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Abstrakt 
Människan är nyfiken och vill finna ny information på webbplatser. Detta 

kan underlättas med hjälp av virtuella doftspår som användaren följer. 

Denna rapport är en fördjupning i hur människan går tillväga för att följa 

virtuella doftspår och hur man som designer ska använda sig av detta när 

man utvecklar en webbplats. Genom teorierna information foraging och 

användbarhet har en användbarhetsmodell och en operationalisering tagits 

fram för att underlätta detta. Tillsammans med datainsamling genom 

intervjuer och metoderna heuristisk utvärdering och high fidelity har 

studien visat att när man skapar ett gränssnitt för användare behövs 

information foraging som bestämmer eller lämnar förslag på hur virtuella 

doftspår påverkar användaren. 
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Förord 
Anledningen till att jag arbetade med detta examensarbete är mitt intresse i 

gränssnitt- och webbdesign samt att jag läser sista året vid programmet 

Interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet. Jag kom i kontakt med företaget 

Simple signup AB, som är ett företag som tillhandahåller en tjänst där vem 

som helst kan skapa ett evenemang där man kan välja att deltagarna ska 

betala för sig och då sköter Simple signup AB inbetalningen och 

utbetalningen för evenemanget. 

 

Jag vill först och främst tacka Morgan Rydbrink, Universitetsadjunkt som 

varit väldigt behjälplig under hela skrivandet och bollat idéer, tankar och 

korrekturläst. 

 

Jag vill även tacka Simple singup AB och Bodil Abelsson och deras kunder 

som tog sig tid att svara på mina intervjuer. 
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1 Introduktion  

I introduktionskapitlet gers en översikt till rapporten och varför jag har valt 

att skriva om detta ämne och hur jag valt att arbeta med det. 

 

Man har tidigare gjort forskningar om hur användare styrs av doftspår och 

vilka dolda instinkter som har drivit oss framåt i vårt sökande. Denna 

foskning kommer ifrån Pirollis forksning om infromation foraging, hur 

mycket energi det går åt att finna föda, detta liknas med hur stor 

energikostnaden är att nå användarens mål genom virtuella doftspår (Pirolli, 

1995). Genom teorier inom områdena information foraging och användbarhet 

kommer jag att ta fram en användarmodell och en operationalisering för att 

testa möjligheten hur man kan använda virtuella doftspår i ett gränssnitt. 

Nielsen (2003) beskriver hur man ändvänder sig av doftspår för att nå fram 

till sitt mål, användaren har en förväntning och gillar utmaningen att ta sig 

framåt i sin jakt efter information. Det var igenom detta som idén tog form 

och blev till ett område som skulle bli intressant att arbeta med. 

 

Simple signup AB har sedan år 2008 bedrivit en verksamhet där de har 

arbetat med en tjänst som tillhandahålla biljettförsäljning, bokning, betalning 

och deltagarlista på de anmälda till olika evenemang som företag och 

privatpersoner anordnar. Från år 2008 till nu arbetar de med att få kunder att 

känna sig välkomna på sidan och göra hemsidan mer användarvänlig för att 

deras kunder enklare ska kunna skapa evenemang. Utöver detta arbetar 

Simple signup AB med olika tilläggstjänster där kunden kan välja att ta bort 

reklam, lägga till sms/mms tjänst för att enklare nå ut till deltagare på dennes 

evenemang. Simple signup AB har under dessa år märkt av olika trender i 

beteendet hos besökare och att då några besökare väljer att skapa evenemang 

medan andra bara besöker startsidan och sedan lämnar den. 

Genom Google analytics har Simple signup AB haft cirka 320 000 

återupprepade besök, man kan också få fram att ungefär hälften av dessa 

besök är återkommande till hemsidan. Ett problem är dock att få besökare att 

hitta till hur man skapar evenemang på sidan eftersom den nuvarande 

hemsidan saknar struktur och uppdateras med nya erbjudanden. 

1.1 Problemformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man med hjälp av teorier från 

information foraging och användbarhet kan ta fram en användbarhetsmodell 
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och en operationalisering, för att testa ifall man med hjälp av dessa kan 

använda virtuella doftspår på en webbplats för att hjälpa användaren att 

uppnå sitt mål med besöket. 

 

Utifrån ovanstående har följande problemformulering tagits fram: Hur kan 

man använda virtuella doftspår i grafik och text på en webbplats. 

 

För att besvara ovanstående fråga kommer först en användbarhetsmodell och 

en operationalisering att skapas. Denna utgår från teori kring information 

foraging och användbarhet. Denna operationalisering används sedan för att 

genom heuristik utvärdering samt high fidelity skapa ett designförslag åt 

Simple Signup AB. 

1.2 Avgränsning/Begränsning 

Jag kommer i mitt arbeta att undersöka Simple signup ABs hemsida. Igenom 

att kontrollera ifall virtuella element, färgval, typsnitt på text och deras 

samhörighet följer det virtuella doftspåret. Jag kommer att undersöka det 

virtuella doftspår som finns på en befintlig hemsida, jag kommer inte att 

kontrollera den tekniska bakgrunden i gränssnittet, däremot kommer jag att 

göra undersökningar på det grafiska gränssnittet. Simple signup AB använder 

sig av specialerbjudande där de erbjuder sms/mms och en tjänst som där de 

designar evenemangets sida, jag kommer inte att lägga någon fokus på detta 

under mitt arbete.  

1.3 Målgrupp 

Min studie är en fallstudie är min primära målgrupp självklart Simple Signup 

AB som jag har samarbetat med. Denna studie är ju i högsta grad relevant för 

dem då den kommer resultera i information och data som de kan använda sig 

av för att förbättra sin tjänst. Eftersom forskningen kommer att gå in på 

användbarhet ihop med information foraging är denna forsning intressant för 

studenter eller personer som arbetar med interaktionsdesign och 

användbarhet på Internet. 
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2 Bakgrund/Teori 

I detta kapitel kommer teori kring information foraging och 

användarvänlighet att tas upp. Detta i syfte att skapa en operationalisering 

som används för heuristisk utvärdering och skapandet av high fidelity. 

2.1 Information Foraging 

Information foraging används när man utvärderar, söker och hanterar den 

informationen man fått fram. Denna granskning kommer skilja mellan 

individer beroende på vilken information som denna söker efter. Detta kan 

liknas med hur djur gör när de söker efter mat. När djur letar efter mat har 

betydelsen hur mycket energi den gör av med när de letar föda kontrat hur 

mycket energi som man får tillbaka. Exempel är att vargar arbetar i flock för 

att valla sitt byte medan en spindel bygger ett nät för att bytet ska komma till 

den och fastna i det. Även människor använder sig av djuriska metoder när de 

söker efter information genom olika strategier. Om man jämför vargens 

vallningsmetod med hur en människa söker information på webben kan detta 

liknas med en klassisk informationssökning till exempel en sökning på 

Googles sökmotor. Även spindelns strategi med ett nät kan liknas med hur 

människan filtrera informationen (Pirolli, 1995). Pirolli har även gjort en 

fältstudie där han observerade professionella analytiker som hade utvecklat 

ett system för att söka, genom detta skulle man undvika att missa viktig 

litteratur (Pirolli, 1995). Pirolli tog genom detta fram tre olika faktorer som 

följer nedan. 

2.1.1 Beslut 

Ett beslut kan man först ta när man har identifierat problemet och börjat 

analysera detta. Detta kan vara beslut om hur du behandlar och bearbeta 

information om objekt och navigering (Pirolli, 1995). 

2.1.2 Värdesättningar 

Värdesättningen av ett antagande som ska utvärderas kräver att två kriterier 

uppfylls, dessa är hur man värdesätter och vilken princip som ska följas. 

