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Abstract/Sammanfattning 

 

Många studenter behöver en web-baserad tjänst som de kan uppnå målet inom sina studier. Många 

studenter inom IT-området måste ladda ner mängder av programvaror och satsa relativt mycket 

pengar på sina datorer för att ha tillräckligt utrymme och processorkraft att köra olika program 

under sin studietid. Studenterna behöver en smidig, mångsidig och flexibel internetbaserad 

plattform som de kan komma åt när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst. 

Dessutom är användbarhet hos plattformen en viktig aspekt för att supportera studenternas arbete. 

 

Bluemix är en Plattform as a Service (PaaS) - en typ av molntjänst. På Bluemix kan människor 

inom IT-området skapa, ändra, uppdatera och lagra sina applikationer med olika 

programmeringsspråk och de kan lägga olika tjänster till sina applikationer smidigt och snabbt.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att utvärdera användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix och 

undersöka vilken nytta som användare kan få när de använder plattformen. Den huvudsakliga 

målgruppen utgör studenter inom IT-området. Data har samlats in med hjälp av olika tekniker till 

exempel användartester, observation, tänka-högt (Think Aloud), intervju och enkät. 

 

Undersökningen visar att molntjänstplattformen Bluemix har god användbarhet fastän det finns 

några punkter som inte följer principer för god användbarhet. Dessutom är den en plattform som 

många testpersoner (studenter) önskar kan användas på universitetet. 

 

Nyckelord: Användbarhet, molntjänst, PaaS, SaaS, Bluemix, designprinciper, användartester, IT-

utbildning. 
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1 Inledning  
 

1.1  Problembakgrund  
 

Användbarhet är en viktig kvalitet som digitala verktyg bör ha för att uppnå framgång eftersom med 

ett användbart verktyg kan användare göra vad de vill göra utan att anstränga sig för att förstå 

verktyget. Men många digitala produkter är fortfarande mycket bristfälliga på grund av många 

anledningar. Enligt Rubin & Chisnell (2008) är en av anledningarna att utvecklingen och design en 

produkt eller ett system fokuseras bara på maskinen eller systemet. Designerna fokuserar bara på 

hur systemet fungerar men de glömmer bort huvudsyftet som är användningen av systemet av 

människor. Systemutvecklingen är till för att underlätta och förbättra aktiviteter inom jobbet och 

vardagslivet. Om en produkt eller system som byggs inte utgår från slutanvändare blir det svårt att 

uppnå användbarhet (Rubin & Chisnell 2008 s.7). Vidare beskriver Kuijk et al. (2015) att även om 

användar-centrerad design (UCD) har utvecklats en hel del nu för tiden finns det fortfarande många 

produkter på marknaden med dåliga användbarhet och en orsak är att användar-centrerad design 

inte användas egentligen inom utvecklingen (Kuijk et al. 2015 s.308).  

Utöver användbarhet av en produkt eller ett system, är molntjänster en viktig del i den här 

undersökningen. 

Nu för tiden blir molntjänster mer populära och många företag och användare har börjat flytta sitt 

arbete till molnplattformer eller tjänster och på så sätt behöver de inte satsa lika mycket pengar på 

hårdvaror och mjukvaror. Detta leder till att IT-användningskostnaden minskas och 

lagringskapaciteten ökar. Dessutom kan anställda och klienter komma åt korrekt information snabbt 

och smidigt (se t.ex. Marston et al. 2011). Dessa fördelar av molntjänster vill många studenter inom 

IT-fältet utnyttja för att öka produktiviteten i sina studier. 

Enligt IDG (2016) så måste en person som vill lära sig ett nytt programmeringsspråk installera 

olika plattformar på sin dator för att öva på det. Utöver detta måste denne person kanske satsa 

mer resurser på sin dator för att kunna köra plattformen och olika tilläggsprogram. Till exempel 

studenter inom IT-området måste ladda ner olika programvaror som passar till olika 

programmeringsspråk – Eclipse, javamiljön till Java språket – Visual Studio till C# (C-Sharp) 

språket och så vidare. Dessutom måste de satsa mer tid på att lära sig olika plattformar och de 

måste ha tillräcklig utrymmer på hårddisken för att köra programvarorna. Under tre år av studier 

för en kandidatexamen måste de ladda ner ett flertal plattformar. Många studenter önskar att det 

finns en allsidig plattform som underlättar studierna. 

När internettekniken utvecklas blir det lättare, snabbare och effektivare för användare inom 

arbetslivet och vardagslivet. Det som användare och utvecklare inom IT-verksamheter behöver är 

en bra och smidig plattform som de kan komma åt när som helst och var som helst för att 

effektivisera jobb eller studier. Bluemix en molntjänstplattform från IBM som möjligen kan 

tillfredsställa IT-studenternas behov. IBM är en av de ledande leverantörerna av molntjänster 

(Statista 2016).  Genom Bluemix erbjuder IBM tillgång till en datorplattform för 

applikationsutveckling. Detta omfattar vanligtvis ett operativsystem, webbservrar, databaser och 

tillgång till programmeringsspråksmiljö och exekveringsmiljö. Användare har möjlighet att utveckla 

och köra sina program på en molntjänstplattform utan att behöva oroa sig för att köpa eller 

underhålla och uppdatera hårdvara, mjukvara, och lagringsresurser. Men vad som saknas är en 

utvärdering av molntjänstplattformen Bluemix från ett användarperspektiv där användarna är IT-

studenter. Man behöver utvärdera hur användbar molntjänstplattformen är, hur den ger nytta och 

vad användare kan tjäna på att använda molntjänstplattformen. 
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1.1  Syfte och målgrupp 
 

Studenter inom IT kunna dra nytta av molntjänstplattformen Bluemix som tillhandahålls av IBM. 

