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SAMMANFATTNING 
Att använda ögonrörelsemätningar inom användbarhetstestning är en populär metod som 

efterfrågas allt mer i och med tekniken blivit både billigare och stabilare. Syftet med studien var 

att undersöka vad ögonrörelsemätningar kan tillföra i en kvalitativ användbarhetstestning av en 

webbapplikation. Studien utfördes på webbapplikationen Whiteport, ett verktyg för att utforma 

prototyper direkt från en handritad skiss. Studien ämnade även utreda vilka 

användbarhetsproblem som finns i detta verktyg, samt vilka av dessa som bör förklaras i en 

framtida introduktionsguide. Fem stycken praktiserande interaktionsdesigners rekryterades till 

att genomgå ögonrörelsemätning under interagerandet med Whiteport, samt ett retrospektivt 

tänka-högt-protokoll.  

Resultaten blev sex övergripande kategorier av användbarhetsproblem med tillhörande analys. 

Utifrån dessa resultat kunde en diskussion föras kring ögonrörelsemätningarnas bidrag till 

resultatet samt vilka för- och nackdelar som fanns med den kvalitativa ansatsen. Studien visade 

att ögonrörelsemätningar kan användas för att få en djupare förståelse kring 

användbarhetsproblem, förutsatt att tillräckliga komplement används som exempelvis ett 

retrospektivt tänka-högt-protokoll. Resultatet kan även ses som ett bidrag mot att etablera 

vetenskapliga ramverk för att utföra kvalitativ användbarhetstestning med 

ögonrörelsemätningar. Slutligen kunde även förbättringsförslag till verktyget samt punkter som 

behöver förklaras i introduktionsguiden sammanfattas. Vidare användbarhetstestning av 

verktyget rekommenderas, då många av användbarhetsproblemen berodde på buggar i 

verktyget.   
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1 INLEDNING 
Att använda ögonrörelsemätningar inom användbarhetsforskningen har sedan mitten av 1900-

talet varit en populär metod för att ta reda på var en användares uppmärksamhet är riktad. 

Fascinationen kring att kunna förstå var och varför vi tittar där vi gör har fängslat många 

forskningsområden och bidragit till flertalet intressanta fynd inom områden anknutna till 

kognitionspsykologin (Duchowski, 2007). Det senaste decenniet har även ögonrörelsekameror 

blivit både stabilare och utrustningen billigare att använda (Bojko, 2013), vilket har öppnat nya 

dörrar för att göra användbarhetstester på hittills oprövade sätt. Ett hittills outforskat område 

är exempelvis att undersöka vad ögonrörelsemätningar egentligen tillför när målet är att hitta 

och förstå användbarhetsproblem. De teknologiska framstegen gör det nu enklare att undersöka 

detta närmare för att hitta generellt gällande riktlinjer kring hur ögonrörelsemätningar ska 

utföras med vetenskaplig grund. 

Webbaserade applikationer är idag ett område där utvecklingen sker mycket snabbt, och ofta i 

snabbare takt än vad användarna hinner lära sig att använda ett verktyg till dess fulla potential. I 

dessa tjänster är det därför vanligt förekommande att erbjuda någon form av introduktion till 

tjänsten när en användare loggar in för första gången. Syftet med denna typ av 

förstagångsintroduktion är att få användarna att komma igång snabbare med tjänsten samt 

motverka att de tröttnar innan de förstått den huvudsakliga funktionaliteten. En vanlig tendens 

hos dessa introduktioner är dock att de lätt blir överflödigt långa och snarare baseras på vad 

skaparna vill lyfta fram istället för användarnas behov. Ögonrörelsemätningar har visat sig 

kunna användas för att kartlägga svåranvända moment i en applikation (Nielsen & Pernice, 

2010). Detta kan vara till stor nytta, både för att vidareutveckla applikationen, men också för att 

kunna utforma ett introduktionsmaterial med största möjliga relevans ur användarperspektiv. 

Bakgrunden till denna studie ligger i Whiteports intresse att vilja vidareutveckla sin existerande 

webbapplikation för prototypbyggning genom att införa ett introduktionsmaterial för 

förstagångsanvändare. Till skillnad från flertalet andra verktyg på marknaden idag är Whiteport 

inte baserat på så kallade sidmallar (svensk översättning av wireframes) där färdigritade rutor 

och knappar byggs samman till en gränssnittsprototyp. Whiteport anser att detta arbetssätt kan 

utgöra begränsningar i kreativiteten och vill istället utgå direkt från den handritade skissen 

genom att beskriva scenarier för interaktiviteten med denna. Denna vision skiljer sig från hur 

många interaktionsdesigners jobbar idag vilket gör att verktygets användningsområden är 

otydliga för en förstagångsanvändare. Genom att undersöka vilka moment i användandet av 

applikationen som kräver förklaring kan designriktlinjer till en potentiell introduktionsguide tas 

fram. 

1.1 SYFTE 
Studien syftar till att undersöka vad ögonrörelsemätningar kan tillföra i kvalitativa 

användbarhetstester av webbapplikationer. Vidare syftar studien även till att ta reda på vilka 

användbarhetsproblem som finns för en förstagångsanvändare av Whiteport-applikationen, 

samt vilka problem som kräver förklaring i en introduktionsguide. Dessa mål har nedan 

strukturerats enligt tre frågeställningar. 
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
1. Vad tillför ögonrörelsemätningar i en kvalitativ användbarhetstestning av en 

webbapplikation? 

2. Vilka är de främsta användbarhetsproblemen som en förstagångsanvändare upplever i 

interagerandet med Whiteport-applikationen? 

3. Vilka av de identifierade användbarhetsproblemen är tänkbara att ha med i en 

introduktionsguide? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Studien ämnar bland annat diskutera vad ögonrörelsemätningar tillför som metod vid 

kvalitativa användbarhetstester. Denna diskussion kommer dock att bedrivas utan någon 

jämförelse med en likadan utredning där ögonrörelsemätningar inte använts.  Evalueringen av 

metoden kommer därmed endast att utgå ifrån resultaten i denna studie och försöksledarens 

upplevelse. Vidare bör det understrykas att ingen jämförelse heller kommer att göras med 

liknande studier med en kvantitativ ansats. 

I resultatet har en avgränsning gjorts i vilka användbarhetsproblem som tagits upp för analys. 

Endast de kategorier av problem där samtliga användare upplevt svårigheter har valts ut, vilket 

medför att alla funna användbarhetsproblem inte kommer att presenteras i denna rapport. 

Studien avgränsar sig därmed till att endast behandla de främsta användbarhetsproblemen, 

vilket var nödvändigt för att hålla projektets tidsbudget. Vidare kommer endast en eller ett fåtal 

bilder från varje moment att behandlas i resultatet för att representera problemområdet, vilket 

medför att samtliga deltagares upplevelser inte kommer att behandlas i denna rapport.   

En ytterligare avgränsning kommer att ligga i genren webbapplikationer och urvalet deltagare 

som projektet behandlar. I denna undersökning kommer endast Whiteports applikation för 

prototypbyggning att undersökas vilket avgränsar området som studieresultatet kan appliceras 

inom. Målgruppen för undersökningen kommer även att begränsas till enbart praktiserande 

interaktionsdesigners, som dessutom är förstagångsanvändare av applikationen. Även detta är 

en avgränsning i var studieresultatet kan appliceras. 
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2 BAKGRUND 

2.1 ÖGONRÖRELSER 
Ögonrörelsemätningarnas ökade popularitet som metod inom användbarhetsforskningen går att 

spåra i både kognitionspsykologiska aspekter om uppmärksamhet och neurologiska visuella 

mekanismer. Inom dessa två områden finns mycket forskning som visar att var en person fixerar 

blicken är där dess uppmärksamhet till största del är riktad (Hoffman, 1998). Sambandet brukar 

vanligen benämnas som the eye-mind hypothesis och utgör grunden till 

ögonrörelsemätningarnas ansedda tillförlitlighet (Bojko, 2013). Det finns fortfarande tvivel 

kring denna hypotes, så som att det exempelvis går att fixera blicken vid saker trots att ens 

tankar är någon annanstans. Det är okontrollerbart att ta reda på hur detta sker hos varje 

deltagare, utan istället viktigt att se begränsningarna med ögonrörelsemätningar och hur det 

endast mäter uppmärksamheten till en stor del. Detta är dessutom ytterligare en anledning till 

att använda komplement till ögonrörelsedata i form av exempelvis intervjuer eller enkäter, för 

att inom användbarhetstester få den största möjliga förståelsen för användarnas behov 

(Goodwin, 2009). 