Exempel är hur ett djur värdesätter vad den äter gentemot vilka principer den 

har för att överleva (Pirolli, 1995).  
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2.1.3 Begränsningar 

För att få fram vilka begränsningar det finns så måste man först komma fram 

till ett beslut och sen sätta det i relation med vad man värdesätter (Pirolli, 

1995). Exempel är att man vill navigera sig till meny alternativet kontakter i 

ett gränssnitt, dock finns det två olika vägar att ta sig till kontakter. Då måste 

vi värdesätta vilket av de olika alternativen som kommer att ta oss fram till 

det vi vill veta. Genom att välja alternativ nummer ett har vi begrännsat oss  

till detta  alternativet. 

 

Peter Pirolli (1995) nämner i sin artikel hur viktigt det är att under 

utvecklingen av sin hemsida att göra den så lått arbetad som möjligt så att 

hemsidan får fler träffar på en sökmotor, detta gör att hemisdan blir lättare för 

användaren att navigera till. För att en hemsidan ska vara sökoptimeringsklar  

krävs det att man tänker på vissa delar på hemsidan. Exempel ska man tänka 

på att texter och bilder följer standarder så att dessa går att sökas efter 

(Pirolli, 1995).  

2.1.4 Jacob Nielsen 

Enligt Jacob Nielsen (2003) beskriver hur man använder sig av doftspår för 

att nå fram till sitt mål, användaren har en förväntning och gillar utmaningen 

att ta sig framåt i sin jakt efter information. Genom att man har detta i åtanke 

kan man arbeta med att ju närmare målet eller destinationen som man 

navigera, desto ”varmare” blir det. Eftersom en användare gillar utmaningar 

ska dessa finnas kvar men det betyder inte att den som skapar gränssnittet ska 

krångla till det för användaren genom att hitta på egna fraser eller ord på 

menyalternativ. Genom att använda sig av ren text underlättar man för 

användaren och även för sig själv som skapare när man ska arbeta med 

sökmotorssynlighet. Man bör även ge användaren återkoppling till vart man 

befinner sig med hjälp av meny belysning eller breadcrumbs (Nielsen, 2003). 

 

Nielsen förklarar även nyttan med att en webbplats ska vara attraktiv för att 

användaren vill stanna kvar och använda sig av denna. Som tidigare nämnt i 

Pirolli är att man vill inte slösa energi på att fånga ett svårt byte eftersom då 

kan detta ge en förlust i energivärde. Genom att ha detta i åtanke kan  man 

genom designen på en webbplats arbeta med att skapa en attraktiv miljö och 

signalera att webbplatsen är en ”enkel fångst”. Exempel är att man ska arbeta 

med att göra navigering och sökfunktioner enkla för att användaren lätt ska 

kunna hitta på sidan (Nielsen, 2003).  
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Nielsen förklarar vad man då ska göra för att användaren inte ska tröttna på 

webbplatsen. Det första är att övertyga användaren att webbplatsen är värd 

deras uppmärksamhet som tidigare har nämnts, detta gör man igenom bra 

information och att infromationen är lätttillgänglig. Man ska också arbeta 

med att ge användaren något nytt och att användaren kan hitta mer bra saker 

att fatta tycke för på hemisdan så att de stannar längre istället för att söka sig 

vidare. Nedan kommer tre punkter som sammanfattar det som tidigare har 

nämnts (Nielsen, 2003). 

 

 Stöd korta besök, se till att användaren vill återvända, var ett 

”mellanmål/godis”. Exempel: För att en användare ska känn sig 

välkommen till en hemsida så behövs det någon slags belöning, för att 

användaren ska återkomma till hemsidan detta kan vara något special 

erbjudanden riktat till användaren. 

 Uppmuntra användaren att återvända, påminn användaren genom 

nyhetsbrev med exempel olika erbjudande. Exempel: Får användaren 

en påminnelse om att nu erbjuder hemsidan en ny tjänst eller produkt 

och vad användaren kan vinna på detta ökar möjlighet för fler besök. 

 Bra navigering och sökfunktioner, arbeta för att se till att användaren 

inte behöver spendera massa tid på att finna icke relevant information 

och istället kan fokusera på att lösa sina behov på webbplatsen. 

Exempel: Genom att göra besöket enkelt för användaren så ökar 

användarens välvilja att besöka hemsidan fler gånger. 

 

Som tidigare har nämnts vill också Nielsen poängtera är att det hela tiden 

handlar om en kostnad för användaren, genom vilken tid och energi behöver 

denna lägga för att ta sig an en ny webbplats, där användaren måste 

kompromissa mellan två frågor: 

 Vilka vinster kan användaren förvänta sig i ett besök på en 

webbplats? 

 Vilken kostnad blir det för användaren i ett besök för att upptäcka och 

konsumera denna information? 

 

Båda dessa frågor innebär beräkningar, som användaren måste göra från 

antingen erfarenhet eller ett antagande. Som konstruktör över en webbplats 

kan man då arbeta för att användarens förväntning ska öka sina vinster och 

minska sina kostnader. Det viktigaste är självklart att man får fram det man 
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erbjuder och inte överdriver något som man inte kan stå för, även om detta 

minskar besökarna kommer det leda till att man får en återkommande 

målgrupp om deras första möte med webbplatsen är positivt (Nielsen, 2003). 

2.2 Användbarhet 

Donald Norman (2002) nämner designprinciper för att skapa mer användbara 

och lättanvända system. Nedan är några av de designprinciper som är 

intressanta för detta arbete. 

2.2.1 Synlighet (visibility) 

Norman nämner att synlighet är viktigt för att användaren ska känna sig säker 

på hur en person ska använda sig av en produkt. Norman tar ett exempel om 

dörrar och hur ska man veta vilket håll man ska öppna dörren åt? Ska man 

trycka eller dra, genom att man med synlighet visar att dörren går att öppna 

utåt är att man har ett platt handtag som gör att man vill trycka på det. 

Däremot om man ska öppna dörren emot sig kan man ha ett handtag som 

tillåter användaren att ta tag och dra dörren emot sig själv. Med detta menar 

Norman att det är viktigt att man sätter sig in hur användaren förväntar sig att 

en tjänst/produkt ska fungera för att de ska bli användarvänligt (Norman, 

2002). 

2.2.2 Brukskvalité (affordance) 

Hur man använder en produkt/tjänst och vad den ska användas till är viktigt 

att tänka på när man väljer vilket material som ska användas tillsammans 

med den. Om vi återgår till Normans exempel med dörrar så var det viktigt 

att tänka på vart de ska användas till och vad påverkan kunde vara på dessa. 

Glas används för att ses igenom men är också lätta att ha sönder, trä är 

starkare och svårare att ha sönder men det är också lätt att vandalisera och 

skriva saker på dessa (Norman, 2002). 

2.2.3 Mappning (mapping) 

Mappning är en relation mellan två tingest, Norman jämför här hur en 

människa styr en bil och vad denna förväntar sig ska hända när man styr bilen 

åt höger respektive vänster. När man då vill svänga åt höger för man ratten 

medurs, genom att användaren gör detta får denna en direkt återkoppling av 

vad som händer. Mappning ska vara enkelt så att man ska slippa fundera över 

vad som händer om man nu gör på ett specifikt sätt. Detta kan man också 

härleda till hur man förväntar sig att en viss kontroll i ett gränssnitt ska 
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fungera, ska man föra ett objekt uppåt så för man kontrollen uppåt (Norman, 

2002). 

2.2.4 Begränsningar (constraints) 

Med begränsningar menar Norman att man ska begränsa sitt system så 

användaren inte tillåts eller kan göra vissa saker i vissa lägen. Detta för att 

användaren inte ska kunna förstöra för sig själv och då minskar man risken 

att användaren gör fel eller blir förvirrad (Norman, 2002). 

