olika miljöer som laboratorium, konferensrum, kontor, hos kunder eller över 

internet där användartester kan äga rum. De olika miljöerna har olika fördelar. I laboratorium finns 

utrustningen tillgänglig och då laboratoriet alltid finns kan det designas för att skapa den ultimata 

testmiljön. Fördelar med field testing som innebär att inte testa i ett laboratorium är att man går till 

kunden och får se den verkliga kontexten där produkten används. (Barnum 2011) 

 

Även Rubin och Chisnell (2008) nämner olika miljöer där testet kan utföras. Med ett Minimalist 

portable test lab kan testutrustningen tas med till olika tillgängliga platser och det portabla 

laboratoriet har inte något specifikt rum som är utformad för testning. Fördelarna med att ta med sig 

laboratoriet är bland annat att testet kan tas med ut i fält då laboratoriet är portabelt, att man får se 

användarens kontext där produkten används och att det blir lättare för deltagare att delta (Rubin & 

Chisnell 2008). Andra miljöer där testet kan äga rum är i laboratorium som ser ut på olika sätt. 

Exempelvis kan det vara ett rum i olika storlekar och utformningar som testperson, testledare och 

observatörer befinner sig i. Ett annat exempel är att två rum, som kallas testrum och 

observationsrum, används där testpersonen och eventuellt testledaren befinner sig i testrummet och 

observatörer samt eventuellt testledaren i observationsrummet (Rubin & Chisnell 2008). En 

testledare är ansvarig för att hälsa deltagaren välkommen, samla in data, assistera och undersöka 

samt utfråga deltagaren (Rubin & Chisnell 2008). De olika rummen beroende på storlek och 

utformning har olika fördelar. Fördelarna med att testa i laboratorium där testledaren och 

observatören är med i testrummet är att testledaren får en utmärkt känsla för vad som händer med 

deltagaren, testledaren kan uppmuntra deltagaren, det framhäver en känsla av lagarbete eller 

grupparbete, testledaren kan bjuda in observatörer till att ställa följdfrågor och då deltagaren inte är 

ensam i rummet kan deltagaren uppmuntras till att tänka högt (Rubin & Chisnell 2008).  

 

Var användartestet kommer att äga rum beror på olika faktorer. Rubin och Chisnell (2008) nämner 

flera faktorer som påverkar var testet bör utföras och några av dessa är:  

- om man måste sitta bredvid testpersonen 

- om läget är tillgängligt för testpersonerna 

- om det är viktigt att undersökningens sponsor är anonym 

- om det finns aspekter för testupplägget som endast kan skapas i en laborativ miljö 

- om utrustning för insamling av data endast fungerar med en laborativ inställning  

- om testet används för att demonstrera en idé 

- hur lätt det är för människor att lämna sina dagliga rutiner för att delta. 

 

För användartestet i denna undersökning kommer ett minimalist portable test lab (Rubin & Chisnell 

2008) att användas och testet kommer inte att utföras i ett laboratorium vilket kallas för field testing 

(Barnum 2011). Testsessionerna kommer att utföras mesta dels hos testpersonerna främst för att det 

är tillgängligt för testpersonerna som har svårt att delta under dagtid på grund utav exempelvis jobb 

eller egna studier. Genom att författaren åker till testpersonerna behöver inte testpersonerna 

anstränga sig så mycket för att kunna delta. En del testsessioner kommer ändå att utföras hemma hos 

författaren så att miljöerna inte ändras från hemmamiljö till laboratoriemiljö med tanke på att 

merparten av testsessionerna kommer att utföras i testpersonernas hemmamiljö. 

 

4.6 Observation 
Observation är en vetenskaplig teknik för att samla information och är användbar för att samla in 

information som berör beteenden (fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer mellan individer, 
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känslouttryck och liknande) och händelseförlopp i naturliga eller laborativa situationer som vid olika 

tester (Patel & Davidson 2011). Det finns strukturerad och ostrukturerad observation. Strukturerad 

observation innebär att det i förväg bestäms vilka beteenden och händelseförlopp som ska observeras 

(Patel & Davidsson 2011) som då oftast dokumenteras i ett förbestämt observationsschema (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul 2014). Ostrukturerad observation innebär att ha ett utforskande syfte och 

utesluta ett förbestämt observationsschema för att erhålla så mycket kunskap som möjligt (Patel & 

Davidson 2011). 

 

Rubin och Chisnell (2008) skriver om manuell datainsamling som utförs av en eller flera människor 

som observerar testet och använder sig av skräddarsydda formulär för datainsamling. Formuläret kan 

användas för att samla in kvalitativ data som specifika kommentarer deltagare sagt och kvantitativ 

data som antalet gånger en meny användes (Rubin & Chisnell 2008). Enligt Nielsen (2012) behöver 

individuella användare observeras noggrant när de utför uppgifter med användargränssnittet för att 

utvärdera interaktionsdesignen. Att endast lyssna på vad människor säger är missledande som gör att 

man behöver titta på vad de faktiskt gör (Nielsen 2012). 

 

Att observera en deltagare under användartestet och anteckna eventuella verbala yttranden, ljud eller 

ansiktsuttryck som skulle kunna innebära exempelvis frustration eller förvillelse kan testledaren 

fråga om i den kvalitativa semistrukturerade intervjun. Detta för att försöka fånga in deltagarens 

upplevelser, åsikter och tyckanden när hen testade hi-fi prototypen för att se om 

användbarhetsproblem kan identifieras i den framtagna designen. Exempelvis kan deltagaren yttra 

”men va?” och se förvirrad ut under användartestet. I intervjun frågar testledaren vad som gjorde att 

deltagaren yttrade ”men va?” vid utförande av uppgift X. Deltagaren skulle då exempelvis kunna 

svara: ”ja, jag förstod inte uppgiften jag skulle utföra först” eller ”ja, jag trodde att Y skulle vara under 

fliken Z men den var inte det”. 

 

4.7 Intervju 
Intervju är en teknik för att samla in information baserat på frågor som har olika nivåer gällande 

strukturering och standardisering (Patel & Davidson 2011). Strukturering handlar om 

intervjupersonens svarsutrymme och standardisering handlar om frågornas utformning och 

ordningsföljd (Patel & Davidson 2011). Hög strukturering innebär väldigt litet svarsutrymme och 

möjliga svarsalternativ kan förutsägas, exempelvis en fråga där endast ja eller nej finns som 

svarsalternativ, och låg strukturering innebär maximalt utrymme för en intervjuperson att svara 

inom (Patel & Davidson 2011). Låg standardisering innebär att intervjuaren formulerar frågorna 

under själva intervjun i den ordning som är lämplig för en viss intervjuperson och hög standardisering 

innebär att förbestämda frågor i exakt samma ordning ställs till intervjupersonerna (Patel & 

Davidson 2011).  

 

I en kvalitativ intervju (Patel & Davidson 2011) ligger syftet i att upptäcka och identifiera egenskaper 

och tillståndet hos någonting, exempelvis intervjupersonens uppfattning om en prototyp. Kvalitativ 

intervju har låg struktureringsgrad som innebär att de frågor som ställs ger utrymme för 

intervjupersonen att svara på frågan med egna ord (Patel & Davidson 2011). Patel & Davidson (2011) 

skriver om semistrukturerad intervju där en lista över vissa teman som ska beröras görs men 

intervjupersonen har stort utrymme för att svara på frågorna. Barnum (2011) skriver också om 

semistrukturerad intervju där intervjun börjar med några förutbestämda frågor men tar sedan egen 

riktning som leder till att intervjuaren kan upptäcka användbara insikter. 

 

Enligt Barnum (2011) erbjuder en intervju i slutet av ett användartest deltagarna att dela med sig av 

sin upplevelse med sina egna ord. En kvalitativ semistrukturerad intervju passar bra som metod i 

denna undersökning. Detta för att samla in information om vad de potentiella slutanvändarna 

upplevde när de använde prototypen, vad de tycker om prototypen och fråga om eventuella uttryck 

som observerades för att identifiera eventuella användbarhetsproblem i designen som den framtagna 

hi-fi prototypen visar.  
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4.8 Urvalsmetod 
Människorna som kommer att använda systemet är de viktigaste personerna gällande utvärderingen 

av systemet (Benyon 2014). Med detta i åtanke kommer personerna som skall intervjuas, testa 

prototypen, observeras och svara på enkäten vara personer som skulle kunna vara slutanvändare för 

den tänkta mobilapplikationen. Dessa personer behöver uppfylla kriterierna att de är 

smartphoneanvändare och använder minst en mobilapplikation en gång i veckan, för att säkerställa 

att de har en vana för att använda mobilapplikationer, samt ha problem med krukväxter. Att 

personerna har problem med krukväxter innebär att de exempelvis inte har kunskap om hur 

krukväxter ska tas hand om eller att de haft krukväxter som dött utan att de vetat varför. Vid en 

första kontakt med eventuellt blivande testpersoner kommer de att bli tillfrågade hur ofta de 

använder mobilapplikationer samt om de har problem med krukväxter. Detta kommer även att 

kontrolleras innan användartestet börjar genom att testpersonerna får svara på en enkät (se bilaga 2) 

som bland annat innehåller frågor om erfarenhet av mobilapplikationer och vilka problem de upplever 

sig ha med krukväxter. Personerna som uppfyller dessa kriterier är en avgränsad grupp som benämns 

som population (Patel & Davidson 2011). Då alla personer inom populationen inte kan testas på grund 

utav tidsbrist och ekonomisk begränsning behöver ett slumpmässigt urval göras (Patel & Davidson 

2011). Det slumpmässiga urvalet har skett genom att författaren frågat personer i sitt kontaktnät om 

de har problem med krukväxter samt hur ofta de använder mobilapplikationer. De sju första 

personerna som svarade på dessa frågor så att kriterierna uppfylldes och svarade ja när de blev 

tillfrågade om de skulle kunna delta som testpersoner blev de utvalda. 

 

4.9 Genomförande 
För att utvärdera användbarheten i designen kommer sju testsessioner att äga rum där metoderna 

enkät, användartest, observation och intervju kommer att användas. En testperson samt testledare 

kommer att närvara vid varje testsession. Testpersonen är en person inom den satta målgruppen för 

själva mobilapplikationen, en potentiell slutanvändare, och testledaren är själva författaren. 

 

Prototypen kommer att testas på en Huawei Honor 8 Lite smartphone genom webbläsaren Google 

Chrome som finns installerad på smartphonen. Skärmen kommer att spelas in under användartestet 

med mobilapplikationen AZ Screen Recorder som finns tillgänglig i Google Play och erbjuder 

skärminspelning samt visar var en användare trycker på skärmen. Genomförandet för varje 

testsession kommer att ske enligt nedan.  

 

För att följa etikreglerna kommer testpersonen att få information om konfidentialitet, vad deras 

medverkan kommer att ha för betydelse, hur resultatet kommer att samlas in, vad resultatet kommer 

att användas till, att det är valfritt att delta, att de är helt anonyma för andra än författaren samt att 

de när som helst får avbryta testet under hela testsessionen. Informationen kommer att stå skriftligt 

på en medgivandeblankett (se bilaga 1) som läses upp av testledaren. Testpersonen kommer att få 

underteckna medgivandeblanketten för att godkänna att data samlas in genom skärm- och 

ljudinspelning samt observation. Om någon testperson inte vill signera medgivandeblanketten 

innebär det att hen inte godkänner insamling av data vilket leder till att testsessionen tyvärr får 

avslutas. När medgivandeblanketten signerats kommer testpersonen att få svara på en enkät (se 

bilaga 2) som innehåller frågor om testpersonens erfarenhet gällande mobilapplikationer, ålder, 

eventuella synfel eller dyslexi samt vilka eventuella problem de upplever sig ha gällande krukväxter. 

Enkäten är till för att säkerställa att testpersonerna är inom målgruppen för själva 

mobilapplikationen samt för samla in faktorer som eventuellt kan påverka resultatet (synfel, dyslexi 

eller färgblindhet). Under tiden som testpersonen svarar på enkäten förbereder testledaren inför 

användartestet genom att kontrollera internetuppkoppling, att prototypen står i rätt tillstånd och att 

skärminspelningen kan påbörjas. Skärmen på smartphonen spelas in under användartestet för att se 

hur testpersonerna interagerar med prototypen med syftet att hitta eventuella 

användbarhetsproblem. 

 

När testpersonen svarat på enkäten och testledaren kontrollerat att testpersonen är inom målgruppen 

delas ett dokument (se bilaga 3) ut. Dokumentet innehåller uppgifter som ska lösas med den 

framtagna hi-fi prototypen för att se hur testpersonerna interagerar med designen som hi-fi 
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prototypen visar. Efter det startar testledaren skärminspelningen och lämnar över smartphonen till 

testpersonen. Testledaren kommer att observera testpersonen och anteckna under användartestets 

gång för att ta del av eventuella ansiktsuttryck, uttalanden och andra ljud som exempelvis suckar. 

Efter att testpersonen utfört uppgifterna återtar testledaren smartphonen, stänger av 

skärminspelningen och startar ljudinspelningen för att kunna spela in den kvalitativa 

semistrukturerade intervjun. Intervjun spelas in med syftet att kunna lyssna igenom svaren igen 

efteråt för att säkerställa att all data är uppfattad korrekt. Intervjuunderlaget (se bilaga 4) visar de 

frågor som ställs och de punkter som kommer att beröras för att försöka få ut så mycket information 

från testpersonen som möjligt angående upplevelser och åsikter för att försöka identifiera eventuella 

användbarhetsproblem i designen som den framtagna hi-fi prototypen visar. 

 

4.10 Pilottest  
I ett pilottest är det testet som testas (Barnum 2011). Ett pilottest är till för att få en uppfattning om 

hur lång tid testet tar och för att identifiera olika problem (Rubin & Chisnell 2008) som annars skulle 

ha visat sig under det “riktiga” testet som kallas för det skarpa testet. Hela testet ska utföras (Rubin 

& Chisnell 2008), från läsning av introduktion till att tacka för testpersonens tid. Pilottestet gör att 

problem kan identifieras som exempelvis att intervju- och enkätfrågor missförstås, att uppgifter som 

skall lösas är oklara för testpersonerna, att prototypen inte fungerar som den är tänkt att göra eller 

att teknik som inspelningsprogram inte fungerar korrekt. Om problem identifieras under pilottestet 

kan de åtgärdas (Rubin & Chisnell 2008) innan testsessionerna för det skarpa testet påbörjas. Då det 

är testet som testas (Barnum 2011) är det ideala att använda en person som är inom målgruppen för 

det riktiga testet (Rubin & Chisnell 2008).  