2.1.1 DET VISUELLA FÄLTET 
Att ögat rör sig är något de flesta tar för givet, även om de bakomliggande mekanismerna är 

sannerligen komplexa.  Det visuella fältet hos människan täcker ungefär 180° horisontellt och 

runt 135° vertikalt (Clark & Kruse, 1990). När ögonen är öppna projiceras bilden till näthinnan 

som sitter längst bak i ögat (se Figur 1). Näthinnecellerna omvandlar därefter bilden till signaler 

som sedan skickas vidare till hjärnan via synnerven. De celler som ansvarar för de mest 

högupplösta delarna i en bild är placerade i mitten av näthinnan i en fördjupning av gula fläcken 

som kallas fovea. När ögat fixerar blicken vid något direkt är det i fovea som signalerna tolkas 

och upplevs därför som både skarpare och färgstarkare. Fovea är begränsad till endast 2° av 

synfältet och utanför detta område i parafovea samt perifera synfältet är allt relativt suddigt. 

Ögonrörelsekameror är därför konstruerade för att mäta vad som uppfattas i direkta fixeringar, 

det vill säga i fovea (Bojko, 2013).  

 
Figur 1. Ögats anatomi (Hämtad 2014-03-31, 

http://blogg.lnu.se/optikerprogrammet/files/2012/04/ogat_ejfla2.gif) 

2.1.2 FIXERINGSPUNKTER 

När ögat gör en fixering kan det definieras som att hornhinnan stabiliseras på ett objekt i 

personens visuella miljö. Det är endast informationen som finns i fixeringarna som tas upp från 

den visuella miljön och som hjärnan sedan bearbetar och tolkar. I en ögonrörelsemätning är det 

fixeringarna som mäts och kalibreras mot en viss motsvarande punkt i miljön eller på ett objekt 
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som mätningen avser. Värt att tillägga är att även om ögat fixerar vid en viss punkt sker det dock 

mikrorörelser inom varje fixering (Duchowski, 2007). Varje fixering varar vanligtvis någonstans 

mellan en tiondels och en halv sekund (Nielsen & Pernice, 2010). I denna studie är det enbart 

fixeringpunkterna hos deltagarna som kommer att tas upp för analys. 

Utöver fixeringspunkter är det även vanligt inom ögonrörelsemätningar att titta på så kallade 

sackader, ögats förflyttningar mellan fixeringspunkterna. Under dessa förflyttningar är dock 

personen blind och ingen informationsbearbetning sker, vilket gör att dessa anses mindre 

relevanta att analysera inom användbarhetsutedningar (Nielsen & Pernice, 2010). 

2.1.3 DAGENS ÖGONRÖRELSEKAMEROR 

De flesta av dagens moderna ögonrörelsekameror använder sig av tekniken där infrarött ljus 

skickas och reflekteras i två punkter; deltagarens näthinna och hornhinna. Dessa reflektioner 

kan sedan registreras av ögonrörelsekameran och beräknas till att avslöja pupillens position, 

utan att behöva inkräkta fysiskt på deltagaren (Nielsen & Pernice, 2010). Detta ger 

förutsättningen till ögonrörelsemätningar med högre ekologisk validitet där deltagarna inte 

begränsas av obekväma utrustningar, utan kan bete sig mer som de vanligtvis skulle gjort 

(Pernice & Nielsen, 2009). Dagens kameror som används för användbarhetstester är dessutom 

ofta portabla och lätta för försöksledaren att bära med sig och installera på valfri plats (se Figur 

2). Därmed kan studien utföras i en naturlig kontext för användaren som ger ännu större 

förutsättningar till ett avslappnat användande. Detta förespråkas idag av många företag som 

tillverkar ögonrörelsekameror (Tobii Technology, 2014). 

 
Figur 2. Användningsområde för Tobii Eye tracker (Hämtad 2014-06-13, 

 http://www.tobii.com/en/footer-pusher/group-footer/news-media/#/images/page/3) 

2.2 ÖGONRÖRELSEMÄTNINGAR INOM ANVÄNDBARHET 
Att använda ögonrörelsemätningar för att identifiera användbarhetsproblem i applikationer och 

på hemsidor är ett relativt nytt område inom användbarhetsforskningen. Det är först under 

början av 2000-talet som tekniken började användas i mer kommersiella studier ute bland 

företag, och inte längre endast i akademiska syften (Nielsen & Pernice, 2010). Tidigare har 

ögonrörelsekameror varit så pass dyra att ögonrörelsemätningar inte har ansetts lönsamt att 

använda för att identifiera användbarhetsproblem (UX Magazine, 2010). I slutet av 00-talet 

började det dock komma allt mer prisvärd utrustning ute på marknaden och populariteten i att 

använda ögonrörelsekameror ökade ännu mer. Idag börjar det bli en vedertagen metod som 

många företagare är nyfikna på, framförallt i och med att intresset för användbarhet inom tjänst- 

och produktutveckling också har blivit större (Bojko, 2013). 

Vad som fascinerar både forskare och företagare med ögonrörelsemätningar är dess kraft att 

kunna besvara hur kunder eller användare ser på exempelvis en webbapplikation. Att veta hur 
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utvecklarna eller formgivarna ser på applikationen är redan känt. Vad användarna säger, eller 

hur de påstår sig använda den, finns det också metoder för att ta reda på. Men hur de faktiskt 

tittar när de använder applikationen är något som hittills varit okänt. Ögonrörelsemätningarna 

har därför öppnat för en helt ny dimension för att skapa bättre användarupplevelser (Bojko, 

2013). Hittills har det funnits stor brist på ramverk för att utföra ögonrörelsemätningar inom 

användbarhet på ett vetenskapligt sätt. Detta kan bland annat spåras i att 

användbarhetsforskningen som område fortfarande tampas med att bli mer vetenskapliga i 

användandet av många metoder (Bargas-Avila & Hornbæk, 2011). I och med att 

ögonrörelsemätningar som metod nu har blivit mer etablerat, och då även på den kommersiella 

marknaden, finns ett stort behov av att definiera dess vetenskapliga grund och finna ramverk för 

att utföra ögonrörelsestudier på ett korrekt vis (Bojko, 2013) 

Aga Bojko har i sin bok Eye tracking the User Experience (2013) föreslagit metodologiska 

utgångspunkter för att utforma ögonrörelsestudier inom användbarhet. Hon menar att både 

kvantitativa och kvalitativa utgångspunkter för dataanalys har visat sig effektivt i detta syfte. 

Beroende på vilka aspekter som studien vill behandla är det dock viktigt att välja rätt 

analysmetod.  Den kvantitativa aspekten inom ögonrörelsemätningar är lämplig då målet är att 

exempelvis mäta användarens prestation eller för att jämföra effektiviteten mellan olika 

gränssnitt. Den kvalitativa aspekten kan istället ge insikter då målet är att identifiera 

användbarhetsproblem och förklara dem med syftet att föreslå designförbättringar. I och med 

att målet för denna studie är att hitta och förklara de mest centrala användbarhetsproblem i 

Whiteport-applikationen ter det sig lämpligast att enligt Bojkos resonemang välja en kvalitativ 

ansats.  

Oavsett utgångspunkt för analys kan det vara av stor vikt att komplettera data från 

ögonrörelsemätningar med ytterligare data som kan förklara eller förstärka resultatet. I 

synnerhet inom användbarhetstester med kvalitativ utgångspunkt är det viktigt att komplettera 

ögonrörelsemätningarna med ytterligare kvalitativ data så som enkäter eller användarintervjuer 

(Tobii Technology, 2009). I denna studie har ett retrospektivt tänka-högt-protokoll använts som 

det primära komplementet, vars funktion förklaras nedan. 