Syftet med den här kandidatuppsatsen är att utvärdera användbarheten hos Bluemix utifrån hur 

tillgänglig tjänsten är för studenter med olika grad av programmeringskunskap. 

 

Målgruppen för den här uppsatsen är IBM’s Bluemix-utvecklare men också IT-studenter med olika 

grad av programmeringskunskap som behöver en smidig och effektiv programmeringsplattform.   

 

1.2  Undersökningsfråga 
 

U1. Hur användbar är molntjänstplattformen Bluemix? 

U2. Vilken nytta fyller molntjänstplattformen Bluemix för studenter inom IT? 

 

1.3  Avgränsning 

Den här undersökningen innefattar inte frågan om internetbaserade gentemot lokalt installerade 

applikationer. Bluemix behöver internetkoppling innan användartester kan genomföras. 
 

1.4  Metod 

Användartester användas vid datainsamling i den här C-uppsatsen, dvs. att tillåta olika testpersoner 

som representerar slut-användare att testa olika uppgifter på molntjänstplattformen Bluemix. Under 

testsessioner observerades testpersonerna för att utröna hur de hanterar molntjänstplattformen. 

Dessutom fick testpersonerna tänka högt. Detta betyder att de kunde säga till testledaren vad de 

tänker på när de integrerar med molntjänstplattformen. Efter testet intervjuades testpersonerna om 

vad de tyckte och vad de inte tyckte om med molntjänstplattformen. 

För en utförligare beskrivning hur datainsamlingen utformades och genomfördes, se kapitel 3 och 4. 

 

1.5  Etiska överväganden  
 

Etiska överväganden har gjorts under den här uppsatsen utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra allmänna huvudkrav på forskning som berör 

individskyddskravet. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet.  Till uppsatsen insamlas data genom användartester. De krav som fullföljts 

och har varit aktuella för denna studie specificeras nedan: 

Informationskravet 

Forskaren måste informera deltagaren om information och syfte av undersökningen och deltagaren 

ska även informeras om deras uppgifter samt vilka villkor de har. Dessutom kan deltagaren avbryta 

sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  

Samtyckeskravet 

Forskaren ska få uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares medgivande. Deltagaren måste 

medge sitt samtycke gällande att information kommer att användas i undersökningsarbetet. 
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Deltagaren kan även bestämma villkoren för att delta, om de inte accepterar de föreslagna villkoren. 

Dessutom kan de avbryta medverkan utan att det medför några negativa följder för dem 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Nyttjandekravet 

Information och uppgifter som insamlas från deltagaren i undersökningen får endast användas för 

den här undersökningen och inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet 

Forskaren måste ha respekt för känsliga uppgifter av deltagaren inom forskningsprojektet. 

Deltagarens uppgifter ska förvaras utan åtkomst för obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Ovanstående kraven har tagits hänsyn till innan och under undersökningen. I den här uppsatsen är 

deltagare testpersonerna som ska utföra användningstesterna för att insamla data till forskningen. 

Testpersonerna ska informeras om undersökningen, inklusive användartestningarna om 

testningarnas syfte, innan användningstesterna börjas. Det ska vara helt frivilligt för testpersonerna 

att delta i testningar, ingen ska tvingas till dessa och de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill 

i undersökningen. Testpersonernas uppgifter ska vara synonym i den här undersökningen och 

insamlad data ska används för arbetets forskningsändamål utan kommersiellt bruk. Dessutom får 

insamlad data inte användas vid avbrytning. Däremot är insamlade testdata och enkätsvar samt mina 

slutsatser i denna uppsats publika i och med att uppsatsen blir godkänd. Då kan de komma att 

användas kommersiellt av IBM eller andra PaaS-leverantörer, men det finns ingen information som 

reserverats för en speciell kommersiell aktör (den här uppsatsen skrivs inte på uppdrag av eller 

förslag från IBM) och inga testdata är återgivna i uppsatsen så att de kan knytas till en viss person. 
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2 Litteraturkapitel 
 

I det här kapitlet ska vi fokusera på begreppet molntjänst och skillnader mellan Software as a 

Service (SaaS) och Platform as a Service (PaaS). Dessutom handlar det om användbarhet och 

principdesign som kan användas för att utvärdera användbarheten av molntjänstplattformen 

Bluemix. Det här begreppet beskrivs utifrån forskningsartiklar och litteraturer som sökts från 

Karlstads Universitetsbibliotek och Google Scholar. Litteraturinsamlingen skedde i olika typer av 

kategorier och presenteras nedan. För att säkerställa att reliabilitet är hög och passar den 

undersökning som jag utför så har jag sökt på följande ord: Användbarhet, molntjänst, PaaS, SaaS, 

Bluemix, designprinciper, användartester, IT-utbildning. 