 

Ett pilottest genomfördes innan det skarpa testet för att se om några problem som skulle behöva 

korrigeras kunde hittas innan det skarpa testet genomfördes. Pilottestet utfördes med tre 

testsessioner där tre olika testpersoner inom målgruppen för den tänkta mobilapplikationen deltog. 

Varje testsession utfördes enligt tillvägagångssättet som beskrevs under 4.9 Genomförande. 

 

4.10.1 Problem under pilottest 
De problem som identifierades under pilottestet var att det fanns problem med en enkätfråga som fick 

ändras. En pilottestperson förstod inte en uppgift som löd ”sök efter krukväxter som kan passa dig”. 

Vid granskning av skärminspelningarna av de tre pilottestpersonerna framkom det att alla 

pilottestpersoner klarade uppgifterna. Även pilottestpersonen som inte förstod uppgiften ”sök efter 

krukväxter som kan passa dig” först. Det visade sig att denna person inte hade använt sig av menyn 

uppe i det vänstra hörnet innan denna uppgift men författaren ansåg själv att uppgiften ”sök efter 

krukväxter som kan passa dig” var otydlig som ledde till att den omformulerades. Frågorna som 

ställdes under intervjun blev ordentligt besvarade, det innebär att de besvarades utan korta svar som 

endast ja eller nej av pilottestpersonerna. Alla pilottestpersoner svarade på intervjufrågorna utan att 

fråga vad de innebar eller se förundrande ut men författaren ville ändå lägga in ämnen som behöver 

beröras under intervjun i intervjuunderlaget (se bilaga 4). Detta för att inte riskera att ämnena glöms 

bort under intervjuerna för det skarpa testet. Genomförandet som skedde enligt 4.9 Genomförande 

fungerade bra och själva strukturen behövde inte ändras inför det skarpa testet. Dokumenten som 

kommer att användas under testsessionerna är medgivandeblankett (se bilaga 1), enkät (se bilaga 2), 

uppgifter (se bilaga 3) och intervjuunderlag (se bilaga 4). 

 

4.11 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2011) skriver om begreppen validitet och reliabilitet som är viktiga att tänka på 

under undersökningen så att uppsatsen anses vara trovärdig. Validitet handlar om den 

överensstämmelse mellan det som faktiskt undersöks och det som sägs ska undersökas medans 

reliabilitet handlar om att undersöka på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011). Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) styrker detta genom att förklara validitet som ett mätinstruments förmåga 

att mäta det som avses att mätas och reliabilitet som att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och 

stabila utslag. 
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Patel och Davidson (2011) skiljer på validitet och reliabilitet inom kvantitativa studier och kvalitativa 

studier. Validitet inom kvantitativa studier innebär att rätt företeelse studeras som kan stärkas med 

god teorigrund, bra instrument och noggrannhet vid mätning. Validitet inom kvalitativa studier gäller 

under hela undersökningsprocessen och inte endast under datainsamlingen. Validiteten innefattar att 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av livsvärden samt att beskriva uppfattningar. Inom 

en kvantitativ forskning ser man på intervjupersonens olika svar på samma fråga som ett tecken på 

låg reliabilitet vilket gör att begreppet reliabilitet sällan används i kvalitativ forskning då 

intervjusvar kan variera. Reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som var 

under undersökningstillfället i en kvalitativ undersökning. (Patel & Davidson 2011) 

 

Triangulering är ett begrepp som innebär att olika datakällor ställs emot varandra för att se om de 

motsäger varandra eller stödjer varandra för att nå en högre informationskvalitet (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2014). Triangulering kan ske på olika sätt. Ett sätt innebär att olika metoder kan 

användas för datainsamling och när informationen från dessa slås ihop i analysen för att ge en så 

heltäckande bild som möjligt kan resultaten peka åt olika håll (Patel och Davidson 2011). Ett exempel 

på det kan vara att en person i en intervju säger att ”det var enkelt att utföra uppgiften hitta 

inställningar” medans skärminspelningen visar att samma person som svarade i intervjun aldrig 

hittade till inställningar. Ett annat sätt innebär att en forskare validerar genom att välja flera olika 

källor för att sedan studera samma fenomen i olika sammanhang för att tolka variationen hos detta 

(Patel & Davidson 2011). 

 

I denna uppsats har validitet och reliabilitets begreppen tänkts på under hela 

undersökningsprocessen för att försöka få en så trovärdig uppsats som möjligt. För validitet har syftet 

och undersökningsfrågorna tittats tillbaka på ofta som handlar om det som sägs ska undersökas. 

Författaren har också tittat på om de metoder som valts kan generera svar för att besvara 

undersökningsfrågorna och syftet vilket leder till att det som sägs ska undersökas faktiskt undersöks. 

För reliabilitet har skärmen spelats in när testpersonerna testade prototypen på smartphonen och 

ljudinspelning har använts under intervjuerna så att den data som samlas in kan tittas eller lyssnas 

på flera gånger för att säkerställa att författaren uppfattat datan korrekt. Även uttryck som 

testledaren uppfattade under observationen under testet har tagits upp med tillhörande testperson 

under intervjun för att försöka få svar på varför en testperson yttrade sig på visst sätt. Dessa svar 

kommer att finnas inspelade då observationerna tas upp under intervjun. Triangulering försöker 

författaren också tillämpa gällande datainsamling för att få så tillförlitligt resultat som möjligt. Detta 

genom att ställa insamlad data från skärminspelning, observationer och intervjuer mot varandra i 

analysen för att se om datan bekräftar eller säger emot varandra. 

 

4.12 Analysering av data 
Det som huvudsakligen ska studeras är användbarheten i designen som den framtagna hi-fi 

prototypen visar. Den insamlade empirin kommer att analyseras mot de 12 designprinciperna 

visibility, consistency, affordance, feedback, control, constraints, familiarity, navigation, flexibility, 

recovery, conviviality och style för att se om eventuella användbarhetsproblem kan identifieras i 

designen som författaren tagit fram. Benyon (2014) skriver om de 12 designprinciperna och har valts 

på grund utav Benyons erfarenhet inom områdena människa-dator interaktion och interaktionsdesign 

som han arbetat med i över 25 år (Edinburgh Napier University u.å.). Preece et al. (2002) skriver 

också om designprinciperna visibility, consistency, affordance, feedback och constraints. Författaren 

valde att inkludera beskrivningarna om dessa enligt Preece et al. (2002) för att få en stabilare grund 

för vad innebörden av dessa designprincipen innebär. 

 

Författaren kommer också att analysera den insamlade empirin mot användbarhetsattributen 

learnability, efficiency, memorability, errors, satisfaction, effectiveness och cognitive load för att se om 

användbarhetsproblem kan identifieras i designen som författaren tagit fram då varje attribut 

inkluderas i begreppet användbarhet. Författaren har valt dessa användbarhetsattribut utifrån 

Harrison et al. (2013) då de är framtagna för att mäta användbarheten hos mobilapplikationer. De sju 

användbarhetsattributen beskrivs enligt författaren på lite olika sätt utifrån olika källor. För att få en 

så stabil grund gällande de sju olika attributens betydelse som möjligt väljer författaren att inkludera 
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de olika beskrivningarna för användbarhetsattributen från andra källor som Nielsen (2012), Rubin 

och Chisnell (2008) samt ISO (2018). 

 

Annan teori inkluderad i teorikapitlet kan uppkomma i analysen om teorin är relevant och antingen 

kan säga emot eller styrka att ett eventuellt identifierat problem har med användbarhet att göra. 
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5 Resultat 
Kapitlet presenterar resultatet från utvärderingen av designen som hi-fi prototypen visar utifrån de 

genomförda testsessionerna som inkluderade metoderna enkät, användartest, observation och 

kvalitativ semistrukturerad intervju. Genomförandet av utvärderingen förklarades i 4.9 

Genomförande. 

 

5.1 Enkät 
Enkäten visas i bilaga 2 och resultat från enkäten visas i tabell 1. 

 
Tabell 1 Enkätsvar (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

Tabellen (se Tabell 1) visar att alla testpersoner har varit inom målgruppen för själva 

mobilapplikationen: smartphoneanvändare som har erfarenhet av mobilapplikationer och har problem 

med krukväxter. TP3 är Översynt/Långsynt och TP4 har dyslexi. 

  

Testperson 

ID 

Har du 

något 

synfel? 

Vilket/vilka 

synfel har 

du?  

Har du 

dyslexi? 

Använder du en 

smarttelefon, 

”smartphone” 

som din 

huvudsakliga 

mobiltelefon?  

Hur många gånger 

använder du 

mobilapplikationer/ 

appar i veckan? 

Vilket/vilka påståenden 

nedan stämmer in på dig 

gällande krukväxter? 

TP1 Nej - Nej Ja Flera gånger om 

dagen 

Krukväxter jag haft har 

dött även fast jag vattnade 

dem 

TP2 Nej - Nej Ja Flera gånger om 

dagen 

Krukväxter jag haft har 

dött och jag vet inte varför 

TP3 Ja Översynt/ 

Långsynt 

Nej Ja Flera gånger om 

dagen 

Jag vet inte hur jag skall 

ta hand om krukväxter + 

Krukväxter jag haft har 

dött även fast jag vattnade 

dem 

TP4 Nej - Ja Ja Flera gånger om 

dagen 

Jag vet inte hur jag skall 

ta hand om krukväxter + 

Krukväxter jag haft har 

dött även fast jag vattnade 

dem + Krukväxter jag haft 

har dött och jag vet inte 

varför 

TP5 Nej - Nej Ja Flera gånger om 

dagen 

Jag vet inte hur jag skall 

ta hand om krukväxter  

TP6 Nej - Nej Ja Flera gånger om 

dagen 

Krukväxter jag haft har 

dött även fast jag vattnade 

dem 

TP7 Nej - Nej Ja Flera gånger om 

dagen  

Krukväxter jag haft har 

dött även fast jag vattnade 

dem 
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5.2 Användartest 
Resultat från själva användartestet inkluderar skärminspelningar och observationer från när 

testpersonerna utförde de 11 uppgifterna (se bilaga 3) med den framtagna hi-fi prototypen. 

 

5.2.1 Observation under test 
I tabell 2 presenteras de observationer som noterades av testledaren, vilket är författaren, för varje 

testperson när testpersonen utförde de 11 uppgifterna med hi-fi prototypen under användartestet. 

 
Tabell 2 Observationer under användartest (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Testperson 

ID 

Testledarens observationer 

TP1 Säger ”enkelt” och ser neutral ut. Såg fundersam ut. Såg ut som att någonting klarnade 

upp och säger sedan ”många hjärtan”. Ser ut som att någonting är solklart. Säger ”enkelt” 

och ser fokuserad ut. Säger ”passa mig?” och ser fundersam ut. Nickar instämmande och 

låter ” mmm” på ett instämmande vis. 

TP2 ”det va ju smidigt, behövde inte använda menyknappen”, ”kugghjul tydligt”, ”de va enkelt”, 

”som man ju känner igen, inga konstigheter”, ”enkelt, tydligt”, Ler vid uppläsning av 

frågan ”Se vilka krukväxter som passar mig” med en betoning på mig. ”den är spännande”, 

”den var enkel att hitta med inte för många alternativ att välja mellan”. ”Åh nej, jag har 

gjort fel” och ler och skrattar.  

Testperson 2 var fokuserad och smålog lite hela tiden under testet. Log lite mer under 

uppläsning av frågan ”Se vilka krukväxter som passar mig” samt när resultatet av vilken 

krukväxt som passar denne visades. 

TP3 Säger ”amen” och ser besvärad ut. Säger ”ööh det kan typ inte jag” och ser fundersam ut. 

Testperson 3 verkade vara stressad under testet och utförde uppgifterna snabbt. 

TP4 Säger ”Jag hittade” glatt och ler. Säger ”näring” och ser fundersam ut. Testperson 4 tvekar 

när hen skall lägga till Orkidé som favorit och säger ”är de bara de här?” samt ”ja men det 

är ju hjärtat”. Säger ”det är kugghjulet” bestämt. Drar upp ögonbrynen och hummar 

positivt lite jaha-aktigt. Ser fokuserad ut och yttrar lite svagt ”var e de då?” för sig själv. 

Yttrar ”eeh” för den sista frågan 

TP5 Uttryckte sig inte på något annat sätt än att se fokuserad och målmedveten ut. 

Uppgifterna utfördes fort 

TP6 Läste upp frågorna högt som hen skulle lösa. ”Smidigt”, ”det var ju enkelt”. Suckade djupt 

men ser neutral ut. 

TP7 Mumlade/läste uppgifterna för sig själv som hen skulle lösa. Väldigt fokuserad. 

 

5.2.2 Skärminspelningar 
I skärminspelningarna tittades det på hur testpersonerna utförde uppgifterna. Om de löste 

uppgifterna samt var felklick och misstag gjordes. Även tiden det tog för varje testperson att utföra 

uppgifterna kan fastställas. Resultaten presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3 Resultat från skärminspelningar (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Testperson ID Resultat från skärminspelning 

TP1 Löste alla uppgifter utan att fråga testledaren. För uppgift 2 där testpersonen ska lägga 

till Orkidé som favorit klickade testpersonen på hjärtat i tab bar menu som gör att 

sidan Mina favoriter visas istället för att klicka på hjärtat som finns högst upp till 

höger på Orkidésidan. Testpersonen gick tillbaka till Orkidésidan (genom att klicka på 

förstoringsglaset, började söka på Orkidé och valde Orkidé när sökalternativet visades) 

och klickade på hjärtat uppe i det högra hörnet. För uppgift 7 klickade hen i hjärtat 

uppe till höger för att lägga till Aloe vera som favorit. För uppgifterna 4 och 5 missade 

testpersonen knappen först för att ändra designen, en gång när hen skulle ändra från 

ljus till mörk och en gång när hen skulle ändra från mörk till ljus. Använde tab bar 

menu mest och den andra menyn två gånger en gång för att nå skärmbilden Passande 

krukväxt och andra för nå skärmbilden Alla krukväxter. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 6 minuter och 51 sekunder. 

TP2 Löste alla uppgifter förutom 2 och 7 utan att fråga testledaren. Hen sökte efter Orkidé 

och fick fram det som alternativ under sökfältet, när hen skulle klicka på alternativet 

missade hen och behövde därför klicka två gånger. För uppgift 2 och 7 klickade hen på 

hjärtat i tab bar menyn istället för på hjärtat högst upp till höger. För uppgiften att 

hitta till mina favoriter klickar TP2 på menyn först, stänger menyn och klickar sedan 

på hjärtat i tab bar menyn. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 5 minuter och 27 sekunder. 