2.2.5 Överensstämmelse (consistency) 

Det ska finnas likhet för att användaren ska känna sig säker, till exempel på 

en hemsida så ska sidorna följa samma struktur och färgvalen ska vara den 

samma, genom att det finns en överensstämmelse på en tjänst eller produkt 

kommer användaren att känna sig säker och trygg på att han har gjort rätt och 

därigenom kunna fortsätta att navigera framåt (Norman, 2002). 

2.2.6 Återkoppling (feedback) 

Genom att alltid låta användaren veta att han/hon har utfört något skapar en 

tydlighet och trygghet för användaren, till exempel när man trycker på en 

knapp, åker knappen ner eller klickar till, eller tar man bort något så kommer 

det upp en ruta som frågar om användaren är säker på att han/hon vill ta bort 

detta (Norman, 2002). 

2.2.7 Ingen vill förbli en nybörjare (Nobody wants to remain a beginner) 

I boken: About Face 3 förklarar Alan Cooper om hur användare upplever ett 

gränssnitt och att ingen vill vara en nybörjare och hur viktigt det är att arbeta 

för att användaren kommer ifrån detta stadiet och arbetar sig emot en mer 

avancerad nivåer (Cooper, 2007). En nybörjare i ett gränssnitt saknar ofta 

förståelsen för hur saker och ting fungerar men har denna användare ett 

intresse att lära sig så stiger denna snart från en nybörjare till en 

medelanvändare. Cooper förklarar att det är denna strävan emot kunskap som 

gör att användaren inte stannar särkilt länge i nybörjarstadiet utan avancerar 

mot en medelanvändare som har en förståelse för tjänsten och hur man 

navigerar i den (Cooper, 2007). 
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Figur 1, Illustration över hur olika användaren arbetar för att nå en 

medelpunkt (Cooper, 2007) 

 

I ovanstående figur (figur 1) är en graf som visar hur en användare som är 

nybörjare strävar efter att nå en medelpunkt och bli en medelanvändare. 

Samma sak gäller för en expert fast då för att denna ska kunna vara expert på 

tjänsten så behöver denna hela tiden förnya sin kunskap och strävar efter att 

vara experten, vilket kan ta mycket kraft och tid för denna användaren. Oftast 

är experten någon som arbetar med utveckling av tjänsten (Cooper, 2007) 

 

Ett exempel som Cooper tar upp är att han jämför detta med en skidort där 

man behöver ha ett brett utbud för att nå dessa tre stadier. Man kan inte 

fokusera på en av dessa grupper för då tappar man de andra två. Därför har 

man på en skidort backar som är för nybörjare så att de senare ska kunna ta 

sig vidare till medelmåttiga backar. Samtidigt kan man inte utesluta 

experterna som måste ha backar där de kan stimulera sina behov (Cooper, 

2007). 

2.2.8 En användare är väldigt inteligent men också väldigt upptagen 

(Imagine users as very intelligent but very busy) 

För att en ny användare till en tjänst ska fatta tycke för denna krävs det att 

tjänsten inte är svår för användaren att förstå och att denna inte behöver lägga 

så mycket tid för att lära sig om tjänsten. Om en användare måste spendera en 

stor tid för att lära sig en tjänst så tappar snart denna intresset och lämnar 

tjänsten för att testa något nytt (Cooper, 2007). 

2.2.9 Få inte användaren att känna sig dum (Don´t make the user feel 

stupid) 

Genom att man skapar en tjänst för användaren och hela tiden har detta i 

åtanke så minskar man möjligheten att användaren känner sig dum. För att 

minska möjligheten att en användare känner sig dum underlättar det om 
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utvecklaren har använt sig av någon eller några metoder för att få användaren 

delaktig (Cooper, 2007). Detta kan man exempel göra genom olika 

datainsamlingar där man sedan analyserar resultatet för att använda sig av 

detta under designen av en tjänst. 

2.2.10 Mindre är mer (Less is more) 

I många fall är mindre mer, för att en interaktion i ett gränssnitt ska vara 

effektivt för en användare så krävs det ibland att man tar bort vissa element 

för att underlätta interaktionen mellan användaren och tjänsten. För att man 

ska kunna göra detta så krävs det att man kan göra mer med mindre. Det är 

väldigt vanligt att olika tjänster använder sig av för mycket element som gör 

att användaren inte har orken att arbeta sig igenom dessa. Detta gör i sin tur 

att tjänsten tappar sitt syfte och blir därför mindre populär bland användare. 

Cooper tar som exempel en spar funktion i en gammal Windows applikation 

som misslyckades genom att användaren inte kunde byta namn eller ta bort 

den sparade filen, eftersom detta inte fungerade så var användaren tvungen 

att göra detta på andra mer komplicerade sätt (Cooper, 2007). 

 

 
Figur 2, Less is more är en enkel beskrivning på hur Google arbetar med sin 

startsida (Cooper, 2007) 

 

Ett bra exempel på där ”less is more” i ett gränssnitt är Googles startsida där 

de har arbetat med några få element som ändå gör det enkelt för användaren 

att förstå vad denna ska göra för att ta sig vidare (Cooper, 2007). 

2.2.11 Låt användaren ge order istället för att de ska kunna diskutera 

(Enable users to direct, don´t force them to discuss) 

Cooper förklarar att många utvecklare vill tillåta användaren att för en två 

vägs kommunikation med tjänsten, men att detta inte är något som uppskattas 
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från användaren då denna hellre ger tjänsten ett direktiv och förväntar sig att 

det fungerar. Exempel när man kör en bil förväntar man sig att bilen fungerar 

efter ens direktiv. Gasar man så accelererar bilen, bromsar man saktar bilen 

in. Man förväntar sig att detta händer direkt och att inte bilen börjar diskutera 

med en att är du säker på detta beslut (Cooper, 2007). 

När ett felmeddelande uppstår i en tjänst eller på den datorn känner sig 

användaren mer vilseledd av detta än hjälpt eftersom användaren inte vill föra 

denna diskussion utan de vill att det ska fungera utan att krångla (Cooper, 

2007).  

2.2.12 Ha verktyg nära till hands (Keep tools close at hand) 

I en tjänst gäller det att man förberett för att användaren ska kunna få rätt 

verktyg när denna ska arbeta sig vidare så att användaren inte tappar sitt 

arbetsflöde (Cooper, 2007). Exempel är att man måste hela tiden se till att det 

finns rätt verktyg till hands när man ger användaren en uppgift i ett 

gränssnitt. Ska användaren kunna redigera en text och göra den personlig i ett 

gränssnitt krävs det att användaren får tillgång till de verktyg som behövs för 

att kunna göra detta (Cooper, 2007). 

2.2.13 Former (Shapes) 

Vilken form har ett objekt, är det runt eller fyrkantigt? Människor refererar 

till former genom deras linjer och siluetter, man måste ha i åtanke att inte 

använda sig av former som kan gör att man misstolkar deras innebörd på 

gränssnittet. Exempel om man tar formen från en stjärna och använder sig av 

den men har en helt annan textur än hur den brukar ha normalt så kommer 

man fortfarande antyda att det är en stjärna. Däremot ska man ha i åtanke att 

om man ändrar storlek eller texturen på en form så är det inte säkert att detta 

är det bästa sättet att fånga användarens uppmärksamhet på (Cooper, 2007). 

2.2.14 Storlek (Size) 

Storleken i relation till andra element i ett gränssnitt och vilken 

skärmupplösning som användaren har. Stora föremål drar användarens 

uppmärksamhet gentemot omgivningen runt om detta element. Har man flera 

texter med olika storlekar så kommer användaren att automatisk rangordna 

dessa genom att den texten som är störst har mest värde och prioriteras högst, 

samma sak gäller om man med hjälp av fetstil försöker lyfta fram specifika 

element så prioriteras dessa högre än den vanliga texten (Cooper, 2007). 
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2.2.15 Värde (Value) 

Vilken färg har elementet, hur ljust eller mörkt kontrat mot bakgrunden. På 

en mörk bakgrund flyter mörk text ihop med bakgrunden men däremot om 

man har en mörk text på en ljus bakgrund så ökar kontrasten och texten syns 

bättre. Om ett foto skulle vara för mörkt eller ljust minskar kontrasten på 

detta, genom att kontrasten är dålig kan man inte häller tyda bilden och den 

tappar sin innebörd. Det är bra att ha konrast i åtanke när man skapar ett 

gränssnitt då man med enkla medel kan få användaren att lägga märket till 

specifika element (Cooper, 2007). 