 

2.1  Källkritik 
 

Enligt Patel & Davidsson (2014) är källkritik en viktig punkt som forskaren måste tänka på när han 

eller hon hittar dokument till sin undersökning. Forskaren måste veta vart insamlad data kommer 

ifrån, vilken syfte data ge, när de publiceras och vem som skriver dem (Patel & Davidsson 2014, 

s.68). Så dokument som används i min uppsats kommer från böcker och forskningsartiklar som är 

relevanta till mina frågeställningar. Dokumenten publicerades nyligen och skrevs av människor som 

har studerat eller undersökt inom ämnet som jag undersöker.  

Dessutom undersökningens empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer, observation 

och enkät. Det finns beskrivet hur intervjuerna, observationerna och enkäten har genomförts. All 

empiriska data finns presenterad i uppsatsen och de intervjuade respondenterna har fått granska det 

transkriberade materialet efter intervjuerna, vilket också stärker reliabiliteten. 

 

2.2  Molntjänst 
 

2.2.1 Vad är en molntjänst? 
 

Molntjänstplattformen Bluemix är en representation av molntjänster som utförs baserad på internet- 

kopplingar, på det sättet kan användare arbeta oberoende av tid och plats. Nu ska vi utreda vad en 

molntjänst egentligen är. 

 

Molntjänst är en teknik där stora skalbara resurser till exempel IT-applikationer, processorkraft, 

lagring och minneskapacitet osv tillhandahålls som tjänster via internet (Hert et al. 2016). 

Molntjänst är en utveckling av Web 2.0 som kan tillåta användare att interagera och samarbeta med 

varandra i en sociala medier dialog.  Alla resurser är internetbaserade så att användaren kan komma 

åt sina applikationer eller tjänster när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst utan att 

behöva ha någon teknisk kunskap eller kontroll över infrastrukturen (Benyon 2014, s.436-437).  

 

Enligt Mell & Grance (2011) är molntjänst ”a model for enabling ubiquitous, convenient, on-

demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, 

servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with 

minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of five 

essential characteristics, three service models, and four deployment models.” (Mell & Grance 2011, 

s.2). 
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NIST
1
 beskriver fem stycken väsentliga kännetecken som är molntjänst karaktäriserar i sin artikel. 

Dessa fem kännetecken är On-demand self-service, Broad network access, Resource pooling, Rapid 

elasticity och Measured service.  

 

On-demand self-service: En kund kan ändra sin datakapacitet, till exempel servertid och 

nätverkslagring, detta kan ske automatiskt utan mänsklig interaktion med hjälp av 

serviceleverantören. 

 

Broad network access: Möjligheter som finns tillgängliga över nätverket och nås via 

standardiserade mekanismer som främjar användandet av klientplattformar (t.ex. mobiltelefoner, 

surfplattor, bärbara samt stationära datorer).  

Resource pooling: Leverantörens datorresurser är ihopsamlade för att kunna erbjuda kunderna olika 

fysiska och virtuella resurser dynamiskt, som tilldelas efter kundens behov. Generellt sett har 

kunden ingen kontroll eller vetskap över den exakta platsen över de fördelade resurserna. 

 

Rapid elasticity: De datorresurser som tillhandahålls kan skalas upp och ner efter behov, i vissa fall 

automatiskt. För kunden kan resurserna verka obegränsade och kan disponeras i vilken mängd som 

helst när som helst.  
 

Measured service: Användningen av resurser till exempel lagring, processorkraft, bandbredd och 

användarkonton i molnet övervakas och optimeras automatiskt. Resursanvändningen i molnet kan 

mätas och rapporteras till både leverantören och kunden. 

 

Ytterligare beskriver Mell & Grance (2011) fyra distributionsmodeller av molntjänst 

Private cloud: Användningen av molnets infrastruktur är endast avsedd för den enskilda 

organisationen. Den kan ägas och förvaltas av organisationen, en tredje part eller en kombination av 

båda och kan antingen befinna sig på plats i organisationens lokaler eller på en annan plats.  

 

Community cloud: Användningen av molnets infrastruktur är endast avsedd för en specifik grupp av 

konsumenter från organisationer som har gemensamma angelägenheter. Den kan ägas och förvaltas 

av en eller fler av organisationerna i gruppen, en tredje part, eller en kombination av dem, och kan 

antingen befinna sig på plats i någon av organisationernas lokaler eller på en annan plats. 

 

Public cloud: Molnets infrastruktur är tillgänglig för öppen användning av allmänheten. Det kan 

ägas, hanteras och drivas av en verksamhets, myndighets eller akademisk organisation. Den 

befinner sig i molnleverantörens lokaler.  

 

Hybrid cloud: Molnets infrastruktur är en sammansättning av två eller fler mer distinkta 

infrastrukturer antingen Privata, Publika eller Community. Molnen förblir unika entiteter, men är 

sammankopplade av standardiserade tekniker som möjliggör portabilitet för data och applikationer. 

 

Enligt Mell & Grance (2011) är tre servicemodeller av molntjänst 

Software as a Service (SaaS) tillåter användare använda applikationer på molnet genom webbläsare 

och alla applikationer lagras på molnets infrastruktur och slutna användare kan köra applikationerna 

men de kan inte kontrollera molnets infrastruktur (Mell & Grance 2011). Användare av den tjänsten 

är allmänheten. Gmail, Google Docs, Spotify, Dropbox, Facebook är populära SaaS tjänster. 