2.2.1 TÄNKA-HÖGT-PROTOKOLL 

Endast ögonrörelserna blir svåranalyserade om inte deltagaren på något sätt kan delge 

kontexten till varför de exempelvis fixerat blicken länge vid ett specifikt objekt (Tobii 

Technology, 2009). Ett så kallat tänka-högt-protokoll är en vanlig metod att ha som komplement 

till ögonrörelsedata när målet är att identifiera användbarhetsproblem. Metoden innebär att 

deltagaren berättar högt om ur den resonerat kring problemlösningar i de uppgifter som den 

fått lösa i undersökningen, ofta genom frågor från försöksledaren och genom att simultant titta 

på eventuell inspelad data från undersökningen. Det finns två olika typer av tänka-högt-

protokoll; endera att deltagaren tänker högt under tiden som uppgiften utförs i ett så kallat CTA-

protokoll (concurring think aloud), alternativt att deltagaren tänker högt efter undersökningen i 

ett så kallat RTA-protokoll (retrospective think aloud) (Tobii Technology, 2009). Den 

förstnämnda varianten har visat sig vara problematisk i kombination med 

ögonrörelsemätningar då ansiktet tenderar att röra sig under tal vilket påverkar både 

deltagarens fixeringstider och antalet fixeringspunkter. Av denna anledning rekommenderas ett 

retrospektivt tänka-högt-protokoll som komplement vid användbarhetsutväderingar med 

ögonrörelsemätningar (Pernice & Nielsen, 2009). 
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2.2.2 KVALITATIV DATAANALYS AV GAZE PLOTS 

Att använda kvalitativa mått för att analysera ögonrörelsedata kan ge insikter om processerna 

som leder användare till vissa beslut i exempelvis interagerandet med en webbapplikation 

(Bojko, 2013). Metoden går ut på att gräva djupare i ett färre antal deltagares ögonrörelsedata 

och studera individuella så kallade gaze plots.  Dessa kan förklara användbarhetsproblem och 

ibland till och med varför de uppstår. En gaze plot är en extraherad bild som visar en individs 

fixeringar på en yta i form av cirklar, där en större cirkel representerar längre fixeringstid. 

Individens sackader representeras i form av linjer mellan fixeringar, vilket gör att det går att 

följa hur individen har tittat genom en slags berättelse via en gaze plot. Vanligen numreras även 

fixeringarna för att lättare kunna följa i vilken ordning individen har tittat. En streckad cirkel 

markerar var en gaze plot börjar och slutar. Beroende på vilket verktyg som används för att 

skapa gaze plots kan det konfigureras i vad cirkelns storlek motsvarar i sekunder (Bojko, 2013). 

Nedan syns en exemplifierande bild på hur en typisk gaze plot kan se ut. 

 
Figur 3. Gaze plot (Hämtad 2014-06-13,  

http://www.tobii.com/en/footer-pusher/group-footer/news-media/#/images/page/2) 

Gaze plots kan användas på både statiska och dynamiska underlag. Statiska underlag kan 

motsvaras av exempelvis bilder. Dynamiska plattformar, som webbapplikationer med olika 

klickbara ytor och vyer, kräver dock större noggrannhet då gaze plots ska extraheras. Bilderna 

måste motsvara perioder då bakgrunden inte förändrades för att ögonrörelserna ska vara 

korrekta. Dessa perioder kan vara mycket korta vilket medför att extraherade gaze plots från 

dynamiska miljöer ofta resulterar i fler bilder än statiska miljöer, men med färre fixeringar och 

sackader (Bojko, 2013). 

2.3 APPLIKATIONEN WHITEPORT  
Whiteport AB är ett Stockholmsbaserat företag som bland annat erbjuder skräddarsydda 

förbättringsförslag till olika tjänster genom undersökningar med ögonrörelsemätningar. 

Företaget har även lanserat den egna så kallade Whiteport-applikationen som är ett verktyg för 

att sammanföra skisser och beskriva scenarier till en färdig prototyp. Till skillnad från andra 

prototypbyggarprogram på marknaden, som vanligen är baserade på användandet av så kallade 

sidmallar (svensk översättning av wireframes), vill Whiteport fokusera på att förmedla länken 

till det designade gränssnittet direkt via den handritade skissen. Skaparen av applikationen, 

Mårten Angner, vill motverka begränsningen i kreativiteten som användandet av sidmallar ofta 

medför inom prototypbyggning.   



11 
 

3 METOD 
I detta avsnitt beskrivs studiens metodologiska aspekter. Först beskrivs den tekniska 

apparaturen, därefter testmiljön i form av webbapplikationen Whiteport. Sedermera följer urval 

av deltagare, procedur- samt dataanalysbeskrivning.  

3.1 APPARATUR 
Den tekniska utrustningen som användes till studien förklaras i detta avsnitt. 

3.1.1 VAL AV ÖGONRÖRELSEKAMERA 
Till pilotstudien användes den stationära ögonrörelsekameran Tobii X2-30 Eye tracker med en 

mätningsfrekvens på 30 Hz, vilket anses vara en lämplig modell för användbarhetstestning av 

webbapplikationer enligt tillverkarna själva (Tobii Technology, 2014). Kameran fästs direkt på 

en laptop och kan därmed också enkelt fraktas till en önskvärd plats för experimentet. 

Experimentet konstruerades i programvaran Tobii Studio 3.2 som medföljer 

ögonrörelsekameran som användes.  

3.1.2 LJUDINSPELNING 
Ljudupptagning under både ögonrörelsemätningarna och tänka-högt-protokollet spelades in 

med hjälp av applikationen Sound Recorder för smarttelefoner.  

3.2 TESTMILJÖ 
Webbapplikationen Whiteport användes som testmiljö, där deltagarna fick använda hela 

gratisversionen av verktyget. Nedan beskrivs några av vyerna och funktionerna i applikationen 

som användes i studien. Dessa delar av applikationen är relevanta att ha kännedom kring för att 

förstå resultatdelen i denna studie.  

3.2.1 PROJEKTSTART 
Precis när förstagångsanvändaren loggat in möts denne av startvyn (se Figur 4). Det finns två 

knappar för att skapa ett nytt projekt, där båda leder till samma projektöversikt som beskrivs i 

nästkommande stycke.  I högerspalten finns kontoinformation för användaren och 

beskrivningar om fördelarna med att uppgradera kontot till premiumversionen.  

 
Figur 4. Projektstart 
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3.2.2 PROJEKTÖVERSIKT 

I denna vy kan användaren se sitt projekt på ett överskådligt sätt med namn, beskrivning, 

eventuell bild samt struktur (se Figur 5). I strukturen syns samtliga scenarier i prototypen, med 

tillhörande steg i scenarier. Här måste användaren skapa sina scenarier först innan den kan 

klicka in sig på dem för att ladda upp skisser. 

I rutan där responsiv design uttrycks finns möjlighet att klicka i vilka olika enheter prototypen 

stödjer. Det är vanligt förekommande att designers idag gör prototyper för mer än en plattform, 

exempelvis både smarttelefon, surfplatta och webbformat. Observera att denna vy inte är 

startläge, utan är något som användaren måste klicka fram. Initialt visas den vänstra 

fliken ”Uppdateringar” som är en översikt där användaren kan se de senaste händelserna som 

hen själv eller en grupp medlem har gjort. 

Slutligen finner vi mediarutan längst ner till höger. I denna ruta syns en lista på samtliga bildfiler 

på skisser som dragits och släppts in i verktyget. En flik till Dropbox finns även, där användaren 

kan synkronisera sitt Dropbox-konto mot applikationen och på så vis ha direkt tillgång till en 

mapp med skisser i. 

 
Figur 5. Projektöversikt 

3.2.3 ÖVERSIKT AV STEG I SCENARIO 
När användaren har klickat in sig på ett steg i scenario öppnas följande översiktsvy (se Figur 6). 