2.2.16 Nyans (Hue) 

Vilken nyans ska man ge till ett element, ska de vara rött, gult eller kanske 

blått? Beroende på vilken färg man använder sig av ska man ha i åtanke att 

det varje använder kan tolka färgen olika. Beroende på vilka olika delar från 

världen man kommer från så har olika färger olika betydelse. I västvärlden så 

har bland annat rött betydelsen stanna eller varning. Exempel är att man 

använder sig av rött för att illustrerar stanna i en trafiksituation och grönt för 

att det är klart att ta sig vidare säkert. Däremot i Kina så anses den röda 

färgen vara en positiv färg och skulle därför kunna misstolkas. Cooper menar 

att man ska tänka på vilka färgnyanser man väljer och försöka hålla sig till 

detta så att användaren inte blir förvirrad och tycker att det blir rörigt med för 

mycket nyanser (Cooper, 2007). 

2.2.17 Orientering (Orientation) 

Vilket håll ska man orientera sig, ska man ta sig vidare framåt så kan man 

illustrera detta med en pil åt den riktningen. I västvärlden läser vi från vänster 

till höger och anser då att en pil till höger är framåt men i andra delar av 

världen så kan detta betyda bakåt. Exempel vill man visa att något går neråt 

som en aktie faller så kan man illustrera detta med en pil som går nedåt och 

att den kan vara röd, stiger däremot aktern så kan man illustrera detta med en 

grön pil som pekat uppåt (Cooper, 2007). 

2.2.18 Textur (Texture) 

Genom att man illustrerar att en text har en viss textur i ett gränssnitt så kan 

användaren också tolka detta även om den inte kan ta på materialet. Exempel 

är att vill man att användaren ska känna att denna text är hård så kan det vara 

bra att ha en textur som liknas till stenar. Ofta använder man olika texturer 
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för att förmedla något och få användaren att lätta märket till detta (Cooper, 

2007). 

2.2.19 Positionering (Position) 

Vad är relevant att placera olika element gentemot vad som befinner sig 

runtom dessa. Man ska tänka på att man placerar element med samma 

gemensamma storlek, form och nyans etcetera, så att användaren har lättare 

att tolka dessa ihop. Det gäller även att tänka på att man inte placerar flera 

element som man vill att användaren ska uppmärksamma nära varandra då 

dessa skulle kunna tappa sitt syfte och användaren inte lägger märket till 

elementen. Man ska även tänka på hur man arrangerar de olika elementen i 

en positionering så att användaren får ett bra flöde genom gränssnittet 

(Cooper, 2007). 

2.2.20 Logisk väg (Logical path) 

I ett gränssnitt gäller det att ha en logisk väg så att användaren slipper att leta 

sig runt på sidan (Cooper, 2007). 

 

 
Figur 3, Bilden visar den logisk väg och en dålig sådan med hjälp av hur en 

användare börjar leta sig genom ett gränssnitt för att nå sitt mål (Cooper, 

2007) 

 

Kim Goodwin nämner för att en användare ska kunna arbeta i ett gränssnitt så 

gäller det att denna person inte möter några svårigheter och att användarens 

arbetssätt inte störs av problem. Användaren måste förstå vad de olika 

elementen i ett gränssnitt gör. För att stödja detta gäller det att se till så 

användaren får rätt verktyg för att arbeta sig vidare när man behöver det 

(Goodwin, 2009). Exempel är att när en användare ska fylla i ett formulär 
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gäller det att se till att man får rätt svar från användaren samt att denna inte 

har några problem att följa strukturen på formuläret. Tidigare nämnt gäller 

det att ordna upp strukturen i ett gränssnitt och detta gäller även på formulär 

så att man radar upp texten till vänster och samt kolumnerna man fyller it. 

 

   
Figur 4, efter (Goodwin, 2009) 

 

Manipulation i ett gränssnitt med hjälp av färg, storlek, form och 

positionering gör att man lättare kan förmedla till användaren att här är något 

intressant eller annorlunda som användaren kan ta del av för att fortsätta i 

arbetet. Goodwin nämner att man inte behöver göra något som sticker ut 

extremt för att användaren ska uppfatta att här händer det något nytt eller 

intressant, detta kan vara för att användaren ska ta sig vidare eller göra något 

speciellt i gränssnittet (Goodwin, 2009). Ett exempel är att många av de e-

poster program eller tjänster som vi använder idag ger oss återkoppling då vi 

får en ny e-post. Detta genom att skilja det nya e-posten från de gamla genom 

att texten förändras och blir fetstil. 

2.2.21 Ikoner (Icons) 

Ikoner används idag på många sätt, några är lättare att förstå och andra är mer 

otydliga. När man ska skapa en ikon för gränssnitt så menar Goodwin att det 

finns vissa saker som man bör tänka på. Exempel är att om man skapar ikoner 

för ett verktygsfält gäller det att den är så pass förstålig så att man inte 

behöver komplettera denna med texter, detta för att inte verktygsfältet ska ta 

upp för mycket utrymme av skärm ytan. När man skapar en ikon så ska man 

även tänka på att följa gränssnittets färgeschema och företagets varumärke så 

att man inte använder sig av en färg som skiljer sig från detta i skapandet av 

ikoner (Goodwin, 2009). 

 

Ikoner fyller olika syften beroende på vart de befinner sig. Exempel en skylt 

på en bilväg är mindre grafisk och enkla att förstå och uppfatta, detta för att 
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den som kör bilen inte ska lägga mer fokus på skylten än skälva körandet. 

Däremot kan ikoner som finns i ett gränssnitt vara lite mer detaljerade för att 

på så sätt fånga användarens uppmärksamhet. Men för att en användare ska 

lägga märket till en ikon så gäller det att denna förstår ikonens syfte och vad 

som händer om man trycker på den (Goodwin, 2009). 

 

Hur bestämmer man vilken storlek och text typ man ska använda sig av i ett 

gränssnitt, enligt Goodwin så är det papperet som bestämmer detta. I ett 

gränssnitt på webben så är storleken på en text beroende av vilken 

skärmupplösning en användare har. Goodwin beskriver också att den 

information som man vill ska synas behöver sticka ut och detta igenom att 

den kan vara större än resterande text på sidan. Man ska även tänka på att den 

texten som man presenterar för sina besökare ska vara anpassad för äldre som 

har svårighet att läsa på grund av synfel, yngre som precis har börjat läsa, 

personer som arbetar långt ifrån sin datorskärm och beroende på om 

användaren har en liten eller stor skärm. Genom att ha detta i åtanke så ska 

man inte göra de svårt för användaren att läsa texten genom att ändra 

kontrasten på den eller byta färg som inte passar med bakgrunden (Goodwin, 

2009). 
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2.3 Användbarhetsmodell och operationalisering 

Här presenteras en användbarhetsmodell tillsammans med en 

operationalisering som jag kommer att använda mig av i det  fortsatta arbete. 