TP3 Löste alla uppgifter förutom 7 och 9 utan att fråga testledaren. 

Hen missade att klicka på sökfältet en gång för att söka efter Orkidé. Råkar klicka på 

Aloe vera växten istället för Orkidé när sökförslag dyker upp (vid fler än två bokstäver 

så visas alla växter som alternativ). Söker igen efter Orkidé och klickar på rätt 

alternativ. För att lägga till Orkidé som favorit klickar hen 4 gånger runtomkring 

hjärtat i det högra hörnet innan hen träffar rätt. För uppgift 5 missar hen knappen för 

att ändra från mörk till ljus. För att lägga till Aloe vera som favorit klickar hen på 

hjärtat i tab bar menu. För att använda funktionen för vilka krukväxter som kan passa 

testpersonen börjar hen med att klicka i olika alternativ, när hen kommer till slidern 

fungerar den inte korrekt och hen försöker att dra den till höger fem gånger utan att 

lyckas, då klickar hen på menyn först, klickar bort menyn och klickar på hjärtat nere i 

tab bar menu. För att klicka på alla krukväxter i menyn missar hen med ett klick. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 1 minut och 45 sekunder. 

TP4 Löste alla uppgifter utan att fråga testledaren. Inga felklick sker eller klick som missar 

några element. Från klick på hjärtat för att favorisera Orkidé till nästa klick tar det 25 

sekunder. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 3 minuter och 35 sekunder. 

TP5 Löste alla uppgifter utan att fråga testledaren. Inga felklick gjordes och menyvalet alla 

krukväxter missades en gång då klicket hamnade lite under. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 1 minut och 48 sekunder. 

TP6 Löste alla uppgifter utan att fråga testledaren. Missade målet för att ändra designen 

från ljus till mörk en gång, utöver det skedde inga felklick eller andra klickmissar. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 2 minuter och 37 sekunder. 

TP7 Löste alla uppgifter utan att fråga testledaren. Vid uppgiften att hitta till mina 

favoriter klickade hen upp menyn högst upp till vänster, sedan klickade hen på 

menyalternativet alla krukväxter och sedan på hjärtat i tab bar menu. 

Tid för utförande av alla uppgifter: 3 minuter och 4 sekunder. 

 

Genom att titta på skärminspelningarna kan resultat fastställas för om testpersonerna klarade eller 

inte klarade att lösa de angivna uppgifterna. Några kriterier för maximal tidsåtgång eller felklick 

finns inte för en godkänd uppgift då intresset ligger i att se hur testpersonerna interagerar med hi-fi 

prototypen, att sätta en tidsgräns eller gräns för maximalt antal felklick är inte relevant. En godkänd 

uppgift baseras helt enkelt på om testpersonen lyckades utföra uppgiften eller inte. Resultatet visas i 
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tabell 4 där grön färg innebär att testpersonen klarade uppgiften och röd färg innebär att testpersonen 

inte klarade uppgiften. Uppgifterna testpersonerna skulle utföra finns nedskrivna i bilaga 3. 

 
Tabell 4 Resultat utförande av uppgifter (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

 

  

Testperson 

ID 

Uppgift 

1 

Uppgift 

2 

Uppgift 

3 

Uppgift 

4 

Uppgift 

5 

Uppgift 

6 

Uppgift 

7 

Uppgift 

8 

Uppgift 

9 

Uppgift 

10 

Uppgift 

11 

TP1            

TP2            

TP3            

TP4            

TP5            

TP6            

TP7            
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5.3 Kvalitativ semistrukturerad intervju 
Testpersonernas svar under den kvalitativa semistrukturerade intervjun som har koppling till 

användbarhet har tagits med tillsammans med den fråga som gjorde att svaret genererades. Svaren 

presenteras i en tabell för varje testperson (se tabeller 5 till 11) där intervjufrågan testledaren ställde 

står i den vänstra kolumnen och svaren från testpersonen i den högra kolumnen. 
 

Tabell 5 Frågor och svar från testperson 1 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 1 

Hur tycker du att det gick?  ”Bra, enkla funktioner. Det kändes bra, den var enkel, man hittade 

det man ville” 

Var det någonting i prototypen 

som gjorde dig förvirrad? 

 

 

Jaha menar du när skulle ta 

den som favorit? 

 

Vet du varför du klickade där? 

”Ja de var, det enda jag kan reagera på de va ju hjärtat, de va ju 

inga konstigheter, det var bara att gå tillbaka och så la man till 

hjärtat uppe i högra hörnet i stället för hjärtat nere.”  

 

”Ja så jag tryckte på min egna favorit, så jag kom in på favoriter 

direkt då” 

 

”Nja, kanske för att jag såg den först, att ja inte tittade där uppe” 

Vad tyckte du om färgerna? ”Bra, inget som riktigt smälte in i varandra som de kan göra i vissa 

appar o sådär, det är lätt att man klickar på fel grejer för att det 

kanske är någonting i närheten, de vart inge misstolkning i appen 

så att säga”. 

Vad tyckte du om ikonerna? 

 

 

 

 

Var det någon ikon du inte 

kände igen? 

”Dom e bra, jag insåg ju de när jag klickade på hjärtat så att det var 

enkelt att komma till favoriter så det var ju bara att gå tillbaka så 

var man ju på samma ställe så, det var ju jättebra”. ”sök det är som 

kugghjul den är universal och finns överallt”. 

 

”Näe, ja visste ju att de va hjärtat som va favorit, såg bara inte att 

de fanns två” 

Var de lätt att hitta i prototypen 

när du utförde uppgifterna? 

”Ja, det tycker jag. Man kan inte ha allt som egna fält utan ibland 

behöver man gå in på en meny för att hitta saker. Så att inte allt är 

att man klickar på en sak och kommer direkt dit, ibland så är det 

bra att klicka runt lite å att se vad man verkligen har i appen” 

Vilken krukväxt passade dig? ”En orkidé” 

Under testet såg du fundersam 

ut, efter en stund såg det ut som 

att någonting klarnade upp och 

så sa du många hjärtan, 

kommer du ihåg vad det 

berodde på? 

”Ja, det va ju det här med att jag klickade på favoriter där nere först 

å sen uppe till höger” 

Du sa passa mig frågande någon 

gång under testet, vad berodde 

det på? 

”Ja, ja hade inte kollat i den andra menyn upp till vänster innan så 

ja behövde tänka på vad uppgiften betydde”   

Om prototypen skulle 

programmeras och bli en riktig 

app, skulle du använda den då? 

 

När skulle du använda den?  

”Ja” 

 

 

 

”Den är ju bra att använda när man är någonstans, typ i en affär 

eller liknande. Man går nånstans o ser en blomma o man kanske 

kan kolla upp den lätt och se att den här blomman kan jag ha 

hemma hos mig, det är inga konstigheter”. 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick chansen? 

”De vet jag inte faktiskt, tyckte den va bra nu” 
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Tabell 6 Frågor och svar från testperson 2 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 2 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

 

Kan du utveckla översiktlig? 

”Det kändes bra med prototypen, enkel, inte för mycket information 

å, mycket översiktlig” 

 

”Inte för många alternativ, asså, man känner igen vart är menyn o 

man känner igen liksom uppbyggnaden, inte för mycke information, 

inte för mycket alternativ i menyerna utan några enkla funktioner 

helt enkelt som leder en framåt” 

Var de någon uppgift som var 

svår att lösa tycker du? 

 

 

 

Det fanns ett hjärta på 

orkidésidan högst upp till höger, 

såg du den? 

”Det var favorit delen såhär vad är din favorit, men man känner ofta 

igen att det är hjärtmärket som man har o den är väldigt tydligt 

utmärkt men den va ju för mina favoriter o ja skulle ju lägga till som 

favorit, jag vet inte hur man gör än” 

 

”Näe, de gjorde ja inte, men tänker på hjärtmärket, 

om man inte känner till appar eller de systemet så kan man ju 

fundera vad de är, vad är det för nåt”. 

Du sa: ”åh nej jag har gjort fel” 

under testet, vad berodde det 

på? 

”Ja det va ju när ja märkte att jag gjort fel med favoriter, att jag gått 

in på sidan favoriter och då troligtvis inte lagt till blommerna som 

favoriter” 

Var det lätt att hitta i 

prototypen när du utförde 

uppgifterna? 

”Ja men de tycker ja, ja visste ju var jag skulle leta för att kunna 

göra uppgifterna” 

Vilken krukväxt passade dig? ”En orkidé, vilket är roligt då det är dom som ja lyckas hålla vid liv”  

Hur tycker du att texten var? ”Tydligt enkelt språk, å så gillar jag den dära, så gillar jag ju när 

saker är, exempel såhär vad passar dig för krukväxt den är ju hur 

bra som helst. O den säger precis, ja det är ju de jag söker efter i och 

med att jag misslyckad med mina växter så ja vad passar egentligen 

mig.” ”den var ju jätte enkel och inte för mycket text, översiktligt” 

Vad tyckte du om färgerna? ”Behagliga färger, och några få bara så det inte är för mycket 

klatshigt” 

Var ikonerna tydliga tyckte du?  

 

 

 

Fanns de någon ikon som du 

inte kände igen? 

”Ja, det är just det som är det igenkänningsbara att man använder 

sig av samma så att inte alla använder olika koder då skulle man ju 

behöva kodbeskrivningar snart” 

 

”Nee, det enda man kan tänka på är ju hjärtat om, om ja alla vet 

vad de e för nåt egentligen” 

Vad tyckte du om strukturen på 

prototypen? 

 

”Det var lätt att följa, jag tycker de liksom var samma uppbyggd 

hela tiden asså du känner igen dig oavsett vilken sida du va inne på 

så har menyerna där de ska vara, du har ikonerna där de ska vara, 

eeh uppbyggnaden är på samma sätt, mycket igenkänningsbart”  

Var det något ord du inte 

förstod i prototypen? 

”Näe, asså enkelt språk tyckte jag att det var. Sen kan man ju 

fundera på, nu vet ja ju jag vad näring är å så, vet alla vad näring är 

när man pratar om krukväxter tillexempel, det vet jag inte.” ”Vet 

man inte det så kanske man behöver en länk eller nåt som beskriver 

vad näring är”  

Utifrån min observation så log 

du väldigt mycket, är det rätt 

att anta att det är ett bra 

tecken? 

”Mycket bra tecken, den var rolig.” ”man blev sådär ååh fanns det 

här o den var trevlig, den var behaglig o de gillar jag o de innebär 

att då har jag fått ett grepp och förstår hur den funkar. Sådära 

annars hade jag ju tröttnat på den” ”Synd att ja missa de med att 

lägga till som favorit bara” 

Jag noterade även att du sa: 

”den var enkel att hitta med 

inte för många alternativ att 

välja mellan” kommer du ihåg 

vad det rörde sig om? 

”Hmm, ja tror det var för när jag letade i menyn efter vilken 

krukväxt som skulle passa mig. De måste de ha varit å ja de va ju 

lätt att se vad som fanns i menyn och inte, de fanns inte så många 

andra alternativ som gjorde att den va lätt att se” 
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Om prototypen skulle 

programmeras och bli en riktig 

app, skulle du använda den då? 

 

När skulle du använda den då? 

 

 

 

 

 

 

Tänker du mer hemma? 

”Ja det skulle jag” 

 

 

 

”Innan jag köper blommor. För nu köper jag blommer och så får jag 

slänga dom för dom funkar verkligen inte på dom fönster ibland där 

jag tänker åh här behöver jag ha, ehm. Så istället för att kasta bort 

en massor med tid och pengar och frustration så skulle jag inför 

varje köp fundera på ja nu ska jag ha krukväxter här, vad kan passa 

liksom” 

 

”Ja, på hemmafronten skulle jag använda mest” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick chansen? 

”Jag skulle nog vilja att… det fanns fler blommor men det kanske 

kommer senare?” 



39 

 

Tabell 7 Frågor och svar från testperson 3 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 3 

Hur tycker du att det gick? ”Det gick bra” 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

”Lätt att använda, man hittade, den var klar och tydlig, menyn” 

Hur gick det att lösa de elva 

uppgifterna? 

”Det gick jättebra, jag tyckte de va lätt att navigera så det gick 

jättebra för mig” 

Var det någonting som gjorde 

dig förvirrad? 

”Nee” 

Du sa någongång: Öhh det kan 

inte jag, vad handlade det om? 

”Det var för hur många soltimmar jag har i mitt hem” 

Vilken krukväxt passade dig? 

En uppgift gick ut på att du 

skulle använda funktionen för 

att se vilken krukväxt som kan 

passa dig, där du fyllde i 

soltimmar, vilken krukväxt 

fick du? 

Vad var det som gjorde att du 

trodde de? 

”Eeh, va menaru?” 

”Jaaag tror inte att ja fick nått resultat på den” *skrattar* ”eller de 

fanns ju en knapp längst ner där men ja trodde inte att man kunde 

trycka på den” 

 

 

 

”Den va mörk typ som när jag valde soltimmar, o ja antog då att ja 

inte kunde trycka på den för den va mörk, som med knappar man inte 

kan klicka på på datorn så är ju de mörkare än deras vanliga färg” 

Gjorde färgerna så att du blev 

distraherad? 

”Nej, eller ja nu med knappen som va mörkare, annars visste ja precis 

vart jag skulle leta och behövde inte bli förvirrad” 

Var de lätt att hitta i 

prototypen när du utförde 

uppgifterna tycker du? 

”Ja men precis, ja visste vad jag skulle klicka på för att hitta olika 

saker” 

Ikonerna, var dom tydliga? 

Var det någon ikon du inte 

kände igen? 

”Ja” 

”Nej” 

Struktur på prototypen, vad 

tyckte du om det? Då syftar jag 

till om du tycker att typ 

menyval och ikoner fanns på 

logiska ställen 

 

Menar du mer som rubrikerna 

eller undertexten? 

”Ja, men på inställningar var det nog lite mindre typsnitt på.” 

”Jag tänker på att då det inte var så många inställningar så kunde 

det kanske vart i samma stil som kanske när man gick in på orkide” 

  

 

 

”Som undertexterna så att de blir mer enhetligt, i o med att det inte 

är så många inställningar” 

Du verkade vara stressad 

under testet, upplevde du att 

du var stressad eller nervös? 