 

                                                           
1
 NIST: National Institute of Standards and Technology är en organisation som drivs av USA:s handelsdepartement. 

(NIST) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/USA
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Platform as a Service (PaaS) tillåter användare att skapa, testa, köra och ändra sina egna 

applikationer på molnets infrastruktur. Det finns programmeringsspråk, bibliotek, verktyg och 

programmeringsmiljö på molntjänstplattformar. och slutna användare kan kontrollera sina 

applikationer men de kan inte kontrollera molnets infrastruktur (Mell & Grance 2011). Slutna 

användare av den tjänsten är programutvecklare. Google App Engine, Bluemix är 

molntjänstplattformar. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS) tillåter användare få tillgång till IT-infrastruktur. Användare kan 

kontrollera datoranvändning resurser till exempel lagring, nätverk m.m. så de kan kontrollera och 

köra mjukvaror (Mell & Grance 2011). Slutna användare av den här tjänsten är företag och 

integration med data och applikationer. Amazon, Google, Microsoft, IBM är leverantörer av IaaS.  

 

Figur 1 visar en molntjänst med tre servicemodeller som är SaaS, PaaS och IaaS och olika enheter 

som ligger utanför molntjänsten användas av användare för att komma åt olika applikation inom 

molntjänsten.  

 
Figur 1: Molntjänst med tre servicemodeller 

Källa: Författare 

 

2.2.2 Software as a Service – SaaS 
 

Software as a Service är en typ av molntjänst. SaaS är programvaror eller en applikation som 

placeras som en service på internet och kan distribueras till användare via internet så användare inte 

behöver installera och köra applikationerna på sin lokala dator (Wang & Laszewski 2008). 

Användare kan komma åt sina applikationer via en webbläsare utan att bry sig om fysiska servrar, 

operativsystem eller nätverk (Mell & Grance 2011) så kostnader på underhållning och inköp av 

applikationerna minskar (Wang & Laszewski 2008).  

 

Enligt Gonçalves & Ballon (2010) är SaaS ett nytt sätt att distribuera mjukvaror eller applikationer 

till användare via internet. Varje applikation kan utdelas till en eller fler användare genom att sälja 

applikationslicenser. På så sätt kan användare komma åt sina applikationer när som helst och var 

som helst och inte behöva bry sig om uppdateringar, underhållningar, lagringar med mera. Allt detta 
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ska leverantören ta hand om. Med det här nya sättet av applikationsdistribution så kan IT-

användningskostnader minskas för användarna och samtidigt öka jobbeffektiviteten. Google Docs, 

Facebook, Twitter, Gmail är olika populära tjänster av SaaS. 

 

2.2.3 Platform as a Service – PaaS 
 

Platform as a Service är en typ av molntjänst som tillhandahåller en plattform och en miljö som 

utvecklare kan bygga applikationer eller tjänster på över internet genom att använda 

programmeringsspråk, servicen och verktyg som är tillgängliga på plattformen. I PaaS finns 

operativsystem, lagring, programmeringsmiljö, databashanteringssystem, serverprogram osv så att 

utvecklare bara behöver fokusera på programmeringen och ha kontroll över sina egenutvecklade 

applikationer (Mell & Grance 2011).  

 

Enligt Beimborn et al. (2011) är PaaS en plattform som utvecklar och att driver SaaS-applikationer. 

PaaSs mest centrala komponenten är Application Runtime Environment (ARE), som måste uppfylla 

de typiska kraven såsom skalbarhet, tillförlitlighet, och säkerhet. Dessutom finns det en integrerad 

utvecklingsmiljö (Integrated Development Environment IDE)
2
 som tillhandahåller fler 

programmeringsspråk och erbjuder ett brett bibliotek av verktyg för modellering, genomförande, 

testning, versionshanterings-databassystem. På plattformen kan användare koppla sina applikationer 

till extern data via web-baseringen. 

 

Platform as a Service (PaaS) har två grundläggande delar: plattformen och tjänsten. PaaS levererar 

inte bara programvaran som utgör plattformen, tjänster uppdateras också kontinuerligt till 

mjukvaran. När nya uppdateringar och nya konfigurationer blir tillgängliga, kan PaaS leverantören 

omedelbart driva dem till sina kunder. En av de beslut du måste göra när du börjar använda en PaaS 

är om du vill behålla programmet eller om du vill att säljaren ska vara administratör. Om du väljer 

att behålla programmet själv, måste du installera, konfigurera, underhålla och administrera PaaS 

själv (antingen på ett offentlig eller privat moln). 

Alternativt kan du få säljaren att tillhandahålla dessa tjänster. Resultatet är minskad friktion mellan 

utvecklings- och installationsteam. Det kommer naturligtvis finnas situationer där det är viktigt för 

det interna teamet att styra och hantera en komplex programvarumiljö (Hurwitz et al. 2012). 

 

2.2.4 Bluemix 
 

Bluemix är en representation av molntjänst Platform as a Service (PaaS) och en implementering av 

IBMs Open Cloud Architecture. Bluemix är en molnbaserad plattform så användare kan skapa, 

ändra och uppdatera sina applikationer snabbt och smidigt. På Bluemix finns det många 

programmeringsspråk till exempel Java, Node.js, Go, PHP, Python, Ruby Sinatra, Ruby on Rails 

och olika service funktioner som till exempel databas, applikationsprogrammeringsgränssnitt och 

många färdiga bibliotek m.m. Dessutom ger Bluemix stöd åt utvecklingsmiljö, exekveringsmiljö för 

att skapa, exekvera, utveckla och hantera applikationer på molnet. Förutom detta kan användare 

spara sina applikationer på molnet så att de inte längre behöver att vara oroliga att installera 

programvara eller att behöva ta itu med virtuella maskiner eller hårdvara, menar IBM (2015).  