 

Med hjälp av tidigare teorier om information foraging och användbarhet har 

jag tagit fram en egen modell som beskriver hur man ska designa för att ge 

användaren ett bra besök på webbplatsen och denna ska kunna fullfölja sina 

mål med besöket. Exempel när man ska designa en webbplats så ska man ha i 

åtanke att användaren har ett mål med sitt besök. Och för att användaren ska 

kunna ta sig till sitt mål kommer användaren att ta olika beslut under sitt 

besök. För att hjälpa användaren på traven med detta beslut har man som 

designer använt sig av information foraging, där man har i åtanke hur en 

användare söker och agerar för att nå sitt mål. När man har tagit med detta i 

beräkningen ska man även använda sig av användbarhets teorier. För att 

sedan skapa webbplatsen med hjälp av ovanstående bör designen ha utgått 

från designprinciper se figur (figur 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Egen modell över hur man ska designa för att en användare ska nå 

målet. 

Användaren 

Mål 

Information Foraging 

Användbarhet 

Designprinciper 
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2.3.1 Operationalisering 

Nedan följer en operationalisering på teorier ifrån information foraging och 

användbarhet. Denna operationering kommer att användas som riktlinjer 

under arbetet med metoder. 

 

Tabell 1, Operationalisering med hjälp av en tabell över tidigare teorier. 

 

Namn Beskrivning Refferens 

Beslut Ett beslut kan man först ta när man har 

identifierat problemet och börjat 

analysera detta. 

Kap. 2.1 

Värdesättningar Värdesättningen av ett antagande som 

ska utvärderas kräver att två kriterier 

uppfylls, dessa är hur man värdesätter 

och vilken princip som ska följas. 

Kap. 2.1 

Begränsningar För att få fram vilka begränsningar det 

finns så måste man först komma fram 

till ett beslut och sen sätta det i relation 

med vad man värdesätter 

Kap. 2.1 

Synlighet Synlighet är viktigt för att användaren 

ska känna sig säker på hur han/hon ska 

använda sig av en produkt 

Kap. 2.2 

Brukskvalité Hur man använder en produkt/tjänst och 

vad den ska användas till är viktigt att 

tänka på när man väljer vilket material 

som ska användas tillsammans med den. 

Kap. 2.2 

Mappning Mappning är en relation mellan två 

tingestar. Exempel vad har man för 

förväntning när man trycker på en 

knapp. 

Kap. 2.2 

Begränsningar Man ska begränsa sitt system så 

användaren inte tillåts eller kan göra 

vissa saker i vissa lägen. 

Kap. 2.2 

Överensstämmelse Det ska finnas likhet för att användaren 

ska känna sig säker, till exempel på en 

hemsida så ska sidorna följa samma 

struktur och färgvalen ska vara den 

samma. 

Kap. 2.2 

Återkoppling Genom att alltid låta användaren veta att 

han/hon har utfört något skapar en 

tydlighet och trygghet för användaren. 

Kap. 2.2 

Ingen vill förbli en En nybörjare i ett gränssnitt saknar ofta Kap. 2.2 
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nybörjare förståelsen för hur saker och ting 

fungerar men har denna användare ett 

intresse att lära sig så stiger denna snart 

från en nybörjare till en 

medelanvändare. 

En användare är 

väldigt intelligent 

men också väldigt 

upptagen 

För att en ny användare till en tjänst ska 

fatta tycke för denna så krävs det att 

tjänsten inte är svår för användaren att 

förstå och att denna inte häller behöver 

lägga så mycket tid för att lära sig den. 

Kap. 2.2 

Få inte 

användaren att 

känna sig dum 

Genom att man skapar en tjänst för 

användaren och hela tiden har detta i 

åtanke så minskar man möjligheten att 

användaren känner sig dum. 

Kap. 2.2 

Mindre är mer I många fall så är mer bättre, men för att 

en interaktion i ett gränssnitt ska vara 

effektivt för en användare så krävs det 

ibland att man tar bort vissa element för 

att underlätta denna interaktion. 

Kap. 2.2 

Låt användaren ge 

order istället för 

att de ska kunna 

diskutera 

Många utvecklare vill tillåta användaren 

att för en två vägs kommunikation med 

tjänsten, men att detta inte är något som 

uppskattas från användaren då denna 

hellre ger tjänsten ett direktiv och 

förväntar sig att det fungerar. 

Kap. 2.2 

Ha verktyg nära 

till hands 

I en tjänst gäller det att man förberett 

för att användaren ska kunna få rätt 

verktyg när denna ska arbeta sig vidare 

så att användaren inte tappar sitt 

arbetsflöde. 

Kap. 2.2 

Former Vilken form har ett objekt, är det runt 

eller fyrkantigt? 

Kap. 2.2 

Storlek Storleken i relation till andra element i 

ett gränssnitt och vilken 

skärmupplösning som användaren har. 

Kap. 2.2 

Värde Vilken färg har elementet, hur ljust eller 

mörkt kontrat mot bakgrunden. 

Kap. 2.2 

Nyans Vilken nyans ska man ge till ett 

element, ska de vara rött, gult eller 

kanske blått? 

Kap. 2.2 

Orientering Vilket håll ska man orientera sig, ska 

man ta sig vidare framåt så kan man 

illustrera detta med en pil åt den 

riktningen. 

Kap. 2.2 
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Textur Genom att man illustrerar att en text har 

en viss textur i ett gränssnitt så kan 

användaren också tolka detta även om 

den inte kan ta på materialet. 

Kap. 2.2 

Positionering Vad är relevant att placera olika element 

gentemot vad som befinner sig runtom 

dessa. 

Kap. 2.2 

Logisk väg I ett gränssnitt gäller det att ha en logisk 

väg så att användaren slipper att leta sig 

runt på sidan. 

Kap. 2.2 

Ikoner Ikoner fyller olika syften beroende på 

vart de befinner sig, ikoner ska även 

vara lätta för användaren att tolka. 

Kap. 2.2 
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3 Metod 

Under mitt arbete har jag använt mig av min användbarhetsmodell och 

operationalisering för att genomföra intervjuer och ta fram en heuristisk 

utvärdering och utifrån resultatet av detta lämna förslag med en high fidelity. 

3.1 Intervjuer 

Jag valde att göra intervjuer basserat på tio frågor (se bilaga 1). För att 

genomföra intervjuerna fick jag hjälp av företaget att hitta respondenter, jag 

fick uppgifter till fyra respondenter. De tio frågorna togs fram för att få en 

överblick på hur kunderna uppfattade tjänsten och ifall de hade stött på några 

problem eller något som var bra med tjänsten. 

3.1.1 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna gjorde jag över telefon med respondenter. Jag 

förklarade för respondenterna vem jag var och att jag ringde för att jag 

genomförde ett examensarbete tillsammans med Simple singup AB. De 

respondenterna som svarade var villiga att hjälpa till och lämnade bra svar. 

Jag genomförde också en intervju med grundaren av Simple signup AB. 

Eftersom jag samtidigt höll på med intervjuer med de övriga respondenterna 

så e-postad jag dessa frågor till ägaren som då hade lite mer tid på sig att 

fundera och svara på frågorna. Jag genomförde sen ett kortare samtal med 

ägaren där vi diskuterade några av svaren. 

3.1.2 Analys 

Det material som jag kommer att få in genom intervjuer kommer jag att 

sammanställa och analysera för att sen kunna använda detta för att ta fram 

förbättringsförslag med hjälp av metoden high fidelity. 

3.2 Heuristisk Utvärdering 

Heuristisk utvärdering används för att hitta användarproblem i gränssnitt så 

att man kan åtgärda dessa med en iterativ designprocess. Eftersom detta är en 

utvärderingstyp som inte behöver använda sig av mångas aspekter så passar 

den bra med en kombination av designprinciper. 

3.2.1 Genomförande 

I den heuristiska utvärderingen som jag gjorde använde jag mig av 

användbarhetsmodellen ifrån kapitel 2.3 med tillhörande operationalisering 
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från kapitel 2.3.1 för att analysera simplesignup.se startsida. Genom att gå 

igenom startsidan och följa användbarhetsmodellen och en operationalisering 

så kunde jag utvärdera startsidan efter tidigare teorier från information 

foarging och användbarhet se i (bilaga 2). 