Längst till vänster finns en skissvy där användaren kan dra och släppa skisser in i verktyget, 

endera från en mapp på datorn eller från mediarutan. Ovanför skissvyn finns en verktygslåda 

(toolbox) där användaren kan rita ut areor på skissen, redigera länkar mellan olika skisser och 

sätta den i ett granskaläge där alla länkar med mera blir interaktiva. 

Till höger om skissvyn finns en ruta där specifikationen över steg i scenariet finns. Där står 

namnet på steget, samt en beskrivning. När länkar, areor eller states läggs till kan även dessa 

beskrivas och namnges i en hierarkisk ordning. 

Ovanför specifikationsvyn finns en knapp som är benämnd i verktyget som ”verkanspunkt”. 

Denna kan aktiveras eller inaktiveras. I ett aktivt läge är den en gul cirkel som används som ett 

alternativ eller komplement till länkar för att belysa var nästa interaktiva steg är, till exempel en 

knapp. Den går att ändra storlek och dra runt den.  
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Figur 6. Översikt av steg i scenario 

3.3 URVAL 
Till huvudstudien rekryterades fem deltagare, vilket motiverades med Nielsen & Normans 

undersökningar om att fem deltagare är tillräckligt för att upptäcka de viktigaste 

användbarhetsproblemen (Nielsen, 2000). Samtliga deltagare var praktiserande 

interaktionsdesigners som aldrig tidigare hade använt Whiteport-applikationen. Rekryteringen 

skedde via mail genom kontaktuppgifter som tillhandahölls av uppdragsgivaren. Ingen 

ersättning utfärdades utan rekryteringen baserades enbart på frivilligt deltagande. 

3.4 PROCEDUR 
Nedan beskrivs utförandet av både pilotstudien och den huvudsakliga studien. 

3.4.1 PILOTSTUDIE 
En pilotstudie utfördes på en deltagare med syftet att träna i rollen som försöksledare vid en 

ögonrörelsemätningsstudie. Deltagaren var likt huvudstudiens deltagare en 

interaktionsdesigner som var förstagångsanvändare av verktyget. Fokus i pilotstudien lades vid 

att bli bekväm med utrustningen och det retrospektiva tänka-högt-protokollet. Undersökningen 

utfördes i ett väl belyst konferensrum hos företaget där deltagaren är anställd.  

Resultaten gav värdefull information om hur intervjufrågorna till tänka-högt-protokollet skulle 

förbättras. Det klargjordes även ytterligare i hur mycket information som skulle delges till 

deltagaren innan ögonrörelsemätningen påbörjades. 

3.4.2 HUVUDSTUDIE 
Innan studien satte igång genomfördes en fempunktskalibrering direkt i Tobii Studio på 

deltagaren. Punkterna var utsatta på skärmen likt en femmas formation på en tärning. 

Programvaran har inte funktionen att kunna tillgängliggöra försökspersonens 

kalibreringsvärden. 

Studien utfördes i väl belysta konferensrum hos företagen där deltagarna är anställda. 

Deltagarna hade blivit ombedda i förväg att ta med egna skisser från ett tidigare projekt.  Efter 

kalibreringen fick de instruktionen att ladda upp och strukturera några av skisserna i Whiteport 

till en prototyp. 
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Innan ögonrörelsemätningarna påbörjades fick deltagaren fylla i en medgivandeblankett för att 

bekräfta samtycket kring ljudinspelningen och för att garantera anonymitet. Försöksledaren gav 

muntlig information om studien, och deltagaren fick chansen att ställa eventuella frågor. 

Försöksledaren informerade även om att det inte var prestationen hos deltagaren som skulle 

mätas, utan den naturliga interaktionen med applikationen. Deltagaren fick inga specifika 

deluppgifter, utan endast ett papper med följande fyra punkter för att överskådligt vägleda i 

vilket syfte Whiteport går att använda: 

- Publicera och förklara skärmskisser 

- Utforma användarflöden 

- Skapa hierarkisk sajtstruktur 

- Hantera responsiv design 

Dessa punkter var formulerade efter upplägget i Whiteport som tidigare beskrivits (se 3.2 

Testmiljö) och representerade de mest grundläggande funktionerna enligt applikationens 

skapare. Eftersom verktygets funktion skiljer sig från liknande verktyg på marknaden ansågs det 

nödvändigt att visa dessa punkter för deltagarna. 

Efter att ögonrörelsemätningarna var klara fick deltagaren genomgå ett retrospektivt tänka-

högt-protokoll. Tillsammans med försöksledaren gick deltagaren igenom olika moment i det 

inspelade videomaterialet och berättade vilka tankegångar som fanns bakom olika val som 

gjordes. Här fanns också utrymme för deltagaren att ställa eventuella frågor som dykt upp, samt 

prata om upplevelsen av ögonrörelsemätningen. Slutligen fick deltagaren fylla i en enklare 

användbarhetsenkät för att översiktligt bedöma Whiteport-applikationens användarvänlighet. 

Enkätresultaten omfattas ej i denna studie.  

3.5 ANALYS AV DATA 
Inspelat ljudmaterial från tänka-högt-protokollet transkriberades och kategoriserades till olika 

moment där användarna upplevt problem i användandet. Samtlig dataanalys av 

ögonrörelsemätningarna gjordes i programvaran Tobii Studio 3.2. De moment som motsvarade 

punkterna från tänka-högt-protokollet, då användaren försökte nå ett visst mål och upplevde 

problem, extraherades och gjordes om till gaze plots. Med hjälp av dessa gaze plots kunde sedan 

användbarhetsproblemen konkretiseras för att se mönster mellan flera olika användare. 

Användbarhetsproblem som var samstämmiga (se Appendix 1 för förtydligande av 

samstämmighet) hos alla användare konstaterades som främst centrala och valdes ut för analys. 

Resultaten från användbarhetsenkäten beslutades om att inte användas och analyserades 

därmed inte. Analysen gick sedan ut på att utifrån varje kommentar i tänka-högt-protokollet 

studera tillhörande gaze plot och försöka beskriva och förstå hur användaren gått tillväga innan, 

under och efter momentet. Ett representerande fall för varje användbarhetsproblem valdes ut 

där användaren upplevt som mest problem och haft störst svårigheter att ta sig vidare. 

Tobii Studio 3.2 tillät inte konfiguration av tidsintervallet i cirkelstorlek av fixeringar mot 

sekunder, utan använde ett egenstrukturerat standardvärde. Då tid inte mäts i denna kvalitativa 

dataanalys gjordes bedömningen i denna studie att detta tidsintervall inte var relevant att ta in 

för beaktning. 
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4 RESULTAT 
Nedan presenteras de främst utmärkande användbarhetsproblemen i Whiteport-applikationen, 

som identifierades utifrån deltagarnas tänka-högt-protokoll och ögonrörelsedata. Samtliga 

användbarhetsproblem är baserade på samstämmighet (se Appendix 1). Varje moment kommer 

att representeras genom ett eller två exempel som först kommer att beskrivas, och därefter 

illustreras med hjälp av ögonrörelsedata samt tillhörande kommentarer från tänka-högt-

protokollet. 

4.1 UPPSTART – LADDA UPP SKISSER 
Direkt efter inloggningen när användaren skapat ett nytt projekt kommer denne till en 

översiktsvy där projektet kan konfigureras och strukturen byggas upp. Här har användaren 

precis namngett sitt projekt och försöker förstå hur denne kan ladda upp sina skisser. Momentet 

slutar med att användaren inte lyckas, utan beskriver istället sitt projekt och ber därefter 

försöksledaren om hjälp.  

 
Figur 7. Misslyckat försök att ladda upp skisser 

I ögonrörelsemätningarna syns det hur deltagaren letar i olika menyer samt har många 

fixeringar vid länken till ”Lägg till nytt steg i scenario” och i fliken ”Historik” till höger. Vad som 

framgick i tänka-högt-protokollet var att deltagaren i detta moment önskade ladda upp sina 

skisser och letade efter någon form av knapp eller ruta som kunde indikera detta. När denne inte 

fann något sådant genomsöktes länkarna som fanns. Detta gav inte heller någon information och 

ledde till att deltagaren istället beskrev sitt projekt och sedan gav upp. 