”Stressad? Nej de va ja inte, jag va nog mer fokuserad om nåt” 

Om den här prototypen skulle 

programmeras och bli en riktig 

app, skulle du använda den 

då? 

”Ja när jag shoppar plantor för då vet man ju, typ såhär. Så man inte 

köper en som behöver hur mycket uppmärksamhet som helst och så 

köper man en som bara eh, så tror man att det är samma. Man får ju 

reda på är den typ low-maintenance eller high-maintenance liksom, 

passar den mitt hem? Å de e ju väldigt bra om man nu vi vill ha 

plantor om man köper en ny lägenhet eller vad som helst, så då skulle 

jag använda den eller om jag skulle vara osäker över något” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick 

chansen? 

Varför vill du byta färg? 

”Jag skulle typ vilja ändra färg själv att de inte bara fanns två att 

välja på å sen den där knappen som ja trodde att man inte kunde 

trycka på”  

”För att göra den mer min liksom eller så den blir roligare att 

använda” 

Har du några andra åsikter 

om prototypen du skulle vilja 

nämna? 

”Näe, ja tyckte de va en klar och tydlig prototyp” 
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Tabell 8 Frågor och svar från testperson 4 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 4 

Hur tycker du att gick? 

 

 

Vilka andra appar jämför du 

med? 

”Jag tyckte de gick lätt, de va inte så komplicerat jämfört med andra 

appar som hur dom funkar, den var ändå lätt att förstå sig på” 

 

”Tänker på FB då har du, alla inställningar finns ju inte tydligt, de har 

de tre strecken som är menyn, sen inställningar som är kugghjulet å 

sen får man ju klicka mycket” 

Hur gick det att lösa de elva 

uppgifterna? 

Det gick bra tyckte ja, de va ju inge svårt” 

Var det något i prototypen 

som gjorde dig förvirrad? 

”De va de här med när man gick in på vilka krukväxter som passar mig 

bäst var ljuset, de med när man fyller vilka tre alternativ man får så 

var det ljusgrön och sen blir den bara lite mörkare färg när du fyller i. 

De skulle vart en annan slags färg där tycker jag.” 

Vad tyckte du om texten? 

Tänker på storlekmässigt, om 

du kunde läsa texten tydligt. 

De va inga konstigheter, de va tydligt och bra tycker jag. 

Var ikonerna tydliga? 

 

 

 

Var det någon ikon du inte 

kände igen? 

”Ja de va tydligt, de va inte precis smått att det var svårt att träffa som 

det kan vara på vissa andra där man träffar allt runtomkring förutom 

förstoringsglaset så de va stort och tydligt. ” 

 

”Näe, tror jag har sett alla dem förr” 

Var de lätt att hitta i 

prototypen? 

”Ja, man använder appar dagligen och menyknappen ligger oftast upp 

till vänster.” 

Hur tycker du strukturen 

var? Tänker på exempelvis 

om knapparna var på logiska 

ställen. 

”Ja tror det är bra att det ligger på samma ställe, för då påminns det 

och de gör det saken enklare att de inte blir nå knövvel att, då är folk 

vana mät, att såhär brukar de va och då kan de väl lika gärna fortsätta 

vara så iställe för att det ska poppa upp nån annanstans, jag tycker det 

är bra att de sitter på samma ställen” 

Var de nått ord du inte 

förstod i prototypen? 

”Jaa, vad är näring egentligen” 

Enligt min observation så 

tvekade du lite när du skulle 

lägga till Orkidé som favorit, 

du sa: ”är de bara de här?” 

Och ”ja men det är ju hjärtat” 

kommer du ihåg varför? 

 

 

”tänkte om man var tvungen att trycka på hjärtat där uppe och sen 

klicka på hjärtat där nere för att den skulle hoppa in där typ, men 

egentligen var de nog jag som var lite efter eller vad man ska säga.” 

”man skulle kunna ha att de kommer upp eh tillagt eller, hjärtat lyser 

ju upp så där har du ett så sätt men om de poppar upp mitt på 

skärmen som tillagt skulle väl inte skada egentligen. Så man får en 

extra bekräftelse ” 

Du sa ”vart e det då” efter att 

du läste upp frågan vilka 

krukväxter som passar mig. 

”Ja, de va innan jag läste flikarna i menyn och tänkte lite högt för mig 

själv bara som du vet, ja var e de då innan man börjat leta egentligen” 

 

Vilken krukväxt passade dig? ”Orkidé!” 

Vid sista uppgiften sade du 

umm, vad berodde det på? 

 

Vad funderade du på då? 

” De va en funderande umm mer” 

 

 

”Bara fram på var jag skulle gå sådära” 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

”Jag tror att den är bra för den som inte kan det, har man nån 

fundering så är det lätt att bara att gå in istället för att gå in på google 

och söka fram o få reda på allt annat onödiga informationer man inte 

ville fråga om, speciella sidor eller nåt sånt. Då går man in, söker, så 

får du svar på de man vill ha istället för fler jävla alternativ” 

*skrattar* ”är bara trött på google ibland.” 
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Om den här prototypen 

skulle programmeras så den 

blir en riktig app, skulle du 

använda den? 

 

När skulle du använda den 

då? 

 

 

 

 

 

Menar du hemma då eller i 

affären? 

”Ja” 

 

 

 

 

”Innan jag köper en blomma och när jag väl köpt en blomma, de e ju 

fortfarande, om jag skulle äga lika många blommer som mamma gjorde 

så massa olika så, e de kanske svårt att hålla koll på allihopa i början. 

De e ju lätt att söka, få information istället för att lägga allting på 

minnet. Jag vill ju inte ringa syrran hela tin och fråga hur ofta jag 

skulle vattna Orkidén, då kan ja ju lika gärna söka fram de” 

 

”Hemma innan jag drar o köper en krukväxt o sen ja, för att kolla vad 

blomman behöver hemma” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick 

chansen? 

”Ändra färg på knapparna så man ser ordentligt vad man valt o dä, sen 

tror ja nog att ja vill ha nåt som dyker upp att ja lagt till en blomma 

som favorit så ja inte behöver undra om ja verkligen lagt till den eller 

inte” ”sen förklara vad näring är för nått, typ en sida med såhär eeh 

som ordbok kanske för ord man kanske inte fattar eller att man trycker 

på ett ord och en förklaring dyker upp” 

 

  



42 

 

Tabell 9 Frågor och svar från testperson 5 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 5 

Hur tycker du att det gick? ”Smidigt” 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

”Enkelt” 

Hur gick det att lösa de elva 

uppgifterna? 

”Lätt, ingen var svår” 

Var det nåt som gjorde dig 

förvirrad? 

”När man skulle välja soltimmar och de, så syndes de inte direkt vad 

man hade valt o inte, de va inte tydligt” 

Hur tyckte du att texten var ”Tydlig, inte för liten eller för stor” 

Vad tyckte du om färgerna? 

Är det positivt eller negativt? 

”Färgglatt” 

”Positivt” 

Vad tyckte du om ikonerna? ”Bra, tydliga, visste vad de betydde” 

Var det lätt att hitta i 

prototypen? 

”Ja, de va smidigt, tydligt, vad som var vad” 

Vilken krukväxt fick du? ”Orkidé” 

Vad tyckte du om strukturen, 

till exempel att knapparna 

fanns på logiska ställen? 

”De var bra” 

Var det nåt du ord du inte 

förstod? 

”Nej, jag förstod, de va enkelt och inte överavancerade ord” 

Enligt min observation lät du: 

mm mm mm mm mm, 

”Ja de var för att det gick så smidigt de va liksom lätt att hitta vad jag 

skulle göra, det enda som tog tid var väl att läsa frågorna i så fall” 

Om prototypen skulle 

programmeras och bli en 

riktig app, skulle du använda 

den då? 

 

Vad beror det på? 

”Nej” 

 

 

 

 

”Jag själv har typ gett upp på levande växter då det inte går bra, fast 

lite grann kanske ändå, ja har jag ju en käring som kan bli grinig så 

vill hon ha blommer är de väl bäst att jag ser efter dom” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick 

chansen? 

”Inte vet jag… att göra de tydligare vad man valt för temperatur och 

timmar skulle ja ändra ändå” 

Har du några andra åsikter 

om prototypen du vill tillägga? 

”Nej, de va klockrent, de e smidigt, enkelt tydligt, jag tyckte de va bra, 

liksom inget överflödigt på nåt eller vad de handlar om”. 
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Tabell 10 Frågor och svar från testperson 6 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 6 

Hur tycker du att det gick? ” De gick bra tycker jag” 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

”Enkelt, de fanns inte så mycket symboler o sånt utan de va 

begränsat med saker man såg på skärmen så jag tyckte de va lätt att 

hitta” 

Hur gick det att lösa de elva 

uppgifterna? 

”De gick bra, mycket symboler som är klassiska som menyn med tre 

streck, hjärta är att gilla eller sökfunktionen, de va enkelt då det är 

symbolspråk man känner till sen innan” 

Upplevde du dig vara förvirrad 

någon gång när du använde 

prototypen? 

”Näe” 

Vad tyckte du om texten? ”Nu när du säger det så var det stor text men det tycker jag om då 

annars brukar texten vara ganska liten” 

Vad tyckte du om färgerna? 

 

 

Vad beror det på? 

”De va bra men jag gillade nog den mörka designen mer” 

 

 

”Det var nog lite för ljus skärm generellt kanske men det är för att 

jag gillar mörkare skärm själv.” 

Detta berörde du lite i början 

men vad tyckte du om 

ikonerna? 

”Väldigt tydliga, samma symboler man känner till sen innan” 

Var de lätt att hitta i 

prototypen när du utförde 

uppgifterna? 

”Ja, jag gillar att man börjar med sökfunktionen för de e nästan de 

jag använder mest på hemsidor och appar oftast, skönt att de e 

jättetydligt” 

Vilken krukväxt passade dig? ”Orkidé, jag har faktiskt haft en sån” 

Vad tyckte du om strukturen? 

Jag tänker då på om olika 

menyalternativ eller knappar 

fanns på logiska ställen 

”De kändes rimligt” 

Du suckade när du läste 

frågan vilka krukväxter som 

passar mig, kommer du ihåg 

vad du tänkte då? 

”Jag tror att jag generellt är en person som suckar mycket, påriktigt, 

min mamma brukar alltid säga att suckar när jag typ tittar på film 

eller, jag tror att jag tar djupa andetag, jag tror inte att det var 

förknippat med nått, eventuellt mer än att jag suckar om min 

oförmåga att ta hand om växter kanske, traumatiska minnen över 

blommor som dött. De var nog inte kopplat till appen, utan mer att 

jag hållt andan ett tag.” 

Om prototypen skulle 

programmeras och bli en riktig 

app, skulle du använda den 

då? 

”Ja, innan jag skulle köpa krukväxter. Mest i affären tror ja. Jag är 

lite mer spontan sådär, det är sällan jag planerar att köpa krukväxter 

utan, ser jag en cool blomma eller ja krukväxt så brukar jag köpa den. 

Då vore den här appen bra för att se vad det krävs av mig om jag 

faktiskt skulle köpa den blomman” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick 

chansen? 

”Oj, det skulle va coolt om man kunde ta kort på en växt och så tar 

den fram den växten, jag har nämligen haft krukväxter jag inte har 

vetat vad de heter ” 

Har du andra åsikter du skulle 

vilja ta upp? 

”Näe, rolig ide, rolig app” 
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Tabell 11 Frågor och svar från testperson 7 (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Fråga Testperson 7 

Hur tycker du att det gick? ”Det gick nog ganska bra” 

Hur kändes det att använda 

prototypen? 

”De va lätt, inga större svårigheter” 

Hur gick det att lösa de elva 

uppgifterna? 

Relativt enkelt? 

”De gick nog relativt fort, de va relativt enkelt att förstå” 

 

”Ja de va inte avancerat men de tog mig nån sekund o se alla 

knappar o typ såhär favoriter, ibland brukar de va en stjärna ehm 

innan jag förstod att det va ett hjärta” 

Var det någonting i prototypen 

som gjorde dig förvirrad? 

”De va väl typ hjärtat i två sekunder, på min dator så är stjärna 

som favorit” 

Vad tyckte du om texten? ”Stor text så lättläst” 

Vad tyckte du om färgerna? 

 

 

Upplevde du att de var 

distraherande? 

”Inte direkt mina färger fast jag använder appar som inte direkt 

har färger alls, det är väl facebook och snapchat som har färger” 

 

”Nej nej, inte så, mer att ja inte tycker om grönt eller den nyansen 

av grön i alla fall, eller ja är nog bara gammal å grå” *skrattar* 

Vad tyckte du om ikonerna? 

 

 

Är det positivt eller negativt? 

”De va ju stora eehm som tillbakaknappen var relativt stor, ibland 

brukar de va ganska små” 

 

”positivt då för små gör ju att man får svårt att klicka på eller att 

man träffar rätt. Och de är ju ändå symboler man känner igen 

sedan tidigare så det var ganska lätt att förstå”. 

Var de lätt att hitta i prototypen 

när du utförde uppgifterna? 

”Ja det tycker jag, det var inget jag tyckte var konstigt” 

Vilken krukväxt passade dig? ”Orkidé” 

Vad tyckte du om strukturen i 

prototypen? 

”Ja de va ganska som på andra appar, menyknappen var uppe till 

vänster” 

Om prototypen skulle 

programmeras och bli en riktig 

app, skulle du använda den då? 

 

Vad beror det på? 

”Kanske inte..” 

 

 

 

”Jag söker inte så mycke om krukväxter och, tidigare när jag hade 

ett intresse innan växterna dog så de försvann så gick jag in på 

Plantagens hemsida och tyckte att den var bra, så jag skulle nog 

göra det igen då jag vet hur den sidan fungerar. Jag skulle nog inte 

ladda ner en app för bara krukväxter.” 

Vad skulle du ändra på i 

prototypen om du fick chansen? 

”Byta färg” 

 

Har du andra åsikter om 

prototypen? 

”Den kändes väldigt lätt även för unga åldrar för färgerna och de 

stora symbolerna. Den skulle nog kunna branscha ut till 

barnfamiljer och att det är positivt med stora symboler för att de 

blev så tydligt” 
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6 Analys  
I analyskapitlet analyseras empiri utifrån enkätsvar, observationer, skärminspelningar och 

intervjusvar från de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. Dessa har ställts mot varandra och 

kopplats mot teorin i teorikapitlet. I analyskapitlet besvaras även undersökningsfrågorna UF1, UF2 

och UF3 som ska bidra till att syftet för uppsatsen kan nås. 