                                                           
2
 Integrated Development Environment IDE: ”är ett datorprogram eller en programsvit som vanligtvis innehåller 

en textredigerare, kompilator, och debugger, tillsammans med ett antal andra funktioner avsedda att underlätta 

vidprogrammering” till exempel NetBeans, Eclipse, Delphi, Microsoft Visual Studio, Android Studio och m.m. 

(Wikipedia, ’Integrerad utvecklingsmiljö’) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/PHP
https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinatra_(software)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_on_Rails
https://sv.wikipedia.org/wiki/Datorprogram
https://sv.wikipedia.org/wiki/Textredigerare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kompilator
https://sv.wikipedia.org/wiki/Debugger
https://sv.wikipedia.org/wiki/Programmering
https://sv.wikipedia.org/wiki/NetBeans
https://sv.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(programvara)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Delphi_(programspr%C3%A5k)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
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2.3  Svårigheten att utveckla system 

 

Programmering innebär att ge instruktioner till en dator som beskriver hur den skall utföra en given 

uppgift. För att få datorn att förstå vad vi vill att den skall göra tar programmerare hjälp av 

ett programmeringsspråk och skapar ett program. Ett datorprogram är helt enkelt en samling 

instruktioner som berättar för datorn hur den ska utföra en uppgift.  

En programmerare är en person som använder programmeringsspråk för att skapa någon sorts av 

maskin, ett program, en produkt eller en applikation. Det finns otroligt många olika 

programmeringsspråk som används till en rad olika applikationer och vardagsapparater. Idag är det 

mesta som är elektroniskt kört via någon typ av kod. Din dator eller mobiltelefon som du 

förmodligen läser detta från är uppbyggd av ett operativsystem som i sin tur är byggd av en massa 

kod. Om du har en modernare bil så är chanserna stora att du har någon form av dator i den som styr 

olika processer som körs via kod. Till och med en del mikrovågsugnar och kylskåp kan vara 

programmerade på ett eller annat vis.  

 

Ett programmeringsspråk är ett formellt och konstruerat språk som hjälper till att ge instruktioner 

till en maskin till exempel en dator. Programmeringsspråket kan användas för att skapa program för 

att styra beteendet hos en maskin eller för att uttrycka algoritmer. Nedan finns det några 

programmeringsspråk som man känner igen: 

Java är ett objektorienterat programmeringsspråk och ett hög-nivå språk. Datorhårdvaror kan inte 

förstå språket så kompilator används för att översätta ett hög-nivå språk som java till datorspråket 

(Savitch, W. & Carrano, F. 2009). 

 

HTML är förkortning för Hyper Text markup Language och är ett märkspråk för hypertext och 

användas för att skapa hemsidor och utförs över internet. HTML är ett enkelt och flexibelt språk 

(Schultz & Cook 2007 s.2). 

 

CSS är förkortning för Cascading Style Sheets och är ett språk som snyggar till hemsidor genom att 

använda typsnitt, färg m.m. (Schultz & Cook 2007 s.6). 

 

JavaScript är ett hög-dynamisk, tolkat och begränsat programmeringsspråk. Språket kan skriva 

direkt på ett HTML dokument och läsas direkt på webbläsare. Så språket är lättare och smidigare än 

andra språk (EK, J. & Eriksson U. 2001). 

 

ASP.Net är förkortning för Active Service Pages och utvecklat av Microsoft. ASP.NET är baserad 

på .NET Framework co används för att skapa dynamiska hemsidor. C# (C Sharp) och VB (Visual 

Basic) programmeringsspråken används i ASP (W3School 2016). 

 

2.4  Användbarhet 
 

I boken Designing Interactive Systems menar Benyon (2010) att människor borde vara i centrum för 

design, dvs. att när designer vill skapa en produkt eller ett system, behöver de veta vad användare 

behöver, hur användare tänker så det blir lättare att nå framgång med produktdesignen. Användare 

är en person som kan utvärdera om produkten är användbar eller inte eftersom produkten skapas för 

att tillgodogöra människans behov. Så användbarhet av en produkt eller tjänst är viktigt inom 

design.  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Objektorientering
https://sv.wikipedia.org/wiki/Programspr%C3%A5k
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Enligt ISO standard 9241-11 defineras användbarhet så här ‘‘the extent to which a product can be 

used by specified users to achieve specified goals with effectiveness; the extent to which the 

intended goals of use are achieved, efficiency; the resources that have to be expended to achieve the 

intended goals and satisfaction; the extent to which the user finds the use of the product acceptable, 

in a specified context of use’’ (Bevan 2001 s.536). Rubin & Chisnell (2008) beskriver vidare att en 

produkt är användbar när produkten är lätt att använda och ”the user can do what he or she wants to 

do the way he or she expects to be able to do it, without hindrance, hesitation, or question” (Rubin 

& Chisnell 2008, s.4).  