”Jag letade länge efter någonstans där jag bara kunde ladda upp mina bilder” 
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4.2 TERMINOLOGISKA PROBLEM 
När en användare har skapat ett nytt projekt är nästa steg att skapa ett scenario. När ett scenario 

har skapats ska användaren därefter lägga till stegen i detta. För att göra detta måste denne 

klicka på knappen ”Lägg till steg i scenario” (till vänster i bilden) och sedan definiera ytterligare 

ett steg, alternativt konfigurera ett existerande steg. Användaren försöker göra detta och får upp 

en ruta där steget kan namnges. Momentet pågår fram till att användaren lyckats namnge steget 

och trycker på knappen ”Lägg till ny sida”. 

 
Figur 8. Teminologiska problem 

Deltagaren försöker i detta moment att titta tillbaka på ursprungslänken som den klickat upp 

rutan med, för att se om rutan som kommit upp verkligen överensstämmer med vad denne har 

klickat på. Deltagaren uttrycker en frustration framförallt kring ordet ”sök” och över att 

terminologin inte överensstämmer med förväntningarna. Till slut testar deltagaren att skriva in 

ett namn i rutan och klickar sedan på ”Lägg till ny sida” vilket ger det önskade resultatet. Tänka-

högt-protokollet visade att deltagaren inte förstod terminologin som används och att det 

skapade osäkerheter i arbetsflödet. 

”Ordet sök gjorde mig väldigt förvirrad här. Förstår inte varför man har valt det där?” 

”Vad blir ett nytt steg i scenario om man jämför mot till exempel user cases?” 
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4.3 STRUKTURELLA SVÅRIGHETER I ARBETSPROCESSEN 
När användaren laddat upp skisserna färdigt vill denne sedan strukturera in dem i olika 

scenarier och steg för att beskriva interaktiviteten. I detta moment försökte en användare skapa 

en länk från en skissad knapp. Detta gjorde att en ruta kom upp där användaren förväntades 

välja vilken skiss knappen skulle leda till vid tryckning på länken. Momentet pågår tills 

användaren valt en sökväg genom att trycka på en av länkarna. 

 
Figur 9. Problem med struktur på länkar 

Ögonrörelsedata visar hur deltagaren tittar på de olika sökvägarna och försöker förstå mot 

huvudstrukturen uppe i vänstra hörnet vilken som ska väljas. I tänka-högt-protokollet uttrycker 

deltagaren att sök-rutan åter igen förvirrade, samt att hur sökvägarna presenterades i en lista 

gjorde det svårt att på ett enkelt sätt se vilken som skulle väljas. 

”Varför skulle jag vilja söka här?” 

”Så svårt att bara se enkelt vilken skiss som syftar till vilket state här. Gillar inte att jag måste 

tänka efter innan jag väljer” 

I nästa strukturrelaterade moment försöker deltagaren att organisera strukturen på sina states 

genom att ge dem tydligare namn. När de fått längre förklarade namn inser deltagaren att 

verktyget inte anpassar sig då det tredje långa namnet hamnar på raden under istället (se Figur 

10).  
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Figur 10. För långt namn på tillstånd 

Ögonrörelsemätningarna visar hur deltagaren fyllt i det nya längre namnet på ett state och 

noterat hur det hamnat på raden under, i form av en bugg i applikationen. Detta sker där 

användaren har som mest fixeringar uppe till vänster. Därefter görs ett försök till att anpassa 

namnet, fram tills att denne inser att verktyget helt enkelt är begränsat i hur långt ett namn får 

vara för att stanna på raden ovan. 

”Jag har valt för långt namn på mina states inser jag nu. Verktyget fixar det inte riktigt. Hade 

behövt kortas av och läggas till tooltips istället tycker jag nog” 

4.4 SKAPA SAMBAND OCH INTERAKTIVITET 
I detta moment har användaren lärt sig att använda länkar genom att markera ett område och 

använda knappen i den högra inställningsmenyn som syns i bilden nedan. Trots att 

verktygslådan finns lättare tillgänglig använde sig deltagaren inte av den (se Figur 11). 



19 
 

 
Figur 11. Skapa länk via inställningsmenyn 

Data från ögonrörelsemätningarna pekar på att deltagaren inte hade några fixeringar på 

verktygslådan, där en knapp för att skapa länkar finns. I tänka-högt-protokollet visade det sig 

även att deltagaren slumpmässigt hade hittat denna knapp istället och tyckte det kändes ologiskt 

att den var placerad under inställningsmenyn men fortsatte ändå att använda den.  

”Jag provade runt lite och hittade till slut länkknappen där. Lite ologiskt men det funkade ju bra så” 

Nästa moment inkluderar den så kallade verkanspunkten. Här hittar deltagaren knappen som 

aktiverar verkanspunkten (den gula cirkeln) och testar att interagera med den. Momentet slutar 

med att användaren inte förstår hur den ska användas och trycker på samma knapp igen för att 

dölja verkanspunkten (se Figur 12). 
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Figur 12. Interaktion med verkanspunkten 

I ögonrörelserna fixerar deltagaren om och om igen på verkanspunkten och markerar den. Utan 

att ens pröva att interagera med verkanspunkten väljer denne sedan att dölja den vilket visar på 

att den inte stack ut som ett intressant verktyg. Tänka-högt-protokollet avslöjar att deltagaren 

inte alls förstod syftet med verkanspunkten men misstänkte att den borde fungera som någon 

slags länk när den i själva verket är ett visualiseringsverktyg för att belysa en interaktiv 

funktion.  

”Jag var inne på länkar också för jag förstod att det var det jag var ute efter, men jag kunde inte 

fatta hur det skulle funka. Jag trodde då att verkanspunkten kunde funka som någon slags länk 

eller så. Men alltså vad gör den? Jag förstår inte vad den tillför.” 
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4.5 PRESENTERA EN INTERAKTIV PROTOTYP 
Momentet att presentera en interaktiv prototyp är då användarna ska försöka demonstrera sin 

färdiga prototyp och där alla steg i ett scenario är länkade med samband. Här letar deltagaren 

efter en knapp för att se en översikt av den interaktiva prototypen som ska vara klickbar.  Denne 

letar i översiktsvyn efter play-knappen, istället för i statevyn där verktygslådan med den 

eftersökta knappen finns. Användaren vet om att den har provklickats på tidigare och väljer 

därför till slut när den inte går att hitta att titta i historiken för att se när denne använde den 

senast. 

 
Figur 13. Letar efter play-knappen 

Här visar ögonrörelsedata att deltagaren först letar i vänsterspalten efter något som skulle 

kunna vara knappen för att visualisera prototypen. När inget sådant går att hitta efter ett bra tag 

börjar deltagaren titta i historiken i rutan till höger efter information om i vilket läge den hittade 

play-knappen förra gången. I tänka-högt-protokollet berättar användaren att det var väldigt 

frustrerande att denne visste om att den använt knappen tidigare men inte kunde hitta den 

längre. Översiktsvyn kändes mest logisk för att hitta en sådan knapp, men där fanns inget 

sådant.  

”I början såg jag ju den där play-knappen, men sen hittade jag inte tillbaka till den” 

I nästa moment har ytterligare en deltagare haft svårt att hitta play-knappen. Här försöker 

denne också från översiktsvyn att upptäcka någon slags knapp eller funktion som gör 

prototypen interaktiv. I momentet hittar deltagaren inställningsknappen där alternativet att 

skapa en PDF finns, vilket denne klickar sig in på och leder till att en PDF över prototypen laddas 

ner på datorns hårddisk (se Figur 14). 
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Figur 14. Försöker åstadkomma interaktiv PDF 

Ögonrörelsemätningarna visar att deltagaren först tittar runt lite och därefter letar runt en hel 

del i inställningsmenyn innan den bestämmer sig för att ladda ner PDF:en. I tänka-högt-

protokollet beskrev deltagaren att när ingen play-knapp eller liknande gick att hitta från 

översiktsvyn testade denne runt lite och fick för sig att det möjligtvis kunde vara så att om det 

gick att ladda ner en PDF kunde denna tänkbart vara en interaktiv PDF som skulle löst 

problemet. Så var dock inte fallet märkte denne senare. 