 

6.1 Analys av empiri mot användbarhetsattribut 
Learnability  

Samtliga testpersoner kunde komma igång med att utföra uppgifterna vilket författaren kunde se 

utifrån skärminspelningarna. Första problemet noterades för TP2 som inte löste uppgifterna 2 och 7. 

TP2 frågade aldrig testledaren om hjälp utan uppmärksammades då TP2 utförde uppgift 10 och sa 

”Åh nej, jag har gjort fel” under testet (se tabell 2). TP3 löste inte uppgift 7 som noterades först när 

skärminspelningen tittades på. TP3 löste inte heller uppgift 9 som framkom under intervjun och 

skärminspelningen. Inga testpersoner frågade testledaren om hjälp utan de flesta, förutom TP2 och 

TP3, lyckades lösa alla uppgifter under testet. Utifrån intervjuerna är testpersonerna överlag positiva 

till prototypen. TP1 och TP2 uttrycker att prototypen var enkel. TP3 och TP7 uttrycker att den var 

lätt att använda. TP4 uttrycker att den var lätt att förstå sig på samt TP5 och TP6 uttrycker att det 

var enkelt att använda prototypen. Alla testpersoner tycker att det var lätt att hitta i prototypen.  

 

Då learnability handlar hur om lätt det är för användare att få kunskap om ett system när de 

genomför uppgifter första gången de stöter på designen (Harrison et al. 2013; Nielsen 2012) kan en 

antydan göras att designen som prototypen visar är lätt att lära sig. Denna bedömning grundar sig i 

att testpersonerna dels yttrade sig om att prototypen var enkel och lätt att använda och dels av att de 

inte hade sett designen sedan innan men ändå lyckades lösa de flesta uppgifterna utan att fråga 

testledaren om hjälp eller råd. 

 

Enligt Elkheir och Mutalib (2015) innebär learnability hur lätt en applikation är att använda och 

förstå. TP3, TP5, TP6 och TP7 sa under intervjun att prototypen var lätt eller enkel att använda och 

TP4 sa att den var lätt att förstå sig på. Dessutom nämner alla testpersoner att prototypen var enkel 

eller lätt som gör att det även här kan göras en antydan om att prototypen inte brister gällande 

användbarhetsattributet learnability. 

 

Errors 

Errors innebär enligt Harrison et al. (2013) att utvärdera de fel en användare gör när de använder 

mobilapplikationer, det tillåter utvecklare att identifiera de områden som är mest problematiska för 

användare. Enligt Nielsen (2012) handlar errors om hur många fel en användare gör, hur allvarliga 

dessa fel är samt hur lätt användaren kan återhämta sig från felet (Nielsen 2012). Här utgår 

författaren ifrån Harrison et al. (2013) definition av errors, då definitionen som Nielsen (2012) ger av 

errors mer liknar designprincipen recovery som innebär att möjliggöra återhämtning från handlingar, 

speciellt från misstag och fel, snabbt och effektivt (Benyon 2014). De fel som testpersonerna gjorde 

under testet förklaras nedan främst utifrån skärminspelningarna (se tabell 3). 

 

Skärminspelningarna visar att TP1, TP2 och TP3 klickar på fel ikon för att lägga till en krukväxt som 

favorit. Dessa testpersoner klickar på navigationsikonen hjärtat i tab bar menyn istället för symbolen 

hjärtat högst upp till höger. TP1 gör det för krukväxten Orkidé vilket är uppgift 2 men förstod att hen 

hade gjort fel. TP1 korrigerade detta genom att gå tillbaka till Orkidé sidan och klickade på hjärtat 

högst upp till höger som gjorde att uppgift 2 godkändes. TP3 gör det för Aloe vera som är uppgift 7 och 

TP2 gör det för både Orkidé och Aloe vera vilket är uppgifterna 2 och 7. 

 

Skärminspelningen visar att TP3 aldrig fullföljer uppgift 9 att använda funktionen för att se vilken 

krukväxt som kan passa testpersonen. TP3 fyller i alternativ för temperatur och soltimmar. TP3 

försöker även att använda välja hur ofta hen skulle vilja vattna krukväxter med slider (Apple 2018b) 

men den fungerar inte korrekt. TP3 försöker att dra den till höger fem gånger utan att lyckas och efter 

det klickade hen på menyn uppe i det vänstra hörnet och fortsätter vidare. TP3 klickar alltså inte på 
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knappen ”hitta passande krukväxter” på sidan Passande krukväxt (se figur 10) så att sidan Resultat 

för passande krukväxt (se figur 11) kunde visas.  

 

Skärminspelningarna visar även att TP2, TP3 och TP7 öppnade menyn (se figur 4) under utförandet 

av uppgift 10 (se bilaga 3). TP2 öppnar menyn på sidan Resultat för passande krukväxt (se figur 11), 

stänger sedan menyn och klickar på hjärtat i tab bar menyn. För TP3 kan det fastställas utifrån 

skärminspelningen med komplettering från intervjun, där TP3 uttrycker att hen inte trodde knappen 

”hitta passande krukväxter” kunde klickas på, att TP3 påbörjade uppgift 10 från sidan Passande 

krukväxt (se figur 10). Då klickar TP3 upp menyn högst upp till vänster, stänger den och klickar 

sedan på hjärtat i tab bar menyn. TP7 klickar upp menyn på sidan Resultat för passande krukväxt (se 

figur 11), väljer menyalternativet alla krukväxter som gör att sidan Alla krukväxter visas (se figur 5), 

sedan klickar TP7 på hjärtat i tab bar menyn. 

 

Utifrån skärminspelningarna noteras det även att det finns problem med att träffa olika element på 

skärmen som hör samman med the fat finger problem (Widgor et al. 2007). Ett element som fyra 

testpersoner hade problem med att träffa var knappen på sidan Inställningar (se figur 9) för att ändra 

designen från ljus till mörk och tvärtom. TP1 missade knappen två gånger, en gång under uppgift 4 

och en till gång under uppgift 5. TP3 och TP6 missade knappen en gång under uppgift 5 och TP7 

missade knappen en gång under uppgift 4 och en gång under uppgift 5. Andra testpersoner som 

missade att klicka på andra element är TP2 som missade att klicka på alternativet Orkidé en gång 

som dök upp när hen sökte på Orkidé. TP3 träffade fel vid flera tillfällen vilket skärminspelningen 

visar (se tabell 3). En gång för sökfältet på Söksidan (se figur 3), TP3 träffar alternativet Aloe vera 

istället för Orkidé på Söksidan där förslag visas under sökfältet, hen hade skrivit in fler än två 

bokstäver som gör att alla krukväxter i prototypen visas som förslag under sökfältet. För att lägga till 

Orkidé som favorit klickar TP3 runtomkring hjärtat i det högra hörnet (se figur 6) fyra gånger innan 

hen träffar rätt och för att klicka på menyalternativet alla krukväxter i menyn (se figur 4) missar hen 

en gång. TP5 missar menyalternativet alla krukväxter (se figur 4) en gång. 

 

Efficiency 

Under errors nämns det att felklick sker då vissa testpersoner missade det element de avsåg att klicka 

på. Då efficiency handlar om hur snabbt och exakt användaren kan utföra en uppgift (Harrison et al. 

2013; Nielsen 2012; Rubin & Chisnell 2008) så påverkar alla knapptryck användbarhetsattributet 

efficiency. Varje klick användaren gör som missar elementet hen avsåg att klicka på, gör att det tar 

längre tid att utföra uppgiften. Dessutom går exaktheten går ner då ”fel” klick sker. Trots att alla 

testpersoner förutom TP4 missar att klicka på diverse element är det ingen som nämner att några 

element skulle vara svåra att träffa under intervjuerna. Det skulle kunna bero på att de inte noterade 

detta om de är vana vid att de träffar fel vid användning av mobilapplikationer, att de hade glömt bort 

detta vid intervjun eller att testpersonerna ville vara snälla och inte anmärka på det. Trots att ingen 

empiri ifrån observation eller intervju för denna problematik finns visas det tydligt i 

skärminspelningarna att det finns element som är svåra att träffa på skärmen (se tabell 3). Det gör 

att användandet av resurser ökar för att lösa en uppgift. ISO (2018) definierar som tidigare nämnt 

efficiency som de resurser som används i relation mot det resultat som uppnås. Användbarhet som 

definition enligt ISO (2018) översatt av författaren innebär: den omfattning en produkt kan användas 

av specifika användare för att uppnå specifika mål med hög verkningsgrad, minsta möjliga 

användning av resurser och tillfredsställelse i ett visst användningsområde (ISO 2018). Med andra 

ord innebär det att dessa felklick ökar resursanvändningen för att nå målet som är att lösa en specifik 

uppgift. Det mest kritiska elementet som missas är knappen för att ändra designen på sidan 

Inställningar (se figur 9) som missades av fyra testpersoner vilket drar ner användbarheten i 

designen. 

 

Memorability 

Användbarhetsattributet memorability kan inte användas för att hitta användbarhetsproblem i 

designen då det är första gången användarna ser och interagerar med den framtagna prototypen som 

visar designen tillhörande mobilapplikationsidén innehållande krukväxt-tips. Detta då memorability 

handlar om användarens förmåga att komma ihåg hur en applikation används effektivt efter en tid 
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(Harrison et al. 2013; Nielsen 2012). För att mäta memorability skulle ytterligare ett användartest 

med samma testpersoner behöva utföras. 

 

Satisfaction 

Satisfaction handlar om användarnas upplevda behaglighet och komfort när de använder mjukvaran 

(Harrison et al. 2013; Nielsen 2012) samt användarens uppfattningar, känslor och åsikter för 

produkten (Rubin & Chisnell 2008). 

 

På frågan om testpersonerna skulle använda den tänkta mobilapplikationen om den fanns på riktigt 

svarade två testpersoner nej. TP5 säger först nej men ångrar sig lite efteråt (se tabell 9), TP7 säger nej 

och nämner under intervjun att hen skulle använda Plantagens hemsida (Plantagen 2018) då hen 

gjort det tidigare och skulle inte ladda ner en mobilapplikation för endast krukväxter (se tabell 11). 

Att reflektera över här är att TP1, TP2, TP3, TP4 och TP6 eventuellt svarade ja endast för att vara 

snälla då de visste att författaren hade skapat designen. Även fast testpersonerna gav förslag på när 

de skulle använda mobilapplikationen om den fanns på riktigt. Därför läggs större vikt i svaren för 

vad de skulle vilja ändra i prototypen och orsakerna till varför testpersonerna inte skulle använda 

mobilapplikationen om den skulle programmeras. 

 

Utifrån intervjuerna är testpersonerna överlag positiva till prototypen. TP1 och TP2 uttrycker att 

prototypen var enkel. TP3 och TP7 uttrycker att den var lätt att använda. TP4 uttrycker att den var 

lätt att förstå sig på samt TP5 och TP6 uttrycker att det var enkelt att använda prototypen. Alla 

testpersoner tycker att det var lätt att hitta i prototypen och testpersonernas uttalanden gällande 

användandet av prototypen var att den var enkel och lätt. Utifrån intervjusvar nämner TP1 inget 

konkret på vad hen skulle vilja ändra i designen och TP2 önskar att fler krukväxter skulle finnas (se 

tabell 6). TP3 vill kunna byta färg själv för att göra designen mer personlig och ändra design på 

knappen ”hitta passande krukväxter” (se figur 10) som TP3 inte trodde var klickbar (se tabell 7). TP4 

skulle vilja lägga till en notering om att en krukväxt har lagts till som favorit och lägga till en 

förklaring angående ordet näring (se tabell 8). TP4 (se tabell 8) och TP5 (se tabell 9) vill att knapparna 

för alternativen om soltimmar och temperatur (se figur 10) ska bli tydligare. TP6 skulle vilja lägga till 

en funktion så att prototypen skulle kunna ta ett kort och känna igen de krukväxter som har blivit 

fotograferade (se tabell 10). TP7 skulle ändra färg i designen (se tabell 11). 

 

Då nästan alla förutom en testperson har önskemål om att ändra någonting i designen samt två 

testpersoner inte skulle använda prototypen om den fanns på riktigt antyder det att designen brister 

när det gäller satisfaction. TP2 ville dock endast lägga till fler krukväxter men då är det fortfarande 

fem av sju testpersoner som inte är helt nöjda. Det TP3, TP4, TP5 och TP7 vill ändra på berör enligt 

författaren designprinciper som presenteras under 6.2 Analys av empiri mot designprinciper. 

Som att TP3 och TP7 vill ändra färg berör style och flexibility, att TP4 och TP5 vill göra knappar mer 

tydliga berör bland annat affordance. 

 

Effectiveness 

Utifrån kontexten att testsessionerna utfördes i hemmamiljö, antingen hemma hos testpersonen eller 

hos författaren i ett vardagsrum, sittandes, utan andra människor i hemmet klarade testpersonerna 

de flesta uppgifterna. Det var TP2 som misslyckades utföra uppgift 2 och 7 samt TP3 som 

misslyckades utföra uppgift 7 och 9. Då effectiveness delvis handlar om användarens förmåga att 

utföra uppgifter i en specifik kontext (Harrison et al. 2013) ser det inte ut att finnas några större 

problem gällande effectiveness. Dock handlar effectiveness även om lättheten så användare kan 

använda produkten för att göra det dem avser att göra och hur produkten beter sig så som 

användaren förväntar sig (Rubin & Chisnell 2008). Det gör att flera problem gällande effectiveness kan 

identifieras i den framtagna designen. 

 

Utifrån skärminspelningar klickade TP1, TP2 och TP3 på hjärtat i tab bar menyn och inte högst upp 

till höger för att lägga till en krukväxt som favorit (se figur 6). Det kan antyda att TP1, TP2 och TP3 

förväntade sig att en krukväxt läggs till i favoriter när hjärtat i tab bar menyn klickas på. Under 

intervjun med TP1 framkommer det inte att testpersonen skulle antyda om att hen trodde att 

krukväxter lades till som favorit genom att klicka på hjärtat i tab bar menyn. TP1 svarar ”nja, kanske 
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för att jag såg den först” på frågan om varför hen klickade på hjärtat i tab bar menyn (se tabell 5). En 

tolkning ifrån skärminspelningarna och intervjusvaren här är att TP1 förväntade sig att det var så 

krukväxter lades till som favoriter fram tills att TP1 upptäckte att det inte var så. Författaren kan 

inte se en annan anledning till att TP1 skulle ha tryckt på hjärtat i tab bar menyn om hen inte trodde 

att det var rätt. Att TP1 eventuellt inte såg hjärtat uppe i det högra hörnet först kan däremot vara en 

starkt bidragande faktor till beslutet TP1 tog, att klicka på hjärtat i tab bar menyn för att lägga till en 

krukväxt som favorit. 