3.3 High Fidelity 

High fidelity används för att göra en prototyp för en tjänst eller produkt, 

oftast används något hjälpmedel så som Adobe Photoshop CS5 eller Adobe 

Illustrator CS5. Genom att man skapar en high fidelity så kan man till en 

mindre kostnad arbeta med att färdigställa till exempel en hemsida så att 

idéer kan testas på användare eller diskuteras och arbetas vidare med.  

3.3.1 Genomförande 

Jag utgick ifrån tidigare forskning med hjälp av användbarhetsmodellen i 

kapitel 2.3 och en operationalisering i kapitel 2.3.1 samt från resultatet från 

intervjuerna och den heuristiska utvärderingen när jag skapade ett nytt förslag 

till simplesignup.se startsida. Program som jag använda mig av under 

skapandet var Adobe Photoshop CS5 och Adobe Illustrator CS5. Jag började 

med att göra om innehållet på sidan och efter det så skapade jag menyn och 

det som ska ligga högst upp på hemsidan (se bilaga 3). 

3.4 Etiska överväganden 

Jag har varit i kontakt med Simple signup AB och kommit överens om att jag 

får använda deras företagsnamn i rapporten, samt att jag får använda 

uppgifter ifrån Google analytics så länge jag håller informationen 

konfidentiell. De vill säga jag får inte dela data publikt eller de den till annan 

part. Ifall jag skulle vilja använda mig av detta i rapporten får jag använda 

mig av procenttal istället för. Under intervjuerna av användare kommer jag 

att ha i åtanke att de kommer få vara helt anonyma och kommer jag att 

hänvisa till intervju personer i detta arbete nämner jag dessa vid fiktiva namn. 

Användaren kommer bli informerade om detta innan intervjun. 
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4 Resultat 

I resultatet kommer man att kunna följa vad jag fick fram för resultat utifrån 

intervjuer, heuristisk utvärdering och high fidelity. 

4.1 Intervjuer 

Det var tre kunder och grundaren till simplesignup.se som var villiga att svara 

på några intervju frågor. De frågor som ställdes under intervjun hade 

koppling till tidigare forskning, detta för att jag skulle kunna jämföra ifall 

respondenterna hade en liknande uppfattning.  

 

Tjänsten är internetbaserad så ställdes frågan hur ofta respondenten använde 

sig av internet. På denna fråga så svarade respondenterna olika, ”Dagligen, 

till både jobb och fritids relaterade arbeten” och ”Arbetar knappt med 

internet, endast då det verkligen behövs”.  

 

Frågan varför har du valt att använda Simple Signups tjänst och på denna 

svarade respondenterna ”Vi hittade den när vi sökte och tyckte det verkade 

bra”, ”Genom jobbet, vi skulle göra ett evenemang” och ”Har använt det 

genom jobbet då jag har det som arbetsuppgift. 

 

Följdfrågan ställdes för att ta reda på hur respondenterna kom i kontakt med 

tjänsten och vad de använde den till. Respondenterna svarade ”Genom 

google”, ”Kommer inte ihåg” och ”Jag blev tipsad av en kollega som hade 

fått reda på det genom en underleverantör”. 

 

För att ta reda på ifall respondenterna har använt någon liknande tjänst 

svarade de ”Nej”, ”Nej, detta var första gången” och ”Ja via e-post, då man 

skickar ut inbjudningar och fick svar”. 

 

Alla respondenterna var eniga om att de tyckte tjänsten var bra och att den 

var enkel att komma igång med som ny. Men det fanns vissa saker som 

respondenterna saknade ”Svårt att ändra layouten i evenemanget utan att få 

problem med ikonen”, ”Att få ut en e-post lista till deltagarna” och en 

respondent hade problem med att få ut inbjudningarna men visste inte om 

problemet var hos Simple signup AB eller hos dem själva. Två av 

respondenterna hade testat att göra om sin egen evenemangssida genom att 

byta logga och lägga till bilder. Den tredje respondenten använde originalet 
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och tyckte det fungerade bra. Simple signup AB använder sig av extra 

tjänster som man kan koppla till sina egna evenemang, dessa extra tjänster 

hade inte någon av respondenterna lagt märket till. På frågan vad 

respondenterna tyckte om utseendet på hemsidan svarade de ”Såg bra ut var 

nöjd”, ”Det var bra” och ”Mind inte p.g.a. att det var lång tid sen jag 

använde tjänsten”. Ingen av respondenterna hade stött på några större 

problem med tjänsten och ifall det var något som krånglat hade de kunnat 

skicka en e-post och fått svar. 

4.2 Heuristisk utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen genomfördes tillsammans med 

användbarhetsmodellen från kapitel 2.3 och operationaliseringen från kapitel 

2.3.1. Ifrån utvärderingen undersöktes ifall den befintliga hemsidan hade 

information om vad tjänsten innebar och vart man kunde finna information 

om detta. Den befintliga hemsidan hade information om vad tjänsten gjorde 

och behövde man läsa mer så fann man detta under någon av de fem 

länkarna. Mappningen på sidan var bra då man förstod vad som skulle ske 

när man sökte sig vidare i gränsnsittet och man kunde på länkarna läsa vad 

som skulle hända ifall man tryckte vidare på dessa. Den befintliga hemsidan 

saknar överensstämmelse och den enda som kunde finnas var huvud menyn 

som låg längst upp centrerat på sidan, denna meny var den samma tills man 

tryckte vidare på länken blogg. 

 

 

Figur 6, Simplesignups nuvarande huvudmeny. 

 

Den befintliga hemsidan saknar återkoppling på vart man befinner sig genom 

att det inte fanns någon indektion som visade detta, utöver vissa rubriker som 

fanns på några enstaka sidor. Däremot så syntes det att tjänsten arbetade med 

att få nya besökare att känna sig säkra på vad som erbjöds, genom att 

upprepade tillfällen få besökaren att skapa ett nytt evenemang. Det syntes att 

de arbetat med principen ”less is more” eftersom de arbetat med ett enkelt 

upplägg med information som är  lätt att tyda, men allt eftersom att tjänsten 

har vuxit så märktes det att man lagt in mer information och erbjudanden. Det 

saknar en logisk väg för att användaren enkelt ska kunna navigera sig igenom 

hemsidan. Layouten på hemsidan består av knappar och texter som har olika 
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positionering beroende på vilken sida som man besöker. Dessa knappar och 

texter har olika formateringar och former. På hemsidan har man arbetat med 

att hålla samma färgschema där färgerna är blå i olika nyanser, grön, vit, 

svart och orange. Som tidigare nämnts så saknas det återkoppling vart man 

befinner sig och det saknas även en orientering på hur man ska göra får att gå 

vidare på hemsidan. 

4.3 High Fidelity 

En high fidelity skapades över startsidan där jag arbetat med placering av 

innehållet, texter, färger och bilder. Nedan syns ett resultat på ett förslag hur 

startsidan kan komma att se ut. 

 

 

Figur 7, Förslag på förändring för Simple signup ABs startsida. 
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Utifrån materialet som jag fick in från intervjuer och den heuristiska 

utvärderingen så skapade jag en high fidelity som skulle bjuda in användaren 

på hemsidan samt underlätta för användaren i sitt sökande efter sin 

slutdestination. Jag började med att göra om hemsidans struktur så att den blir 

lättare att navigera sig igenom och varje element ligger på rätt plats. På den 

befintliga hemsidan finns det en förklaring på hur man använder tjänsten. 

 

Figur 8, Förklaring hur man går tillväga för att skapa evenemang nu med 

förklaring. 

 

Utifrån detta så arbetades fram ett nytt designförslag på hur man i framtiden 

skulle lägga upp det med bilder och ikoner för att användaren ska kunna få en 

enklare överblick på vad man kan göra med tjänsten. Nedan ser ni en enklare 

förklaring på vad man kan använda sig av tjänsten och sen hur enkel den är 

att använda.  
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Figur 9, Nytt designförslag på hur man kan förklara tjänsten med bilder och 

ikoner. 