 

Dessutom lyfter Folmer & Bosch (2002) upp att användbarhet är ett kvalitetsattribut som bedömer 

hur lätt ett system eller en produkt är att använda. Användbarhet av ett gränssnitt är alltid 

involvering med fem kvalitetattribut dvs. ett interaktivt system med en hög grad av användbarhet 

måste följa attributen. De attributen är Learnability, Efficiency, Memorability, Errors och 

Satisfaction som alltid ska vara med under designprocessen. Användbarhet och nytta är förmågan 

att hjälpa användaren att utföra en uppsättning av uppgifter, tillsammans bildar de användbarheten 

av ett system. En produkt kan vara både enkel och behaglig att hantera, och arbeta effektivt eller 

ändamålsenligt; men ändå inte skapa något användaren har nytta av (Folmer & Bosch 2002, s.67).  

 

Figur 2 visar underliggande begrepp för ”användbarhet”, nämligen nytta (Utility) och användbarhet 

(Usability). Användbarhet skapas av fem kvalitetattribut som angavs ovan. 

 

 
Figur 2: Fem kvalitetskomponenter av användbarhet. 

Källa: Modifiering av Nielsen (Folmer & Bosch 2002, s.67) 

 

 

Learnability: Systemet måste vara lätt att lära sig när användare jobbar med grunduppgifter i 

systemet, dvs. hur lätt det är att lära sig att använda systemet för en nybörjare. 

Efficiency: Systemet måste vara effektivt att använda när användare redan har lärt sig systemet. 

Memorability: Systemet måste vara lätt att komma ihåg dvs. att användare kan komma ihåg hur 

system fungera även om de inte har använt systemet på ett tag. 

Errors: Systemet måste ha låg felfrekvens och när användare håller på med systemet ska få fel 

uppstå. Det måste vara lätt att återhämta sig från sina misstag och allvarliga fel får inte hända.  

Satisfaction: Systemet måste vara behaglig och komfortabelt att använda. 



10 
 

 

Utöver de fem viktiga kvalitetskomponenterna ovan finns det också flera andra viktiga attribut som 

kan användas för att uppnå användarens mål till exempel utility (nytta). Användbarhet och nytta är 

två viktiga saker för att uppnå ett bra system dvs. att vad för nytta användare får när de använder 

systemet och hur användbart systemet är. Ett system är inte bra när den inte uppfyller användares 

behov även om systemet är lätt att använda. Även tvärtom, systemet kan uppfylla användarens mål 

men användaren har svårt att använda eller hantera systemet, då är det inte ett bra system (Nielsen 

2012). 

 

Ottersten & Berndtsson (2002) menar att ett användbart system är när användare inte behöver 

anstränga sig för att hantera systemet. Användare kan inte öka produktivitet i sitt jobb om systemet 

inte har ett logiskt funktionsflöde. Med ett krångligt system tar det så mycket onödig tid för att ta 

redan på hur systemet fungerar. Dessutom finns det några nyttor som utföras av användbarhet av 

systemet till exempel det minskar inlärningstid och kortar ner tid för utveckling så att 

utvecklingskostnaderna minskas (Ottersten & Berndtsson 2002).  

 

Utan fem kvalitetattribut ovanstående finns det några viktiga designprinciper som används för att 

utvärdera användbarhet av molntjänstplattformensgränssnittet. 

 

2.5  Principer för Design 
 

Vad är design? Hur kan man design för att uppnå ett bra system? 

‘What is design? It’s where you stand with a foot in two worlds – the world of technology and the 

world of people and human purposes – and you try to bring the two together.’ (Benyon 2010, s.10) 

 

En bra design måste tillgodose användarnas behov och ge dem tillfredsställelse, dvs. en bra design 

ska alltid involvera ett problem som är vad användare vill ha eller önska och hur designer kan göra 

för att skapa ett system som användare förväntar sig. Design är en iterativ cykel som utförs tills 

problemet har lösts (Benyon 2010, s.10-11).  

Användar-centrerad design (UCD) är en metod som designer fokusera på under designprocess för 

att uppnå användbarhet av en produkt så användare och deras uppgifter som fokuseras så tidigt som 

möjligt in i utveckling (Rubin & Chisnell 2008 s.12). För att uppnå användbart av en produkt 

rekommenderar Benyon tolv principer för design som designer bör användas när de design en 

produkt. De viktiga principerna för design som användas under utvecklingsprocessen (Benyon 

2010, s.89-90). 

1. Visibility betyder att det är säkert att allt visas på systemet så användare kan se och förstå 

bättre hur systemet fungerar och det är viktig att användare känner igen saker och ting som 

ingår i systemet. 

2. Consistency är konsekvent i användningen av konstruktionsegenskaper och vara konsekvent 

med liknande system och standard arbetssätt. 

3. Familiarity betyder att använda språk och symboler som är bekanta med användare. 

4. Affordance betyder att designa saker klart för att förbättra användares förståelse. Till 

exempel länkar och knappar visa sin betydelse för användaren. 

5. Navigation supporterar användare för att navigera var som helst i systemet. 

6. Control betyder att låta användare att ta kontroll över systemet. 

7. Feedback betyder att systemet måste svar snabbt och se vad användare har gjort med 

systemet. 
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8. Recovery betyder att användare kan återhämta sina funktioner från sina misstag och fel 

snabbt och effektivt. 

9. Constraints betyder att stoppa olämpliga och farliga operationer dvs. att förhindra användare 

att göra allvarliga fel.  

10. Flexibility betyder att tillåta användare utför operationer i olika sätt och det beror på 

användares erfarenheter. 