 

Under intervjun framkom det att TP2 trodde hjärtat i tab bar menyn var för att lägga till krukväxter 

som favorit. TP2 förväntade sig med andra ord att krukväxter skulle läggas till som favoriter om 

hjärtat i tab bar menyn klickades på. För TP3 är det svårare att göra en bedömning då hen lade till 

Orkidé som favorit på rätt sätt genom att klicka på hjärtat uppe i det högra hörnet först men TP3 

klickade på hjärtat i tab bar menyn för att lägga till Aloe vera som favorit. TP3 verkade stressad 

under testet men sade under intervjun att hen inte var det (se tabell 7). Stress kunde varit en 

bidragande faktor till att TP3 kanske glömde bort hur hen hade gjort under uppgift 2 och klickade 

därför på hjärtat i tab bar menyn istället under uppgift 7. Att uppgiften inte hade utförts noterades 

först när skärminspelningen hade tittats på vilket skedde efter testsessionens avslut, ett svar på vad 

TP3 tänkte kan alltså inte fås fram med den empiri som samlats in. Endast ett antagande om att TP3 

förväntade sig att krukväxten lades till som favorit genom att trycka på hjärtat i tab bar menyn kan 

göras. Precis som för TP1 kan författaren inte se en annan anledning till att TP3 skulle ha tryckt på 

hjärtat i tab bar menyn om hen inte trodde att det var rätt. 

 

TP3 utförde inte heller uppgift 9. Under intervjun framkom det att TP3 inte trodde att knappen ”hitta 

passande krukväxter” var klickbar som visas på sidan Passande krukväxt (se figur 9). TP3 sa: ”eller 

de fanns ju en knapp längst ner där men ja trodde inte att man kunde trycka på den” och ”Den va 

mörk typ som när jag valde soltimmar, o ja antog då att ja inte kunde trycka på den [...]” (se tabell 7). 

Med andra ord förväntade sig TP3 att knappen inte kunde klickas på och gjorde därför inte det.  

 

TP4 tvekade när hen skulle lägga till Orkidé som favorit vilket både observerades (se tabell 2) och 

styrktes under intervjun. TP4 nämner då ”[…] om de poppar upp mitt på skärmen som tillagt skulle 

väl inte skada egentligen. Så man får en extra bekräftelse” (se tabell 8). Det skulle kunna vara ett 

tecken på att TP4 förväntade sig att få ett meddelande som tillagd eller liknande när hen klickade på 

hjärtat uppe i det högra hörnet. 

 

För uppgift 10 att hitta krukväxter som finns sparade som favoriter öppnar både TP2, TP3 och TP7 

upp menyn (se figur 4) genom att klicka på meny ikonen som består av tre streck högst uppe i det 

vänstra hörnet. Efter det stänger både TP2 och TP3 menyn och klickar på hjärtat i tab bar menyn (se 

tabell 3). TP7 väljer däremot menyalternativet alla krukväxter så att Alla krukväxter sidan visas 

innan hen klickar på hjärtat i tab bar menyn (se tabell 3). Troligtvis förväntade sig TP2, TP3 och TP7 

att det skulle finnas ett menyalternativ för Mina favoriter i menyn vilket inte finns (se figur 4). Ingen 

empiri utifrån observation eller intervjusvar finns om att TP2, TP3 eller TP7 förväntade sig att finna 

ett menyalternativ för Mina favoriter då skärminspelningarna tittas på i efterhand. Författarens 

tolkning är ändå att de förväntade sig det då menyn inte bara öppnades och stängdes fort utan tid 

fanns för att läsa igenom menyalternativen innan menyn stängdes eller ett menyval valdes. 

 

Cognitive load 

Cognitive load handlar om den mängd mentala resurser som en användare behöver för att använda 

applikationen (Harrison et al. 2013; Whitenton 2013). 

 

Enligt intervjusvar antydde alla testpersoner att de kände igen alla ikoner sedan tidigare även fast 

TP2 påpekade att hjärtat inte är självklart för alla (se tabell 6) och TP7 fick tänka efter i två sekunder 

på vad den betydde (se tabell 11). TP2 nämnde att hen kände igen uppbyggnaden och var menyn var i 

prototypen (se tabell 6). TP4 (se tabell 8) och TP7 (se tabell 11) nämner också att menyn är högst upp 

till vänster som i andra mobilapplikationer. TP2 säger att menyn och ikonerna är där de ska vara och 

TP4 antyder också om att allt finns på samma ställe. Svaret från TP4 är däremot oklart om hen syftar 

till att alla element finns på samma placering inom designen som prototypen visar eller om hen syftar 
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på alla mobilapplikationer överlag. TP4 nämner att ”[…] inte bli nå knövvel att, då är folk vana 

mät[…]” ( se tabell 8). Svaret här tolkas som att TP4 syftar till mobilapplikationer överlag. TP2 säger 

även att det inte fanns för mycket information eller text och TP6 (se tabell 10) säger att hen tyckte det 

var lätt att hitta då det var begränsat med saker som visades på skärmen. TP5 säger ”[…] liksom 

inget överflödigt på nåt […]” (se tabell 9) på frågan om hen hade några andra åsikter om prototypen i 

intervjun. Det är svårt att tolka om TP5 syftar på att det var lagom mycket information som visades 

på skärmen eller om hen syftade på någonting annat. För säkerhetens skull bortser författaren svaret 

från TP5 för att bedöma om det finns problem inom användbarhetsattributet cognitive load. TP2 

nämner också att hen visste var hen skulle leta. 

 

Att testpersonerna visste vad ikonerna betydde innebär att de hade sett dessa ikoner tidigare, kanske 

i andra mobilapplikationer, och skapat sig en mental modell därifrån. En mental modell är en modell 

av vad användarna vet eller tror sig veta om ett system och de baserar förutsägelserna om systemet 

på deras mentala modeller (Nielsen 2010). TP2, TP4 och TP7 antyder även om att designens struktur 

liknar andra mobilapplikationer som också tyder på att dessa testpersoner har en mental modell 

sedan innan ifrån andra mobilapplikationer. TP2 säger ”[…] man känner igen vart är menyn o man 

känner igen liksom uppbyggnaden […]” (se tabell 6), TP4 säger ”Ja tror det är bra att det ligger på 

samma ställe, för då påminns det och de gör det saken enklare att de inte blir nå knövvel att, då är 

folk vana mät, att såhär brukar de va […]” (se tabell 8) och TP7 säger ”Ja de va ganska som på andra 

appar, menyknappen var uppe till vänster” (se tabell 11). 

 

Whitenton (2013) skriver att man kan bygga på de mentala modellerna som människor har för att 

minimera cognitive load. Utifrån empirin verkade testpersonerna känna igen strukturen i designen 

och ikonernas betydelse. Testpersonernas mentala modeller bidrog troligtvis till att de inte behövde 

lära sig vad de olika ikonerna betydde eller var menyn fanns. Däremot noterade TP3 att typsnittet på 

skärmbilden Inställningar (se figur 9) var mindre än på andra skärmbilder som påverkar extraneous 

cognitive load (Whitenton 2013).  

 

Utifrån ovanstående uttryck antyder författaren att den kognitiva belastningen är ganska låg och en 

antydan kan göras att det inte finns några ändra märkbara problem utöver TP3s notering angående 

typsnittet för cognitive load i denna kontext. Att testpersonerna befinner sig i en hemmamiljö 

tillsammans med testledaren, antingen hemma hos testpersonen eller hos författaren i ett 

vardagsrum, sittandes, utan andra människor i hemmet och utför de uppgifter som visas i bilaga 3. 

 

6.2 Analys av empiri mot designprinciper 
Visibility 

Preece et al. (2002) skriver att funktioner som inte syns tydligt blir svårare att både hitta och att veta 

hur de ska användas. På frågan varför TP1 hade klickat på hjärtat i tab bar menyn som ställdes i 

intervjun svarade TP1 ”Nja, kanske för att jag såg den först, att ja inte tittade där uppe” (se tabell 5). 

Det kan innebära att hjärtat i det högra övre högra hörnet inte är tillräckligt synligt. Utifrån 

intervjun såg TP2 aldrig hjärtat uppe i det högra hörnet (se tabell 6) som innebär att det finns ett 

problem gällande visibility som handlar om att försäkra att människor kan se vilka funktioner som 

finns tillgängliga och vad systemet gör (Benyon 2014). TP2, TP3 och TP7 letade dessutom efter ett 

menyalternativ för att nå sidan Mina favoriter (se figur 7) i menyn högst upp till vänster (se figur 4) 

vilket inte finns. Det kan bero på att testpersonerna är vana med att navigera sig med en tab bar 

meny sedan innan, eller så kan det bero på att hjärtat i tab bar menyn inte syns tillräckligt. Om 

hjärtat i tab bar menyn inte är tillräckligt synlig för dessa testpersoner är det ett problem gällande 

visibility. 

 

Consistency 

TP3 nämner under intervjun (se tabell 7) att texten på sidan Inställningar (se figur 9) är mindre än 

övrig text och tycker att texten kunde vara som texten står under rubrikerna på krukväxternas sidor 

(se figur 6). Detta är ett problem som berör designprincipen consistency som handlar om att vara 

konsistent gällande designegenskaper och liknande system samt standard sätt att arbeta (Benyon 

2014). Att gränssnittet ska ha liknande funktioner och liknande element för att uppnå liknande 
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uppgifter (Preece et al. 2002). TP2, TP3 och TP7 letade som tidigare nämnt efter ett menyalternativ 

för att nå sidan Mina favoriter (se figur 7) i menyn högst upp till vänster (se figur 4) vilket inte finns. 

Det finns menyalternativ för att nå sidorna Söksida (se figur 3) och Inställningar (se figur 9) men inte 

ett alternativ för att nå Mina favoriter. Det är en brist som påverkar consistency då navigering till 

Inställningar och Söksida kan göras på två olika sätt men det finns bara sätt för att nå Mina favoriter. 

 

Affordance 

På grund utav hur knappen ”hitta passande krukväxter” såg ut på sidan Passande krukväxt (se figur 

10) trodde TP3 inte att den gick att trycka på (se tabell 7). Den knappen går att klicka på, vilket 

innebär att knappen inte är designad på ett sätt som gör att TP3 kunde förstå att knappen var 

klickbar. Det är ett problem som berör affordance som handlar om att designa så att man tydligt ser 

vad det är (Benyon 2014) och att attribut av ett objekt ska tillåta människor att förstå hur det ska 

användas (Preece et al. 2002). 

 

Feedback 

Vid observation under testet noterade testledaren att TP4 tvekade när hen hade lagt till Orkidé som 

favorit (se tabell 2). Observationen frågades om under intervjun där TP4 svarade: ”tänkte om man var 

tvungen att trycka på hjärtat där uppe och sen klicka på hjärtat där nere för att den skulle hoppa in 

där typ, men egentligen var de nog jag som var lite efter eller vad man ska säga.” (se tabell 8). Det var 

alltså inte tydligt nog för TP4 om en krukväxt hade lagts till som favorit eller inte. Det här är ett 

problem gällande tydlig feedback som handlar om att ge tillbaka information från systemet om vilken 

aktivitet som skett så användare vet vilken effekt deras handling har haft och vad som har uppnåtts 

(Benyon 2014; Preece et al. 2002). TP4 (se tabell 8) och TP5 (se tabell 9) tycker även att knapparna för 

att välja soltimmar och temperatur (se figur 10) inte tydligt visar vilken som är vald och inte. Vilket 

också är ett tecken på svag feedback. TP4 förklarar i intervjun att färgen inte skilde sig åt tillräckligt 

på knapparna och varken TP4 eller TP5 lider utav något synfel enligt deras enkätsvar som kunde ha 

påverkat detta (se tabell 1). Att TP4 har dyslexi har ingenting med urskiljning av färger att göra 

(Tuominen 2016). 

 

Control 

Control handlar om att tydliggöra vem eller vad som har kontroll och det ligger oftast i händerna på 

användarna som måste inleda handlingarna (Benyon 2014). Utifrån skärminspelningarna verkade de 

flesta testpersonerna förstå när de skulle inleda en handling och inte som kan antyda att de visste när 

de hade kontroll och inte. TP4 tvekade däremot efter att hen hade lagt till krukväxten Orkidé som 

favorit vilket både observerades (se tabell 2) och framkom i intervjun (se tabell 8). Även under 

skärminspelningen noterades det att det tog hela 25 sekunder från att TP4 hade klickat på hjärtat 

uppe i det högra hörnet till nästa klick (se tabell 3). Det kan antas vara för att TP4 inte visste vem 

som hade kontrollen eller inte. TP4 nämner under intervjun att hen var osäker och tyckte att en 

ytterligare notering om att en krukväxt hade lagts till som favorit nog borde finnas. Det kan innebära 

att TP4 förväntade sig det vilket diskuterades under 6.1 Analys av empiri mot 

användbarhetsattribut Effectiveness och väntade på att gensvar från prototypen som aldrig kom 

 

Constraints 

Constraints innebär att ge begränsningar så människor inte försöker utföra handlingar som är 

olämpliga (Benyon 2014) och att sätta begränsningar för vilken användarinteraktion som kan utföras 

vid ett givet tillfälle (Preece et al. 2002). Vissa testpersoner gjorde fel vid utförandet av uppgifterna 

men inget av misstagen kan räknas som olämpliga handlingar för designen i sig. Att TP1, TP2 och 

TP3 klickade på hjärtat i tab bar menyn är inget fel vid användandet av prototypen egentligen. Vill en 

användare klicka på hjärtat i tab bar menyn för att navigera sig till sidan Mina favoriter är det en 

korrekt handling och kan göras när användaren vill nå den sidan. Däremot för den specifika uppgiften 

att lägga till en krukväxt som favorit var en sådan handling olämplig och felaktig som ledde till att 

TP2 och TP3 inte löste vissa uppgifter. 