 

Jag arbetade vidare med menyn, dess utfomrning, vart den ska vara placerad 

och hur man kan göra den mer grafiskt tilltalande och användarvänlig än hur 

den ser ut idag. Utifrån användbarhetsmodellen och operationaliseringen togs 

följande förslag fram se figur (figur 10). 

 

 

 

Figur 10, Simple signup ABs nuvarande huvudmeny. 

 

Utifrån teorier om hur navigering sker och vilken överensstämmelse så krävs 

det att man underlättar för användaren genom att i framtiden ska menyn vara 

enhetlig på alla sidor se figur (figur 10). Anledningen till att länken ”Nytt 

evenemang” är gul/orange är länken ska fånga användaren uppmärksamhet. 

Och från tester som Simple signup AB har gjort ökade skapandet av nya 

evenemang då de la till denna länk i huvudmenyn. Därför valde jag att efter 

diskussion med Simple signup AB att ha kvar denna länk. 
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Figur 10, Förslag till ny huvudmeny. 

 

Inloggningen som tidigare låg uppe i huvudmenyn flyttades ner till höger sida 

för att därigenom kunna ha högersidan som en andra överenstämmelse på 

hemsidan. Genom att flytta ner inloggningsfunktionen till högerspalten fanns 

även möjlighet att lägga in flöden från tjänsterna Twitter och Facebook som 

används av företaget för marknadsföring se figur (figur 11).  

 
Figur 11, Förslag till högerspalt med inloggning och flöden. 
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5 Diskussion 

I detta stycke kommer jag att utifrån resultatet diskutera vad som har gjorts 

och vad som skulle kunna göras på annat sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12, Egen modell över hur man ska designa för att en användare ska nå 

målet. 

 

Utifrån min modell som beskriver hur man som designer ska tänka när man 

skapar ett gränssnitt för att en användare ska kunna uppnå sitt mål under ett 

besök, tillsammans med tidigare teorier inom information foraging och 

användbarhet gjorde jag intervjuer på tre respondenter och en heuristisk 

utvärdering på Simple signup ABs startsida. Samt så skapade jag ett 

designförslag med hjälp av high fidelity. Intervjuerna med Simple signup 

ABs kunder gick bra och de hade bra svar på frågorna och de kom med bra 

feedback om hemsidan och vad de tyckte var bra och saknades. 

Respondenterna hade inga problem med hemsidans upplägg men utifrån 

Användaren 

Mål 

Information Foraging 

Användbarhet 

Designprinciper 
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uppgifter från Simple signup ABs ägare som hade synpunkter på hur 

hemsidan såg ut och gärna ville se en förändring på denna gjorde jag en 

heuristisk utvärdering. 

 

Utifrån den Heuristiska utvärderingen hittade jag brister i mappningen där det 

fanns många menyer som gjorde olika saker, den befintliga hemsidan 

saknade en struktur på vad olika element skulle befinna sig, det fanns ingen 

återkoppling på vart man befann sig på den befintliga hemsidan, 

positioneringen skiljer sig mellan de olika sidorna detta kan bidra till att nya 

användare inte känner sig säkra på vad hemsidan ska erbjuda och det finns 

ingen logisk väg på hur man ska navigera sig igenom den befintliga hemsidan 

(se operationalisering kapitel 2.3.1). 

 

Utifrån den heuristiska utvärderingen fick jag även fram positiva saker så om 

att även om den befintliga hemsidan saknar struktur och att navigeringen på 

sidan är krånglig så har de arbetat bra med att beskriva vad de erbjuder för 

olika tjänster. Även som nybörjare så blir det lätt att se vad de erbjuder även 

om den befintliga hemsidan inte överensstämmer mellan de olika sidorna (se 

operationalisering kapitel 2.3.1).  

 

Under utvecklingen av det nya designförslaget så arbetade jag med företagets 

färger och för att hemsidan skulle få en överenstämmelse för besökarna så att 

de inte skulle känna sig förvirrade när de går från en sida till en annan. Jag 

har även arbetat med att hemsidan utifrån min operationalisering för att 

bestämma vart jag ska placera olika element på hemsidan. På den Simple 

signup ABs befintliga hemsida så sakandes en återkoppling på vart man 

befann sig som jag nu har åtgärdat med hjälp av att menyns länkbakgrund 

ändras. Genom att ge det nya designförslaget en bättre struktur så kommer 

även detta underlätta för besökarna så att de slipper lägga för mycket energi 

på att hitta och navigera sig i gränssnittet. Genom att göra detta så hoppas jag 

på att användarna kommer att lägga mer energi på uppgiften som hemsidan 

erbjuder, i detta fall att skapa evenemang. 

 

I menyn så har jag även gjort länken nytt evenemang gul/orange så att den 

ska sticka ut från de övriga, detta har jag gjort för att just nya besökare lättare 

ska lägga märket till denna länk och hitta vidare till nästa steg i det virtuella 

doftspåret. På det nya designförslaget har jag även tagit bort många av de 

lösa länkarna som låg lite huller om buller på hemsidan och istället har jag 
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arbetat med att strukturera upp det med de element som hör tillsammans med 

dessa i vissa fall har jag även tagit bort länkar som uppfyller samma sak som 

de som ligger uppe i huvudmenyn. Samtidigt har jag ordnat upp texter och 

bilder på hemsidan så att de följer samma standard och en liknande 

positionering genom hela hemsidan. Efter att har gjort allt detta så har även 

den logiska vägen i det nya förslaget blivit bättre och användaren slipper 

därför leta över hela hemsidan för att hitta och navigera sig vidare i 

gränssnittet. 

5.1 Metodreflektion 

Jag presenterar här en reflektion över vilka metoder som jag har arbetat med 

i rapporten. Jag kommer att ge min reflektion över hur dessa metoder har 

hjälpt mig i mitt arbete. 

5.1.1 Datainsamling/Intervjuer 

Som jag tidigare nämnt valde jag att göra intervjuer med tre av företagets 

kunder. Intervjuerna byggde på tio frågor och i mån om tid så valde jag att 

genomföra dessa intervjuer vi telefon. Intervjuerna tog inte så lång tid men 

jag fick fram några intressanta svar. Jag tycker att intervjuerna var givande 

och att det gick lätt att genomföra dessa över telefon och respondenterna hade 

inga problem med att svara på en intervju över telefon.  

 

Om jag hade haft probemet att jag inte hade fått tag på några personer att 

intervjua så hade jag kunnat göra användartester på min high fidelity för att 

testa ifall dessa ändringar fungerade i praktiken genom att ge anändaren 

uppgifter som denna kunde lösa. 

5.1.2 Heuristisk utvärdering 

Jag valde också att göra en heuristisk utvärdering för att enkelt och 

självständigt kunna utvärdera den befintliga hemsidan. Jag utgick från min 

modell från kapitel 2.3 när jag genomförde den heuristiska utvärderingen. 

Genom att jag gjorde detta så kände jag att jag kunde få en bra utvärdering på 

hemsidan. 

5.1.3 High Fidelity 

Denna metod valde jag att göra eftersom Simple signup Ab redan hade en 

befintlig sida som behövdes göras om och då behövde jag inte gå ner på low 

fidelity nivå och uppfinna hjulet på nytt. Under mitt skapande av den nya 
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designen så hade jag även i åtanke vad som togs upp under intervjuerna samt 

vad jag hade kommit fram till under den heuristiska utvärderingen.  
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6 Avslutning 

Här tar jag upp och avslutar min rapport och lämnar även förslag på hur 

man kan gå vidare med forskningen. Min frågeställning genom arbetet har 

varit: Hur kan man använda virtuella doftspår i grafik och text på en 

webbplats. 