”Jag tänkte att om jag exporterar en PDF så kanske jag får fram en interaktiv PDF. Jag letade efter 

nått bara som gick att exportera” 

 

4.6 BEGRÄNSNINGAR I VERKTYGET – BUGGAR  
Utöver användbarhetsproblemen som utgörs av svårförstådda moment i interaktionen med 

Whiteport, verkar det även finnas begräsningar i verktyget i form av buggar som förvirrade för 

deltagarna. Buggarna är felaktigheter i programvaran, som försöksledaren i efterhand fick 

bekräfta med skaparna av applikationen att dessa funktioner inte var som de skulle. I detta 

moment skulle exempelvis en deltagare söka efter information om kontot men hittade ingen 

sådan på grund av en textbugg som gjorde att texten inte syntes i högerspalterna. Användaren 

fick gå vidare utan informationen och klickade sig vidare ändå (se Figur 15). 
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Figur 15. Bugg på startsida efter inloggning 

Ögonrörelserna visar att deltagaren inte har fixerat på de tomma textfälten under 

rubrikerna ”Din kontotyp är: Free” och ”Varför uppgradera”, trots att den sistnämnda har bockar 

som visar på att någon form av text borde stå där. I denna bugg som gör att texten inte visas 

fanns information som användaren inte kunde tillgodogöra sig. Tänka-högt-protokollet visade 

att denne inte förstod att det saknades text där utan konstaterade endast att informationen som 

eftersöktes inte fanns där. 

”Jag tänkte att jag kanske måste uppgradera kontot för att jag inte hittade var man laddade upp 

skisserna. Men det fanns ingen info om det på startsidan heller så jag vet inte. Det stod även att jag 

inte hade något projekt skapat. Det var ju lite konstigt” 
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5 DISKUSSION 
I denna del av rapporten kommer först studieupplägget och ögonrörelsemätningar som metod 

att evalueras. Därefter kommer resultaten att diskuteras med förslag kring huruvida de kan ingå 

i introduktionsguiden eller om de bör ändras direkt i verktyget. Slutligen avrundas sedan 

diskussionen i ett stycke om framtida rekommendationer till vidare forskning. 

5.1 METODREFLEKTION OCH EVALUERING AV RESULTAT 
Att använda ögonrörelsemätningar i en kvalitativ ansats är enligt Bojko (2013) lämpligt då syftet 

är att identifiera och beskriva användbarhetsproblem. Flertalet olika problematiska moment i 

Whiteport identifierades i denna studie, men frågan är hur mycket av resultatet som 

ögonrörelsemätningarna bidrog med. För att kunna bevisa detta riktigt noga krävs det 

förmodligen en jämförelse med en likadan studie som inte använder ögonrörelsemätningar. Vad 

som däremot kan resoneras kring är själva upplevelsen om vad ögonrörelsemätningarna har 

tillfört studien.  

Ögonrörelsemätningar genererar generellt väldigt stora mängder data. Det retrospektiva tänka-

högt-protokollets funktion blev därför att ge mening åt ögonrörelsemätningarna och fungera 

som underlag till segmenten som togs ut för analys. Utan tänka-högt-protokollet hade 

ögonrörelsedata varit svårtytt, och det hade varit mer eller mindre omöjligt att förstå 

deltagarens avsikter och upplevelser som låg bakom. När ögonrörelsedata och tänka-högt-

protokollet användes tillsammans blev det dock väldigt tydligt vad användaren ville åt i 

verktyget. Ögonrörelserna gjorde det enkelt att följa med i användarnas vägar och var otroligt 

värdefulla för att visualisera användarnas strategier för att ta sig fram i verktyget. Enkelt skulle 

det kunna formuleras som att tänka-högt-protokollet primärt identifierade vad problemet var, 

medan ögonrörelsedata visade hur och varför ett problem uppstod. 

Positivt med den retrospektiva metoden är att ögonrörelsedata inte heller påverkas under tiden 

som ögonrörelsemätningarna utförs, vilket är en stor risk om tänka-högt-protokoll under 

pågående mätning används. Nackdelen är dock att tankar och avsikter som en deltagare haft när 

den tagit vissa beslut för att lösa ett moment kan glömmas bort, och inte formuleras lika konkret 

som om det hade uttryckts direkt under utförandet. I detta fall fick det bli en avvägning att ha 

mer tillförlitlig ögonrörelsedata framför detaljerad information från tänka-högt-protokollet. 

Risken med tänka-högt-protokoll överlag finns även att en deltagare inte formulerar en tanke på 

grund av att den känner sig osäker och inte vill låta okunnig. När urvalet är en specifik 

yrkesgrupp kan detta vara extra känsligt om deltagaren inte vill riskera att låta okunnig inom sin 

profession. För att parera detta var försöksledaren noggrann med att uttrycka innan testet att 

det inte var deras prestation som undersöktes, utan endast deras naturliga interaktion med 

applikationen. 

Den kvalitativa ansatsen bidrog med en djup förståelse för vad användarna ville åt, som hade 

varit svår att ta fram med kvantitativa mått som att exempelvis mäta tid. Precis som Bojko 

(2013) föreslår upplevde även försöksledaren att kvantitativa undersökningsmetoder lämpar 

sig bättre då målet är att mäta prestanda på ett system, snarare än att förstå 

användbarhetsproblem. Kvalitativa metoder inom ögonrörelsemätningar gav dessutom rik data 

även med endast ett fåtal deltagare. Istället krävde metoden desto längre tid för dataanalys. 

Detta skulle kunna ses som ekonomiskt fördelaktigt om försöksledaren inte äger en egen 

ögonrörelsekamera utan tvingas hyra dyr utrustning, då den nerlagda tiden för datainsamlingen 
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blir avsevärt mycket kortare. Svårigheterna med att extrahera gaze plots från dynamisk 

interaktion med en webbapplikation kan också ha påverkat vad för typ av 

användbarhetsproblem som blev i resultatet. Om användarna inte bytt vyer, utan stannat på en 

statisk sida hade detta gaze plot blivit längre och kanske tytt på annan problematik.  

Studien har avgränsats till att behandla de mest övergripande användbarhetsproblemen, som 

exempelvis att den nuvarande funktionen för att ladda upp skisser inte är tillfredställande. 

Denna väldigt tydliga problematik med verktyget hade mycket väl även kunnat upptäckas 

endast genom intervjuer och observationer. Detta görs vanligen i bland annat 

användarcentrerade designprocesser där metoden benämns som en så kallad context inquiry 

(Whiteside, Bennett, & Holtzblatt, 1988). Alla buggar som också verkade förvirra deltagarna 

enligt tänka-högt-protokollet hade med stor sannolikhet också kunnat hittas endast genom 

intervjuer. Som tidigare nämnt tillförde dock ögonrörelsemätningarna ett starkt förtydligande 

för att förstå bakomliggande strategier hos användarna. De ger även en rik visualisering som 

gjorde det lätt att visualisera resultaten för företagsledningen. Upplevelsen var därmed att 

ögonrörelsemätningarna tillförde en hel del till studiens resultat, även om många av de tydliga 

användbarhetsproblemen kunde ha upptäckts med enklare metoder. 

Segmenten som extraherades för analys baserades på samstämmighet mellan användares gaze 

plots som i sin tur baserats på moment från tänka-högt-protokollet där användarna upplevt 

problem. Fördelen med denna metod för dataanalys är att risken som försöksledare att 

misstolka ögonrörelsedata minimeras något. I tänka-högt-protokollet uttrycker användarna 

uttryckligen när de inte förstår något, vilket gör det enklare att analysera om momentet är svårt 

att använda. Fördelaktigt blir också att användbarhetsproblemen får en grund i ett 

användarcentrerat perspektiv, helt baserat på vad verktygets målgrupp själva upplevt som svårt 

med verktyget.  Det problematiska med metoden är dock hur det kan säkerställas att alla 

användbarhetsproblem upptäckts. Användarnas formulering påverkar den subjektiva 

tolkningen hos försöksledaren av ögonrörelsedata och öppnar för att diverse andra 

användbarhetsproblem tänkbart skulle kunna missas. Vidare studier uppmuntras därmed för att 

säkerställa hur pass mycket försöksledarens subjektivitet har påverkat i dataanalysen. 