 

Familiarity 

TP7 och TP2 antyder under intervjun att hjärtat kanske inte har en helt klar betydelse. TP7 nämner 

att hen var förvirrad över hjärtat i två sekunder då hennes dator använder en stjärna för att markera 
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favoriter (se tabell 11). TP2 säger att hen förstod innebörden men nämner att det kan finnas andra 

som inte förstår vad hjärtat har för betydelse (se tabell 6). I denna studie inkluderades sju 

testpersoner och endast två av dessa nämner detta, samtidigt säger dessa två testpersoner sig ändå 

veta vad hjärtat innebär. TP4 frågar vad näring betyder under intervjun vid frågan om det fanns 

något ord som hen inte förstod och även TP2 nämner att näring kan vara ett ord som inte alla förstår 

men antyder att hen vet vad det betyder. Ovanstående är problem som berör familiarity som handlar 

om att använda symboler, ikoner och språk som den tänkta målgruppen kommer att känna igen 

(Benyon 2014). Målgruppen för mobilapplikationsidén är som tidigare nämnt smartphoneanvändare 

med erfarenhet av mobilapplikationer som har problem med krukväxter. Tanken är att den ska kunna 

användas utav människor som också är nybörjare för krukväxter och inte har kunskap om hur en 

krukväxt skall tas hand om, inte endast personer som har någon sorts erfarenhet av krukväxter. 

Näring kan då behöva förklaras som TP4 nämner så att människor som inte vet vad det innebär kan 

lära sig om vad näring är utan att lämna mobilapplikationen för att söka efter svar någon 

annanstans. 

 

Navigation 

Enligt författarens antaganden som beskrivs under 4.1 Analys av empiri mot 

användbarhetsattribut Effectiveness letade TP2, TP3 och TP7 efter ett menyalternativ för att 

kunna nå sidan Mina favoriter i menyn högst upp till vänster vilket inte finns (se figur 4). Detta ger 

begränsningar på hur människor kan navigera sig i designen som utgör ett problem för navigation 

som handlar om att erbjuda stöd för människor att förflytta sig runt i delar av systemet (Benyon 

2014).  

 

Flexibility 

TP2, TP3 och TP7 letade enligt författarens antaganden efter ett menyalternativ för att kunna nå 

sidan Mina favoriter i menyn (se figur 4) vilket inte finns. Då Mina favoriter sidan inte kan nås ifrån 

menyn innebär det att det inte finns flera sätt är nå den sidan på utan det är navigationsikonen 

föreställande ett hjärta i tab bar menyn som gäller. Det berör designprincipen flexibility som dels 

handlar om att tillåta flera sätt att utföra samma saker på för att kunna inkludera personer med olika 

erfarenheter och intresse av systemet (Benyon 2014). TP3 vill kunna ändra färg själv i prototypen 

utan att endast välja på två olika förslag vilket är fallet just nu och även TP7 skulle ändra färgen om 

hen fick chansen. Det hör till den andra delen av flexibility som innebär att ge människor möjligheten 

att ändra hur systemet ser ut eller beter sig så att de kan personifiera systemet (Benyon 2014). 

 

Recovery 

Recovery innebär att möjliggöra återhämtning från handlingar, speciellt från misstag och fel, snabbt 

och effektivt (Benyon 2014) och TP1 var den enda som utförde ett fel, upptäckte felet och korrigerade 

det. TP1 säger under intervjun ”[...] det var bara att gå tillbaka och så la man till hjärtat uppe i högra 

hörnet i stället för hjärtat nere” (se tabell 5). Detta tolkas som att TP1 tyckte att det var lätt att 

åtgärda det felet. Mer empiri för att bedöma recovery finns inte. TP2 gjorde fel för uppgift 2 och 7, 

upptäckte det under uppgift 9 under testet men försökte inte korrigera dessa fel. TP3 gjorde fel för 

uppgift 7 och 9 men upptäckte det aldrig själv och kunde därför inte korrigera dessa fel. 

 

Conviviality 

Conviviality innebär att interaktiva system bör vara vänliga, artiga och generellt trevliga. Exempelvis 

bör inte otrevliga meddelanden finnas (Benyon 2014). TP2 är den enda som ger en antydan att 

prototypen skulle vara trevlig. TP2 nämner ” […] den var trevlig, den var behaglig” (se tabell 6) under 

intervjun. Däremot är det ingen testperson som heller antyder att prototypen skulle vara otrevlig eller 

ovänlig. Ett antagande skulle kunna göras där testpersonerna tycker att designen är trevlig och vänlig 

då de inte uppmärksammar någonting otrevligt. Lika mycket skulle ett antagande kunna göras att 

designen inte är trevlig och testpersonerna ville inte nämna det för att vara snälla då de vet att 

författaren står bakom designen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med empiri för att kunna göra 

en bedömning här om vad användarna upplevde gällande designens artighet.  

 

Style 
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Style innebär att designen bör vara stilren och attraktiv (Benyon 2014). TP3 och TP7 vill att färgen 

ska kunna ändras. Det kan vara ett tecken på att de inte upplevde designen som attraktiv eller 

stilren. 

 

6.3 UF1: Vilka problem stöter användarna på i designen tillhörande 

mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som prototypen visar? 
TP1, TP2 och TP3 klickade på hjärtat i tab bar menyn istället för hjärtat uppe i det högra hörnet för 

att lägga till en krukväxt som favorit. TP1 svarade under intervjun att hen klickade på hjärtat i tab 

bar menyn kanske för att hen såg den först (se tabell 5) och under intervjun med TP2 framkom det att 

hen inte hade sett hjärtat högst upp till höger för att lägga till en krukväxt som favorit (se tabell 6). 

Som ovan nämnt berör detta designprincipen visibility som handlar om att försäkra att människor 

kan se vilka funktioner som finns tillgängliga och vad systemet gör (Benyon 2014). 

 

TP3 trodde inte att knappen ”hitta passande krukväxter” (se figur 10) kunde klickas på vilket 

framkom i intervjun (se tabell 7). Det berör designprincipen affordance som handlar om att designa så 

att man tydligt ser vad det är (Benyon 2014), att ett attribut av ett objekt ska tillåta människor att 

förstå hur det ska användas (Preece et al. 2002). 

 

TP4 tvekade när hen skulle lägga till Orkidé och nämner under intervjun ”[…] om de poppar upp mitt 

på skärmen som tillagt skulle väl inte skada egentligen. Så man får en extra bekräftelse” (se tabell 8). 

Det kan vara ett tecken på att TP4 förväntade sig att få ett meddelande som tillagd eller liknande när 

hen klickade på hjärtat uppe i det högra hörnet. Det hör till användbarhetsattributet effectiveness som 

delvis berör hur produkten beter sig som användare förväntar sig och lättheten så att användare kan 

använda den för att göra det dem avser att göra (Rubin & Chisnell 2008). Det hör även till 

designprincipen feedback och control. Feedback handlar om att ge tillbaka information från systemet 

om vilken aktivitet som skett så användare vet vilken effekt deras handling har haft och vad som har 

uppnåtts (Benyon 2014; Preece et al. 2002). Control handlar om att tydliggöra vem eller vad som har 

kontroll (Benyon 2014). 

 

TP4 (se tabell 8) och TP5 (se tabell 9) hade svårt att se vilka alternativ som hade valts på sidan 

Passande krukväxt (se figur 10) vilket också hör till designprincipen feedback. 

 

TP2, TP3 och TP7 letade efter ett menyalternativ i menyn (se figur 4) för att navigera sig till sidan 

Mina favoriter som berör användarhetsattributet effectiveness vilket bland annat handlar om hur 

produkten beter sig så som användaren förväntar sig (Rubin & Chisnell 2008). Det handlar om 

designprincipen navigation som innebär att erbjuda stöd för människor att förflytta sig runt i delar av 

systemet (Benyon 2014). Det handlar också om flexibility som dels handlar om att tillåta flera sätt att 

utföra samma saker på för att inkludera personer med olika erfarenheter och intresse av systemet 

(Benyon 2014). Det berör även designprincipen consistency som handlar om att vara konsistent 

gällande designegenskaper och liknande system samt standard sätt att arbeta (Benyon 2014). Att 

gränssnittet ska ha liknande funktioner och liknande element för att uppnå liknande uppgifter 

(Preece et al. 2002). Det finns menyalternativ för att nå skärmbilderna Söksida (se figur 3) och 

Inställningar (se figur 9) i menyn (se figur 4) men inte ett alternativ för att nå skärmbilden Mina 

favoriter (se figur 7). Med andra ord kan navigering till Inställningar och Söksida göras på två olika 

sätt men det finns bara ett sätt för att nå sidan Mina favoriter. Att TP2, TP3 och TP4 letade efter ett 

menyalternativ i menyn (se figur 4) kan också ha med visibility att göra då ett antagande kan göras 

att de inte såg hjärtat i tab bar menyn. 

 

Flertalet testpersoner hade problem med att träffa rätt på skärmen för att klicka på knappar, sökfält 

och andra element som skärminspelningarna visade (se tabell 3). Detta berör användbarhetsattributet 

efficiency som handlar om hur snabbt och exakt användaren kan utföra en uppgift (Harrison et al. 

2013; Nielsen 2012; Rubin & Chisnell 2008). ISO (2018) definierar efficiency som de resurser som 

används i relation mot det resultat som uppnås. Användbarhet som definition enligt ISO (2018) 

översatt av författaren innebär: den omfattning en produkt kan användas av specifika användare för 

att uppnå specifika mål med hög verkningsgrad, minsta möjliga användning av resurser och 
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tillfredsställelse i ett visst användningsområde. Med andra ord innebär det att fler klick krävs när 

användare inte träffar ett avsett element som en knapp på en gång vilket ökar resursanvändningen 

för att nå målet som är att lösa en specifik uppgift. Det mest kritiska elementet som missas är 

knappen för att ändra designen på sidan Inställningar (se figur 9) som missades av fyra testpersoner 

vilket drar ner designens användbarhet utifrån användbarhetsattributet efficiency. 

 

6.4 UF2: Vad vill användarna ändra på i designen tillhörande 

mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som prototypen visar? 
TP1 nämner ingenting som hen skulle vilja ändra på i designen och TP2 vill att fler krukväxter ska 

finnas med. TP3 vill kunna byta färg själv för att göra designen mer personlig (se tabell 7) vilket hör 

till den andra delen av designprincipen flexibility som innebär att erbjuda människor möjligheten att 

ändra hur systemet ser ut eller beter sig så att de kan personifiera systemet (Benyon 2014). TP3 vill 

också ändra designen på knappen ”hitta passande krukväxter” (se figur 10) som hen inte trodde var 

klickbar vilket berör designprincipen affordance. TP4 skulle vilja lägga till en notering om att en 

krukväxt har lagts till som favorit (se tabell 8) som hör till designprincipen feedback och lägga till en 

förklaring på ordet näring. Det hör till designprincipen familiarity som handlar om att använda 

symboler, ikoner och språk som den tänkta målgruppen kommer att känna igen (Benyon 2014). TP4 

ger exempel på en ordlista i prototypen eller att klicka på ett ord för att få en förklaring på det ordet. 

TP4 (se tabell 8) och TP5 (se tabell 9) vill att knapparna för alternativen om soltimmar och 

temperatur (se figur 10) ska bli tydligare då de hade svårt att se vilket alternativ som hade blivit valt 

vilket berör designprincipen feedback. TP6 skulle vilja lägga till en funktion för att kunna ta ett kort 

där mobilapplikationen skulle känna igen de krukväxter som har blivit fotograferade (se tabell 10) och 

TP7 skulle ändra färgen i designen (se tabell 11). Att ändra färg i designen här berör designprincipen 

flexibility men kan även höra till designprincipen style som innebär att designen bör vara stilren och 

attraktiv (Benyon 2014). 

 

Då alla förutom en testperson har önskemål om att ändra någonting i designen kan det antyda att 

designen brister när det gäller satisfaction. Satisfaction handlar om användarnas upplevda 

behaglighet och komfort när de använder mjukvaran (Harrison et al. 2013; Nielsen 2012) samt 

användarens uppfattningar, känslor och åsikter för produkten (Rubin & Chisnell 2008).  

 

6.5 UF3: Vilka brister gällande användbarheten finns det i designen tillhörande 

mobilapplikationsidén med krukväxt-tips som prototypen visar? 
Det finns brister i användbarheten när det gäller användbarhetsattributen efficiency, satisfaction och 

effectiveness samt designprinciperna visibility, consistency, affordance, feedback, control, familiarity, 

navigation, flexibility och style. Konkreta orsaker till bristerna i användbarheten som berör 

användbarhetsattributen beskrivs i tabell 12 och bristerna i användbarheten som berör 

designprinciper beskrivs i tabell 13. 

 
Tabell 12 Brister i användbarheten gällande användbarhetsattribut (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Användbarhetsattribut Orsak 

Efficiency 

- TP1, TP2, TP3, TP5, TP6 och TP7 missade att klicka på element 

de avsåg att klicka på vilket gör att fler resurser i form utav klick 

krävdes från deras sida. 

Satisfaction 

- Då nästan alla testpersoner har önskemål om att ändra 

någonting i designen. Många önskemål om ändringar berör dock 

andra designprinciper. 

Effectiveness 

- TP1, TP2 och TP3 förväntar sig att en krukväxt läggs till som 

favorit genom att klicka på hjärtat i tab bar menyn vilket inte 

stämmer.  

- TP3 förväntade sig att knappen ”hitta passande krukväxter” inte 

kunde klickas på.  

- TP4 förväntade sig att en annan bekräftelse än att hjärtat fylldes 

i för att indikera att en krukväxt har lagts till som favorit.  
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- TP2, TP3 och TP7 förväntade sig att hitta ett menyalternativ för 

mina favoriter i menyn (se figur 4) som inte finns.  

 

 

 
Tabell 13 Brister i användbarheten gällande designprinciper (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Designprincip Orsak 

Visibility 

- TP2 såg inte att ett hjärta fanns högst upp till höger på 

krukväxtsidorna (se figur 6)  

- TP1 såg inte att ett hjärta fanns högst upp till höger på Orkidé 

sidan första gången under uppgift 2.  

- TP2, TP3 och TP4 letade efter ett menyalternativ i menyn (se 

figur 4), ett antagande kan göras att de inte såg hjärtat i tab bar 

menyn. 

Consistency 

- TP3 nämner att texten på sidan Inställningar (se figur 9) är 

mindre än övrig text. 

- TP2, TP3 och TP7 letade efter ett menyalternativ i menyn (se 

figur 4) för att navigera sig till sidan Mina favoriter vilket inte 

finns. Däremot finns menyalternativ för att navigera sig till 

sidorna Söksida och Inställningar. 

Affordance 
- TP3 förstod inte att knappen ”hitta passande krukväxter” (se 

figur 10) kunde tryckas på. 