11. Style betyder att gränssnitt av ett system måste vara snyggt för att attraktivera användare. 

12.  Conviviality betyder att ett system måste vara vänligt, artigt och behagligt eftersom 

användare inte vill störa vid systemsanvändning till exempel system avbrytas mitt i 

användning. 

 

Tolv ovanstående designprinciper är viktiga principer som baseras på för att designa ett användbart 

system. 

 

2.6  Analysmodell och beskrivning 
 

Analysmodellen (se figur 3) beskriver att användbarhetsutvärderingen av molntjänstplattformen 

Bluemix baserar på två viktiga faktorer. De viktiga faktorerna är användbarhet och principer för 

design som är underlag för att skapa en användbar tjänst, applikation eller produkt. Så jag använder 

de grundläggande faktorerna för att utvärdera användbarhet av molntjänstplattformen. Dessa 

faktorer beskrivas tydligt i litteraturkapitlet (se punkter 2.3 och 2.4 ). 

Figur 3 innehåller fem kvalitetskomponenter av användbarhet av Folmer & Bosch (2002) och tolv 

designprinciper av Benyon (2010). Basera på två viktiga faktorer för att utvärderas användbarhet av 

en produkt. 

 

Figur 3: Modell av användbarhetsutvärdering. Källa: Modifiering av Monika Magnusson(1999:18) 



12 
 

Användbarhet 

Learnability: Produkten måste vara lätt att utföra fundamentala uppgifter för nya användare. 

 

Efficiency: Användares jobb eller uppgifter måste ökas produktivitet när de redan har lärt sig 

systemet.  

 

Memorability: Det måste vara lätt att komma ihåg hur man kan använda systemet fastän användare 

inte har använt det ett tag. 

 

Errors prevention: Det måste vara lätt att återhämta information efter ett misstag och systemet 

måste förhindra allvarliga fel händer.  

 

Satisfaction: Det måste vara bekvämt och tillfredsställande att använda systemet. 

 

Principer för design 

 

Visibility betyder att allt i systemet måste vara visuella på skärmen så att användare kan se och 

förstå hur systemet fungera men det är viktig att användare känner igen saker och ting som ingår i 

systemet. 

Consistency är konsekvent i användningen av konstruktionsegenskaper och vara konsekvent med 

liknande system och standard arbetssätt. 

Familiarity betyder att språk och symboler som användas in systemet måste vara bekanta med 

användare. 

Affordance betyder att saker som designas i systemet måste vara klart vad de betyder och vad de är 

för att användare vet vad de ska gör i systemet. Till exempel en länk för att länka och en knapp för 

att trycka på och en händelse händer. 

Navigation Ge stöd för att möjliggöra för användare att navigera runt olika delar av systemet. 

Control betyder att systemet tillåter användare att ta kontroll över systemet. 

Feedback betyder att systemet måste svara information snabbt till användare så att de vet vad som 

är pågången. 

Recovery betyder att användare kan återhämta sina data eller information från sina misstag snabbt 

och effektivt. 

Constraints betyder att systemet förhindrar användare att göra allvarliga fel genom korrekt 

begränsande tillåtna handlingar och söka bekräftelse av farliga operationer.  

Flexibility betyder att systemet tillåter användare att utföra operationer i olika sätt. Det beror på 

användares erfarenheter och intresse. 

Style betyder att gränssnitt av systemet måste vara snyggt för att attraktivera användare. 

Conviviality betyder att systemet måste vara vänligt, artigt och behagligt eftersom användare inte 

vill störa vid systemsanvändning till exempel system avbrytas mitt i användning. 
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3 Metod 
 

Innehållet i det här kapitlet är till för att visa ett tillvägagångssätt av informationsinsamling till C-

uppsatsen. Enligt Patel & Davidsson (2014) är det viktigt att informationsinsamlingen måste uppnå 

en god validitet och en god reliabilitet. En god validitet är att man måste veta att vad man 

undersöker, faktiskt undersöks. En god reliabilitet är att undersökningen som man håller på måste 

hända på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson 2014, s.102). Man använder då begreppen validitet 

och reliabilitet för att beskriva hur bra vår datainsamling/test har fungerat och det finns många 

metoder och arbetssätt att uppnå detta. 

 

3.1  Användartester 
 

Användbarhet är en kvalitet som många produkter måste ha för att kunna överleva på marknaden. 

En produkt eller service är användbar när det är lätt för användare att hantera produkten eller 

tjänsten på olika sätt, dvs. att användaren känner sig bekväm när de integrerar med produkten utan 

hinder och tveksamhet. Utöver bekvämligheten och lättheten måste användare uppnå vad de vill 

göra. En produkt eller tjänst tillverkas för att underlätta för människor på jobbet och i livet så om de 

vill uppnå användbarhet måste användare placeras i centrum av en designprocess. Och 

användbarhetstest är ett viktigt steg för att förbättra produktslönsamhet och kunna förhindra eller 

eliminera besvikelser för användare när de använder produkten eller tjänsten (Rubin & Chisnell 

2008). Men hur kan vi förbättra användbarhet på en produkt? Det är en stor och viktig fråga som 

många företag vill utreda. Nielsen (2012) medger en bra och grundläggande metod som kan 

användas för att utvärdera produktanvändbarhet är användartester. Användartester är en metod som 

låter ett antal testpersoner representerar slut-användare för att testa och utföra uppgifter i produkten 

eller tjänsten och testpersonerna observeras under testet för att ta reda på vad som är lätt och vad 

som är svårt när användaren interagerar med produktens gränssnitt. Hur en testledare kan samla in 

data vid att observera testpersonerna (se punkt 3.2.1, 3.2.2 och 3.2.3) och hur många testpersoner 

kan delta på en undersökning för att få ett effektivt resultat (se punkt 3.4).  Rubin & Chisnell (2008) 

beskriver vidare att användbarhetstestningen är en av de centrala metoderna inom användbarhet 

eftersom metoden användas för att utvärdera en produkt genom att testa produkten med slut-

användare och undersöka hur produkten fungerar i användningen och genom detta kan 

användbarhetskriterierna av produkten utvärderas (Rubin & Chisnell 2008, s.21). 