Samtliga deltagare introducerades för fyra punkter innan ögonrörelsemätningarna satte igång 

(se 3.4.2 Huvudstudie). I och med att verktyget skiljer sig en hel del från liknande verktyg på 

marknaden diskuterades det huruvida punkterna var nödvändiga att presentera eller ej. I 

efterhand kan det konstateras att de troligen var bra att presentera, eftersom alla deltagare 

tittade på dem och blev inspirerade till att prova på fler funktioner. Det bör dock understrykas 

att informationen även kan ha påverkat deltagarens beteende negativt som en begränsning i vad 

den ansåg var möjligt att göra i verktyget. Detta var dock inget som kunde registreras av 

försöksledaren. Exempelvis presenterades responsiv som en punkt, vilket medförde att 

användare letade efter funktionen utan att hitta den. Att använda de fyra punkterna blev som ett 

test för att se om användarna lyckades använda funktionerna som företaget huvudsakligen vill 

uttrycka, där funktionen för responsiv design var extra tydligt att det måste förklaras bättre. Just 

detta moment var dock ej samstämmigt bland samtliga användare och behandlas därmed inte 

heller i resultatet av denna studie. 

Försöksledaren upplevde ögonrörelsekameran Tobii Eye tracker X2-30 som en smidig produkt 

att använda till användbarhetstester. Den är portabel, inkräktar inte på deltagarna och relativt 

enkel att installera på vilken plats som helst. Samtlig utrustning med laptop, förgreningsuttag 
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etcetera rymdes allt som allt i en stor laptopväska. Ögonrörelsekameran har enligt Tobii själva 

en tillräcklig precision (30 Hz) för att göra användbarhetstester på webbapplikationer (Tobii 

Technology, 2014). Viktigt att notera är att vid andra syften än detta, som att exempelvis göra en 

lässtudie med ögonrörelsemätningar, hade en annan utrustning krävts med högre 

mätningsfrekvens. Nackdelen med att använda Tobii Studio 3.2 för dataanalys var att 

deltagarnas kalibreringsvärden inte kunde tillgängliggöras. Detta gör det svårt att bekräfta att 

samtliga deltagare nått en viss nivå i mätningsprecision vilket minskar studiens validitet. Om 

studien ska replikeras rekommenderas att göra en manuell kalibrering mot en fysisk yta, vilket 

kan vara ett bra komplement när programvaran inte kan visa värdena (Duchowski, 2007). 

Försöksledaren hade inte kännedom om hur manuell kalibrering utfördes under 

datainsamlingen, vilket är anledningen till att det inte gjordes i denna studie. I och med att så 

pass stor tyngd lades vid det retrospektiva tänka-högt-protokollet, samt att deltagarna tänkte 

högt medan de bekräftade varför de tittat som de gjort, kan det dock anses vara en tillräcklig 

mätningsprecision i det uttänkta syftet för denna studie. 

Urvalet till studien var begränsat till praktiserande interaktionsdesigners som själva dagligen 

jobbar med utformning av användarvänliga gränssnitt. Denna målgrupp var viktig att begränsa 

urvalet till då de är de primära användarna av Whiteport-applikationen. Vad som bör 

poängteras är att detta urval lär ha en stark koppling till fenomenet professional vision, vilket 

innebär att de ser och interagerar med produkten utifrån ett subjektivt filter de fått från sin 

profession genom att jobba med användbarhet (Goodwin, 1994). Momenten som deltagaren 

uppfattade som oklara, eller bara det faktum att denne visste om att undersökningen är en 

användbarhetsutredning, kan ha påverkat i hur denne interagerade med produkten och i sin tur 

påverkat studiens validitet. Målgruppen interaktionsdesigners är dessutom måna om att delge 

sina åsikter om gränssnittet och vill gärna vara med och påverka. Detta påverkar både positivt 

och negativt då målgruppen visade sig vara väldigt engagerade, men tenderade att vilja ge 

designförslag själva snarare än att bara låta deras behov undersökas. 

Antalet deltagare motiverades med Jakob Nielsen studier om att fem deltagare är tillräckligt för 

att hitta de främsta användbarhetsproblemen vid användbarhetstestning (Nielsen, 2000). Detta 

val gjordes även utifrån tidsbudgeten som projektet tillät i och med att ögonrörelsestudier 

generellt är tidskrävande i sin natur. Värt att reflektera över är att de användbarhetsproblem 

som visade sig vara samstämmiga och därmed främst utmärkande hade kunnat bli fler, eller sett 

annorlunda ut om fler deltagare rekryterats. Vid vidare användbarhetstestning av applikationen 

Whiteport föreslås därför ett större antal deltagare för att kunna säkerställa att de identifierade 

användbarhetsproblemen i denna studie verkligen var de mest centrala.  

5.2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG UTIFRÅN RESULTATEN 
Samtliga användare uttryckte att de hade svårigheter med uppladdning av skisser. Denna 

fundamentala funktion för att komma igång med att använda verktyget är ett kritiskt 

användbarhetsproblem. Detta borde åtgärdas genom att införa alternativ till att endast kunna 

dra och släppa bilder in i skissvyn. Många förväntade sig en uppladdningsknapp direkt efter att 

ett projekt skapats, vilket skulle kunna införas som ett bra komplement. Förslagsvis borde det 

även förtydligas genom att nämna i introduktionsmaterialet att verktyget både tillåter 

skissuppladdning via knappen eller genom att dra och släppa bilder. Mediarutan längst nere till 

höger hade få fixeringar och lockade inte användaren till interaktion. Detta går att förklara med 

fenomenet banner blindness som går att applicera både på webbsidor och applikationer. Detta 

fenomen innebär att användare tenderar att inte fixera blicken i högerspalten för att 
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reklamliknande information traditionellt sätt portioneras ut där (Nielsen & Pernice, 2010). Detta 

medför att användare inte förväntar sig hitta relevant information där, vilket i sin tur gör det 

relevant att nämna mediarutans funktion i introduktionsguiden. 

 

Terminologi är ett återkommande problematiskt område vilket märks i flertalet av de 

identifierade momenten. Dels verkar det finnas ordval i menyer som gör det svårt för 

användaren att behärska de allra enklaste funktionerna (se 4.2 Terminologiska problem).  I 

detta moment var det ordet ”sök” som förvirrade, i och med att användaren inte hade några steg 

att söka bland. Problemet skulle enkelt kunna pareras med förändringen att alltid ha en knapp 

som föreslår ”skapa nytt steg” i rutans nederkant, oavsett om det finns redan skapade steg eller 

inte. 

En annan terminologisk problematik som resultatet pekade på är hur branschspecifika begrepp 

används i verktyget, så som exempelvis ”state” och ”scenario”. Användarna kände sig inte 

familjära nog med begreppen för att kunna jobba med dem utan förklaring, vilket gör det viktigt 

att beskriva hur de kan användas i introduktionsguiden. Det bör även övervägas att ändra om 

state till den svenska översättningen ”tillstånd” då anglicismerna verkade vara begreppen som 

användarna hade svårast med. 

Användarna hade en uppfattning om att det skulle gå att skapa hierarkisk sajtstruktur utifrån en 

av punkterna de hade fått innan studiens start. Detta gjorde att samtliga deltagare försökte 

skapa struktur på något sätt i prototypen genom att namnge skisserna smidigt eller skapa 

samband. Dels namngav en av användarna stegen för långt vilket verktyget inte hanterade. Här 

bör en maxlängd införas i verktyget om hur långa namnen får vara, samt ett förtydligande i 

introduktionsguiden om att beskrivningar av steg med fördel kan göras i beskrivningsfältet. 

Verkanspunkten hade samtliga deltagare stora problem med att förstå, vilket gör det viktigt att 

förklara dess funktion i introduktionsguiden. I den svenska versionen av Whiteport bör det även 

övervägas att ändra namnet till något mer lättförståeligt, alternativt behålla 

engelskversionens ”action point”.  