Feedback 

- Det var inte tydligt nog för TP4 att en krukväxt hade lagts till 

som favorit eller inte. 

- TP4 samt TP5 såg inte tydligt vilka alternativ som hade valts för 

soltimmar och temperatur (se figur 10). 

Control 
- TP4 väntade på en tydligare notering att krukväxten Orkidé 

hade lagts till som en favorit. 

Familiarity 

- Hjärtat har inte en helt klar betydelse enligt TP1 och TP2.  

- TP4 förstod inte innebörden av ordet näring och TP2 påpekade 

att näring var ett ord som alla kanske inte förstår. 

Navigation 

- TP2, TP3 och TP7 letade efter ett menyalternativ för att kunna 

nå sidan Mina favoriter i menyn (se figur 4) vilket inte finns, det 

hämmar användare att navigera till sidan Mina favoriter. 

Flexibility 

- TP2, TP3 och TP7 letade efter ett menyalternativ för att kunna 

nå sidan Mina favoriter i menyn (se figur 4) som inte finns. Det 

innebär att det endast finns ett sätt att ta sig till sidan Mina 

favoriter.  

- TP3 skulle vilja ändra färg för att göra designen mer personlig. 

Style 
- TP3 och TP7 vill kunna ändra färgen som kan vara ett tecken på 

att de inte upplevde designen som attraktiv eller stilren.  
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7 Slutsatser 
Slutsatserna för uppsatsen presenteras i detta kapitel och är baserade på den analys som genomfördes i 

analyskapitlet. Även författarens reflektioner kring fortsatt arbete presenteras. 

 

7.1 Identifierade användbarhetsproblem 
Syftet med uppsatsen är att utvärdera användbarheten i designen tillhörande mobilapplikationsidén 

innehållande krukväxt-tips för att identifiera eventuella användbarhetsproblem. Användbarhet 

handlar om den omfattning en produkt kan användas av specifika användare för att uppnå specifika 

mål med hög verkningsgrad, minsta möjliga användning av resurser och tillfredsställelse i ett visst 

användningsområde (ISO 2018). Användbarheten hos en produkt påverkas av olika faktorer och 

empirin har ställts emot designprinciper och användbarhetsattribut utifrån teorin under analysen 

med syftet att se om användbarhetsproblem kunde identifieras i den framtagna designen som hi-fi 

prototypen visar. Utifrån undersökningen som presenteras i denna uppsats har följande 

användbarhetsproblem identifierats i designen:  

 
Tabell 14 Identifierade användbarhetsproblem (Källa författare Carolina Koivuniemi) 

Identifierade användbarhetsproblem i designen 

1. Ikonen föreställande ett hjärta uppe i det högra hörnet på krukväxternas sidor syns inte 

tillräckligt. 

2. Ikonen föreställande ett hjärta uppe i det högra hörnet visar inte tydligt nog att en krukväxt har 

lagts till som favorit. 

3. Texten på sidan Inställningar har ett mindre typsnitt än på övriga skärmbilder. 

4. Ett menyalternativ för navigering till sidan Mina favoriter finns inte i menyn som figur 3 visar. 

5. Designen för knappen ”hitta passande krukväxter” gör att knappen inte ser ut som en knapp 

som kan tryckas på. 

6. Knapparna för att välja soltimmar och temperatur visar inte tydligt vilka alternativ som är 

valda och inte. 

7. Ordet ”näring” behöver förklaras om användaren behöver det. 

8. Designen kan inte göras tillräckligt personlig för användare. 

9. Knappen för att ändra designen på sidan Inställningar är svår för användarna att träffa. 

 

Användbarhetsproblemen som visas i tabell 14 är konkreta problem som påverkar användbarheten 

negativt i den framtagna designen som hi-fi prototypen visar. De har kopplingar till 

användbarhetsattributen efficiency, satisfaction och effectiveness samt designprinciperna visibility, 

consistency, affordance, feedback, control, familiarity, navigation, flexibility och style som förklarades i 

analyskapitlet. Ett problem behöver med andra ord inte endast handla om ett användbarhetsattribut 

eller en designprincip. I det här fallet kan ett problem överlappa både flera attribut och 

designprinciper. Slutsatserna påvisar att designen tillhörande mobilapplikationsidén innehållande 

krukväxt-tips som hi-fi prototypen visar har problem gällande användbarheten på flera olika punkter 

som behöver korrigeras vid fortsatt utveckling för att öka designens användbarhet. 

 

7.2 Avslutande reflektioner för fortsatt arbete 
Under undersökningen noterade författaren några intressanta aspekter som inte har med 

användbarhetsproblem i designen att göra men är värda att ta upp inför fortsatt utveckling av den 

tänka mobilapplikationen innehållande krukväxt-tips. 

 

Testpersonerna TP2 och TP4 svarade att de skulle använda mobilapplikationen hemma om den skulle 

fanns på riktigt. Testpersonerna TP1, TP3 och TP6 svarade att de skulle använda mobilapplikationen 

i affären om den skulle finnas på riktigt. Designen som hi-fi prototypen visar har i denna studie 

utvärderats för användbarhet genom ett användartest i hemmamiljön. Ett annat användartest kan 

vara bra att göras för att se hur användbarheten ser ut i kontexten där användaren befinner sig i 
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affären där cognitive load ökas, med fler människor och ljud runtomkring där testpersoner dessutom 

går eller står upp. 

 

Vid utförandet av testsessionerna tycker författaren i efterhand att skärminspelningarna borde ha 

tittats på innan intervjun. Då skulle författaren exempelvis sett att TP3 inte genomförde uppgift 7 och 

kunde då ha frågat TP3 varför hen klickade på hjärtat i tab bar menyn för att lägga till krukväxten 

Aloe vera som favorit då hen klickade på hjärtat uppe i det högra hörnet när hen skulle lägga till 

krukväxten Orkidé som favorit. Författaren kunde även ha frågat om TP2, TP3 och TP7 letade efter 

ett menyalternativ för att navigera sig till sidan Mina favoriter i menyn under uppgift 10 (se bilaga 3). 

Dock finns risken att testpersonerna skulle glömma bort viktig information då testledaren skulle 

behöva lämna testpersonen en stund för att titta på skärminspelningen. Att ta hjälp av en annan 

observatör skulle därför vara en bättre idé vid nästa användartest som kan titta på 

skärminspelningen samtidigt som testledaren intervjuar testpersonen och komma med anteckningar i 

slutet av intervjun med frågor utifrån skärminspelningen. 

 

Vid fortsatt utveckling behöver de identifierade användbarhetsproblemen åtgärdas. I resultatet ger 

TP6 ett förslag på en ny funktion (se tabell 10), att mobilapplikationen skulle kunna ta ett kort på en 

krukväxt och ”känna igen” vilken krukväxt det är som kortet föreställer. TP4 ger förslag på en ordlista 

i prototypen eller att klicka på ett ord för att få en förklaring på det ordet (se tabell 8). Genom att 

bjuda in människor inom mobilapplikationens målgrupp, de potentiella slutanvändarna, och utgå 

ifrån den framtagna hi-fi prototypen skulle nya krav kunna genereras utifrån de potentiella 

slutanvändarnas åsikter och idéer gällande funktionalitet. Prototypen skulle med andra ord kunna 

användas vid upprepning av förståelse processen inom interaktionsdesign. Författarens 

rekommendation är att åtminstånde återupprepa processen design där de potentiella slutanvändarna 

bjuds in för att hjälpa till med designen där lösningar på de identifierade användbarhetsproblemen 

diskuteras. Det är ändå de potentiella slutanvändarna som kommer att använda produkten. 
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Bilagor  
Bilaga 1: Medgivandeblankett 

TP: ______ 

Medgivandeblankett 
Information 
Du kommer att få svara på en enkät, testa en prototyp och delta i en intervju. Prototypen är en 

representation av en mobilapplikation/app om krukväxter som inte är utvecklad ännu och jag behöver 

din hjälp för att hitta brister för att kunna göra den bättre. Enkäten berör frågor om dig som person, 

hur ofta du använder appar och eventuella problem du har med krukväxter. Du kommer att utföra 11 

uppgifter i prototypen och intervjufrågorna handlar om dina åsikter samt upplevelser när du testade 

prototypen. Kom ihåg att det är prototypen som testas och inte du som person. 

 

Genom enkätsvar, min observation och skärminspelning av när du testar prototypen samt 

ljudinspelning för att dokumentera intervjusvar kommer data att samlas in och analyseras för att 

sedan redovisas i en c-uppsats jag skriver. 

 

Du är helt anonym i all framställning av insamlad data i uppsatsen, du har rätt till att avbryta när 

som helst under testets gång och då dra in detta medgivande.  

 

Medgivande 

Genom att signera denna medgivandeblankett ger du tillåtelse till att enkätsvar, skärminspelning, 

observation och ljudinspelning av intervjusvar får användas för insamling av data som kommer 

att dokumenteras, analyseras och redovisas i c-uppsatsen. 

 

 

____________________________        ____________________________ 

Underskrift                                              Ort & datum 
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Bilaga 2: Enkät 
 

TP: _______ 

Enkät  
 

1. Hur gammal är du?  

 

              ________________ 

 

2. Kön? 

 

 Kvinna 

 Man 

 Osäker 

 Vill inte uppge  

 Annat: ___________________ 

 

3. Har du något synfel? 

 Ja 

 Nej 

 

4. Om du svarade Ja på fråga 3: Vilket/vilka synfel har du? 

 Närsynt 

 Översynt/Långsynt 

 Färgblind 

 Annat: __________________________ 

 

5. Har du dyslexi? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Använder du en smarttelefon, ”smartphone”, som din huvudsakliga mobiltelefon? 

 

 Ja  

 Nej 

 

7. Hur många gånger använder du mobilapplikationer / appar i veckan? (Exempelvis: Facebook, 

Instagram, Kry, Spotify, Netflix, Youtube, Snapchat, Google Maps osv.)  

 

 Flera gången om dagen 

 En gång om dagen 

 Mellan två och sex gånger i veckan 

 En gång i veckan 
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 Använder inte appar varje vecka 

 

8. Vilket/vilka påståenden nedanför stämmer in på dig gällande krukväxter? 

 

 Jag vet inte hur jag skall ta hand om krukväxter 

 Krukväxter jag haft har dött även fast jag vattnade dem  

 Krukväxter jag haft har dött och jag vet inte varför 

 Jag vet hur jag skall ta hand om krukväxter 

 Annat:   _________________________________________________________________ 
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Bilaga 3: Uppgifter att utföra under test 
TP: ______ 

Uppgifter under test 
Utför uppgifterna i turordning. 

 

 1. Hitta information om krukväxten Orkidé.  

 2. Lägg till krukväxten Orkidé som favorit. 

 3. Hitta till inställningar. 

 4. Ändra designen från ljus till mörk 

 5. Ändra tillbaka designen från mörk till ljus 

 6. Hitta information om krukväxten Aloe vera.  

 7. Lägg till krukväxten Aloe vera som favorit. 

 8. Hitta funktionen där du kan se vilka krukväxter som kan passa dig. 

 9. Använd funktionen för att se vilka krukväxter som kan passa dig. 

 10. Hitta växter som finns sparade som favoriter. 

 11. Hitta hur många krukväxter som nuvarande finns i prototypen. 
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Bilaga 4: Intervjuunderlag 
 

Kvalitativ intervju efter användartest   
 

1. Hur tycker du att det gick? 

2. Hur kändes det att använda prototypen? – beroende på vad som svaras i frågan 

ovanför.  

 

3. Hur gick det att lösa de 11 uppgifterna? 

- Var det någon som var svår att lösa? 

 

4. Var det någonting i prototypen som gjorde dig förvirrad? 

- Ja, vad och eventuell orsak? 

- Se över observationer 
Berör ämnena: 

• Text  

hur var texten, sågs texten tydligt, Var det något ord som inte förstods i prototypen? 

• Färg 

vad tycktes om färgerna? Var färgerna distraherande? 

• Ikoner  

Var ikonerna tydliga och igenkänningsbara?  

• Lätt att hitta  

var det lätt att hitta i prototypen,  

• Struktur på prototypen 

Var det något som inte låg på logiskt ställe? konsistent 

• Observationer att fråga om som inte tagits upp tidigare 

 

5. Vilken krukväxt passade dig?  

 

6. Om en app skulle programmeras som ser ut som prototypen gör, skulle du använda 

den? 

- Ja, när skulle du använda den? 

- Nej, Vad beror det på? 

 

7. Vad skulle du ändra i prototypen om du fick chansen? 

 

8. Har du andra åsikter du skulle vilja ta upp gällande prototypen? 
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Bilaga 5 E-mail till blomsterhandlare 
 
Hej! 

Jag heter Carolina Koivuniemi och läser inom ämnet informatik på Karlstads universitet. Jag undrar om ni 
skulle kunna svara på några frågor som finns längre ner i detta mail. Frågorna handlar om er erfarenhet och 
upplevelser när det kommer till krukväxter.  
 
Svar från er är viktigt för mig och min uppsats då ert svar kommer att användas som grund för: vilket 
innehåll en eventuellt blivande mobilapplikation (app) behöver ha om krukväxter. Appen är tänkt att hjälpa 
personer som inte kan ta hand om sina krukväxter (precis som jag själv). 
Ni kommer att vara helt anonyma i uppsatsen där svaren kommer att presenteras, varken namn eller 
företag kommer att nämnas utan ett alias som exempelvis ”blomsterhandlare 1” kommer att stå i 
uppsatsen vid ert svar.  
 

Frågor: 

1.Hur länge har du jobbat med blommor och krukväxter? (arbete, eventuell utbildning, annan erfarenhet). 
  

2.Vilka faktorer är viktigast för krukväxters välbefinnande enligt din erfarenhet? (exempelvis: att vattna, 
temperatur) 

3.Vilket/vilka misstag tror du att personer gör som resulterar i att deras krukväxter vissnar? 
  

4.Frivilligt: Ge gärna tips på vad en viss krukväxt behöver för att må bra enligt din erfarenhet och kunskap. Du 
får skriva om vilken krukväxt du vill.  

5. Kommentarer eller frågor till mig, Carolina Koivuniemi. 

 
Det är helt frivilligt att svara på frågorna såklart men jag skulle vara väldigt tacksam för ert deltagande. 
Om ni är flera personer som vill svara så går det bra, skilj bara på era svar. 
Tack för er tid! 
 
Hälsningar Carolina Koivuniemi 
 