6.1 Slutsats 

Utifrån tidigare teorier, mina intervjuer, heuristisk utvärdering samt min egna 

modell så kan jag antyda att om man ska skapa ett gränssnitt för användaren 

så behöver man ha en förståelse om information foraging, som bestämmer 

eller lämnar förslag på hur olika virtuella doftspår påverkar användaren. Det 

behövs också användbarhets teorier som bestämmer vilka designprinciper 

som ska tillämpas under designen av ett gränssnitt. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Ifall man skulle arbeta vidare med denna forskning så kan det vara bra att 

göra fler intervjuer för att stämma av vad användare behöver. Man skulle 

även kunna arbeta med observationer för att se hur användaren ställer sig till 

designen och ifall användaren följer virtuella doftspår under sin navigering i 

ett gränssnitt. Man skulle även kunna arbeta med att ta fram personas över 

vad vilken normalanvändare som använder sig av denna tjänst. Sen utifrån 

detta skulle man kunna skapa flera designförslag med hjälp av high fidelity. 

Eftersom jag begränsade mig till arbetet med startsidan och dess upplägg 

skulle man i framtiden också kunna arbeta vidare med övriga sidor i 

gränssnittet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 –Intervjuer 
Intervjuer med Kunder 

 

Hur mycket arbetar du med internet? 
Dagligen men första gången vi använde oss av en sådan här tjänst. 
Arbetar knappt med internet, endast då det verkligen behövs. 
Dagligen, till både jobb och fritids relaterade arbeten. 
 
Varför har du har valt att använda Simple Signups tjänst? 
Vi hittade den när vi sökte och tyckte det verkade bra. 
Genom jobbet, vi skulle göra ett evenemang 
Har använt det genom jobbet då jag har det som arbetsuppgift. 
 
Hur hittade du till simple signup? 
Genom Google 
Kom han inte ihåg. 
Jag blev tipsad av en kollega som hade fått reda på det genom en 

underleverantör. 
 
Använde du något annat tidigare eller hur gjorde du med evenemang 

då? 
Nej, detta var första gången. 
Nej 
Ja via e-post, då man skickade ut inbjudningar och fick svar 
 
Hur tycker du att simple signups tjänst har fungerat? 
Väldigt bra 
Bra tjänst, enkelt att förstå 
Mycket enkelt att förstå vad man ska göra. 
 
Är det något du saknar? 
Nej, inte vad vi kan komma på. Sen kom respondenten på att det var svårt att 

ändra på layouten på evenemanget utan att få ikon problem 
Nej, e-post lista men som sagt, kollade inte så noga om man kunde få det. 
Hade några problem med inbjudningarna, men detta kunde varit problem med 

deras e-postsystem. 
 
Var det lätt att komma igång med tjänsten? 
Ja 
Ja 
Ja 



 

   
 

 
Var det något som du inte förstod under själva skapandet av 

evenemang? 
Nej, inga problem, var lätt att förstå. 
Nej 
Nej, det var enkelt 
 
Testade du att göra om din egna evenemangssida? Med egen logotyp etc. 
Japp, däremot var man tvungen att ladda om ikonen då man ändrade på sidan. 
Nej, använde originalet. 
Ja, bytte ut loggan mot företagets och la upp bilder. 
 
Har du uppfattat Simple Signups olika erbjudande, som hjälp med 

design, sms/mms tjänsten? 
Nej detta la vi inte märket till. 
Nej 
 
Vad tycker du om utseendet på hemsidan, vad var den första 

reaktionen? 
Såg bra ut var nöjda, fick svar på de frågor de hade via e-post. 
Det var bra 
Mins inte p.g.a. att det var lång tid sen jag senast använde tjänsten. 
 
Var det någon information du funderade på som du inte hittade något 

svar på? 
Nej, i sådana fall e-postade jag. 
Nej 
Nej, hade inga problem. 

 

Intervju med ägare av Simple Signup AB 

 

Berätta lite om dig själv, vad är din roll på Företaget? 
Bodil och är grundare av simplesignup.se. 
 
Hur ser du på tjänsten? 
Som Sveriges första och enda öppna bokningstjänst. 
 
Hur kommer det sig att tjänsten finns idag? 
För att vi startade den. 
 
Anser du att det finns något som skulle behövas förbättras på hemsidan? 
Ja, massor men det överlåter jag till någon med mer kunskap. Förstod inte  



 

   
 

 
Hur ställer du dig till de färgval som finns på hemsidan idag? 
Färgerna är valda för att blå skapat en trygghet vilket är viktigt för våra 

kunder. Vissa texter är relativt bra andra behövs inte om man gör om sajten 

så den blir mer intuitiv. 
 
Finns det något som du skulle vilja förbättra/förändra? 
Ja, främst front end. 



 

   
 

Bilaga 2 – Heuristisk utvärdering 

 
Överblick – Startsidan 
Synlighet: Mycket information med mycket upprepningar där man efter att ha 

läst lite fort kommer på vad tjänsten handlar om. Det finns mer information om hur 

man ska gå tillväga och vad tjänsten gör om man trycker vidare på, Om tjänsten, 

Funktioner och priser, Mer info, Läs mer... och Demo exempel. 

Mappning: De olika menyerna som finns på startsidan är relativt talande och man 

har en förståelse vad som kommer att hända om man trycker vidare på det. 

Överensstämmelse: För att kolla så att simplesingups sidor överensstämmer 

med varandra tryckte jag vidare på de olika länkarna och fan att vissa element 

flyttades runt och att de tillkom nya på de olika sidorna. Det som överensstämde 

med alla sidor var att bakgrunden var vit, samma storlek på huvudelementet och 

menyn som ligger i toppen på hemsidan så likadan ut på alla sidor. (Se bild) Dock så 

kom man till en helt ny sida om man tryckte på blogg. 

 

Återkoppling: Samtidigt som jag kollade på de olika sidorna hur 

överensstämmelsen var så la jag märket till att de var dålig återkoppling på var man 

befann sig. Utöver vissa rubriker på sidan och dess innehåll så var det svårt att veta 

vart man befann sig. 

Ingen vill förbli nybörjare: Det märks att man arbetar med att få nya 

besökare att känna sig säkra på vad som erbjuds och hur man använder tjänsten. 

Det är en bra struktur på hur man går tillväga för att skapa ett evenemang till 

registrering av ny kund.  

Mindre är mer: På simplesignup.se så verkar det som man till en början arbetat 

med att framföra mindre element men att allt eftersom tjänsten har vuxit fram så 

har man varit tvungen med att erbjuda nya saker och marknadsföra detta.  

Former: Man arbetar med ett fåtal former men till stor del så består dessa av att 

knappar och ikoner har fått en fyrkantig form.  

Storlek: Övergripande är att elementen på varje sida skiljer sig från varandra 

storleken på text, ikoner, bilder och även olika tabeller. 



 

   
 

Nyans: På simplesignup.se använder man sig va en grundfärg som är blå. Men det 

finns även andra färger på sidan så som grön, orange, svart och andra nyanser av 

blå.  

Orientering: Det finns några ikoner som illustrerar hur man ska ta sig vidare, 

dessa är då komplicerade med texter. 

Positionering: Positioneringen på de olika sidorna skiljer sig åt, i vissa sidor så 

fokuserar man på marknadsföringen av tjänsten. Man kan se att sidorna är 

upplagda på vissa sätt där vissa element ligger bredvid varandra. 

Logisk väg: Hemsidan saknar en logisk väg och för en ovan användare kan det 

vara mycket svårt att finna det man söker. Eftersom det ligger menyer och knappar 

runt om på sidan så vet man inte vad som händer om man trycker på vissa element. 

Ikoner: Det finns några ikoner runt om på simplesignup.se, man har valt att 

kompletterar detta med texter. 



 

   
 

Bilaga 3 – High fidelity 
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