Samtliga användare ville att slutprodukten skulle bli en interaktiv klickbar prototyp, vilket tyder 

på förväntningar som skapats utifrån de flesta andra verktyg som finns på marknaden. Detta gör 

det extra viktigt i introduktionsguiden att förklara vad det huvudsakliga syftet med Whiteport är 

– att visualisera och förklara skisser. Länkar var något som alla tyckte var självklart att använda, 

men att det sedan blev svårt att hitta play-knappen när allt var klart. Om funktionen med länkar 

och play-knapp planerar finnas kvar i verktyget bör i så fall verktygslådan där dessa verktyg 

finns introduceras i introduktionsguiden för att undvika förvirring. 

5.3 FRAMTIDA REKOMMENDATIONER 
Den snabba utvecklingen av lättmanövrerade ögonrörelsekameror samt att priserna går ner gör 

det möjligt att använda ögonrörelsemätningar allt mer inom användbarhetsutredningar. Så 

länge som komplement i form av exempelvis retrospektiva tänka-högt-protokoll används går det 

enkelt att konstatera att ögonrörelsemätningar kan användas mycket effektivt inom detta 

område. I webbapplikationen Whiteports fall hade denna aldrig tidigare användbarhetstestats. 

Den hade därför en hel del fundamentala användbarhetsproblem och buggar kvar som kanske 

hade upptäckts bara av att intervjua eller internt testa applikationen. Därmed rekommenderas 
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vidare användbarhetstestning av Whiteport efter att dessa grundläggande problem åtgärdats i 

hopp om att kunna hitta mer avancerade problem i verktyget. 

Denna studie identifierade endast de centrala funktionerna som en förstagångsanvändare 

upplevde som problematiska, vilka kommer att resultera i ett underlag till en 

introduktionsguide. I en vidare användbarhetstestning av verktyget skulle en intressant aspekt 

vara att ta reda på vilka problem en erfaren användare upplever, som i sin tur skulle kunna bidra 

till en ytterligare introduktionsguide för avancerat användande av verktyget. 

Att använda ögonrörelsemätningar inom användbarhet är fortfarande ett outforskat område 

som saknar väl beprövade ramverk för både utförande och analys. Aga Bojko (2013) är en av få 

som formulerat konkreta metoder både för kvantitativa och kvalitativa ansatser inom 

ögonrörelsemätningar, vilket har bidragit till att hennes resonemang har varit den strukturella 

utgångspunkten i denna studie. I framtida studier uppmuntras tillämpning av ytterligare 

eventuellt nyuppkomna riktlinjer för att jämföra styrkor och svagheter. Det utförs fortfarande 

många studier utan vetenskaplig grund inom användbarhetsområdet (Bargas-Avila & Hornbæk, 

2011). Riktlinjer för ögonrörelsemätningar, som exempelvis det som Bojko arbetat fram, måste 

därför beprövas ytterligare för att sedan bli mer standardiserade inom 

användbarhetsutredningar. Denna studie är tänkt som ett bidrag till en sådan utveckling, och 

som ett exempel på hur kvalitativa metoder och ögonrörelsemätningar konkret går att tillämpa 

praktiskt. Utvecklingen av ögonrörelsemätningarnas användningsområde ska bli intressant att 

följa. Förhoppningen är att en vetenskaplig stomme och metodologisk precision blir en del av 

denna utveckling. 
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6 SLUTSATS 
Studien syftade till att besvara vad ögonrörelsemätningar kan bidra med i en kvalitativ 

användbarhetstestning av en webbapplikation. Slutresultatet blev att ögonrörelsemätningar kan 

vara ett effektivt sätt att visualisera och förstå användbarhetsproblem på djupet. Detta förutsatt 

att tillräckliga meningsgivande komplement används, förslagsvis ett retrospektivt tänka-högt-

protokoll. I dagsläget finns dock för få välbeprövade ramverk för att utföra studier, främst 

kvalitativa, med ordentlig vetenskaplig grund. Denna studie kan därför ses som ett bidrag för att 

bekräfta att de riktlinjer som Aga Bojko (2013) föreslår kan ge rika resultat i form av att hitta 

och beskriva användbarhetsproblem. Framtida forskning uppmuntras till att bekräfta detta 

vidare. Att nyttja kvalitativa metoder på ögonrörelsemätningar kan även ge fördelar som att 

tiden för datainsamling blir relativt kort, men nackdelar i och med att metoden kräver lång tid 

för dataanalys. 

Denna studie ämnade även besvara vilka de centrala användbarhetsproblemen i Whiteport var. 

Nedan presenteras de identifierade problemen, förbättringsförslagen samt riktlinjerna för 

introduktionsguidens utformning. Dessa baserades på användbarhetsproblemen som i sin tur 

identifierades med hjälp av ögonrörelsestudien och tänka-högt-protokollet. 

Följande punkter bör tas med i introduktionsguiden: 

- Förklaring om de olika alternativen som finns för att ladda upp skisser, samt introducera 

mediarutan. 

- Nämn hur responsivitet kan uttryckas i verktyget. Ingen av användarna lyckades hitta 

detta. 

- Förklara följande begrepp och hur de används; state, scenario, steg i scenario. 

- Förklara att beskrivningar av steg med fördel kan göras i beskrivningsfältet, istället för i 

namnfältet. 

- Berätta om verkanspunktens funktion 

- Förklara verktygslådans olika beståndsdelar och hur en interaktiv prototyp kan skapas 

med hjälp av verktygen. 

- Presentera Whiteports huvudsakliga syfte – att visualisera och förklara skisser. 

Följande förändringar bör göras i verktyget: 

- Införande av en knapp för att ladda upp skisser på minst ett ställe 

- Införa en statisk knapp efter att användaren klickat på ”Lägg till steg i scenario” som 

föreslår ”Skapa nytt steg” för att slippa förvirringen kring ordet ”sök”. 

- Översätt begreppet ”state” till ”tillstånd” för att undvika onödiga anglicismer som inte 

förstås av användarna. 

- Införa maxlängd i verktyget om hur långa namnen på stegen får vara. 

- Ändra namnet verkanspunkt till något mer lättförståeligt, alternativt ha kvar 

engelskaversionens ”action point” även i den svenska versionen. 

Verktyget Whiteport visade sig ha väldigt många ytliga användbarhetsproblem och buggar som 

troligen hade kunnat identifieras med enbart intervjuer. En framtida rekommendation blir 

därmed att utföra ytterligare användbarhetstestning när dessa problem samt buggar åtgärdats. 

Ytterligare användbarhetstester skulle även kunna genomföras för att identifiera avancerade 

funktioner i verktyget, vilket skulle kunna bli ett underlag för en avancerad användarguide. 
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APPENDIX 1. SAMSTÄMMIGHET MELLAN DELTAGARE 
I metodavsnittet beskrivs hur användbarhetsproblem som var samstämmiga konstaterades som 

främst centrala och valdes ut för analys. För att förtydliga vad denna samstämmighet baserats på 

följer nedan ett exempel på hur detta kunde konstateras utifrån det retrospektiva tänka-högt-

protokollet, tillsammans med ögonrörelsedata. 

I detta exempel tyder båda citaten på att användaren upplever ett problem i att den inte hittar 

var skisserna kan laddas upp. I båda fallen inträffar detta moment vid projektöversikten direkt 

efter att användaren skapat ett projekt. Användaren har olika fixeringspunkter, men båda 

avslutar momentet genom att skapa ett scenario/steg i scenario. Den övre genom länken i 

projektstrukturen och den undre genom ikonen snett upp till höger från projektöversikten. De 

båda upplevde alltså att de ville ladda upp skisser, misslyckades med detta och skapade istället 

ett scenario. Denna typ liknande upplägg mellan samtliga användare har i denna studie bedömts 

som samstämmighet. 

 
”Frustrationen började redan vid uppladdning av skisser. Vart ska jag börja, tänkte jag” 

 
”Jag letade i alla menyer jag hittade efter bara ”här kan du ladda upp dina skisser”” 
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