 

3.2 Datainsamling 
 

Det finns olika sätt att samla information som besvara våra frågeställningar i en undersökning. 

Under undersökningen har både kvalitativ- och kvantitativkaraktär använts.  

 
Kvantitativ och Kvalitativt inriktad forskning: 

Enligt Patel & Davidsson (2014) innebär kvantitativ forskning att man mäter en mängd av 

information/data som man har samlat in. Därefter ska denna information analyseras med statistiska 

metoder. Kvalitativ forskning innebär att datasamlingen fokuserar på ”mjuka data” dvs. insamlade data 

tolkas och förstås av texter och man brukar använda verbala analysmetoder (Patel & Davidsson 2014, 

s.13-14). 
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3.2.1 ”Tänka högt”-tekniken  
 

Rubin & Chisnell (2008) menar att tänka-högt tekniken är en enkel teknik som kan hjälpa 

observatörer att förstå vad testpersoner tänker under hela testet. I testet tillåtas testpersoner testa 

några uppgifter i ett system och de kan tänka högt under testningen, dvs. att testpersonerna kan 

verbalisera sina tankar och upplevelser när de interagerar med systemet och observatörerna 

observerar och spelar in eller skriva ner testpersoners förslag och kommentarer under testsessionen. 

De främsta fördelarna med ”tänka högt”-tekniken är att få en bättre förståelse för testpersoners 

”mental model” om systemet. Dessutom kan tekniken hjälpa testpersonen att koncentrera sig på 

testen och de kan prata med testledare eller observatörer om det som de var nöjda och inte nöjda 

med i systemet. Utifrån detta så fångas problem upp naturligt i systemet, annars så kanske vissa 

problem glöms bort efter testningen. Ytterligare en fördel tänka-högt tekniken är att testare kan 

avslöja hur de tänker om att göra ett test och varför det funkar eller inte funkar för dem (Rubin & 

Chisnell 2008, s.204). 

I mina användningstest användas tänka-högt tekniken för att insamla testpersonernas åsikter när de 

integrerar med molntjänstplattformen Bluemix. Det är ett bra sätt att få direkt/rå information som är 

kanske svårt att få efter testen eftersom testpersonerna kan glömma bort. 

Tänka-högttekniken kan ge full effekt när den utförs med observation under en testprocess. 

 

3.2.2 Observation 
 

Patel & Davidson (2014) skriver att observation är en vetenskaplig teknik som används vid 

informationsinsamling. Observation är ett bra och användbar medel genom att observera 

testpersoners beteende och vad som händer under observationen för att samla in data. Dessutom 

används observationer för att utfylla information som insamlas med andra metoder. 

Observationsmetoden är som ett viktigt verktyg eller hjälpmedel i olika undersökningar (Patel & 

Davidson 2014, s.91). Vidare nämner författarna även fördelarna med olika observationsmetoder. 

Observationsmetoden är en bra teknik om någon som har problem med kommunikationen eller inte 

har tid vid en intervju. Observationsmetoden är relativt oberoende av testpersonens vilja att lämna 

information av olika anledningar. Författarna upptar även om att en observation måste vara 

systematiskt planerad och informationen måste registreras systematiskt. Fangen (2005) fortsätter 

med att observationsmetoden är en metod som ger bättre resultat eftersom man kan samla in mycket 

information som inte kan uppfångas vid en intervju och är svårt att beskriva i ord (Fangen 2005, 

s.32).  

 

Det finns många sätt att genomföra en observationsmetod. Rubin & Chisnell (2008) menar att en 

god observation kräver några tillgängliga observatörer och en testperson i ett rum under 

testsessionen. Testpersonen ombes att tänka högt under testsessionen, dvs. att testpersoner kan ge 

verbala yttringar om sina känslor när de fullgör testningar eftersom det är ett bra sätt att förstå vad 

testpersonen tänker medan de testar systemet och hur de upplever testet och prototypen. Människor 

har lätt för att glömma bort detaljerade information så beslutet att använda programvaran Open 

Broadcaster Software OBS
3
 för att utföra skärmsinspelning och ljudinspelning under 

testsessionerna. Inspelningen utgörs med testpersonens godkännande (se bilaga 1). Inspelningarna 

är ett bra sätt för att minska observatörers ansträngningar att komma ihåg alla information och 

observationerna kan ses igen i efterhand så risken att förlora viktig information begränsas.  

                                                           
3
 OBS är en programvara som användas video inspelning. Dessutom användas OBS vid ljudinspelning och 

skärmsinspelning.  (OBS) 
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Under testsessionerna brukar observatören stå en bit ifrån testpersonen för att inte förstöra 

testdeltagares fokusering som kan påverka till testresultatet. Så inspelningar är en fördel när 

observatörer inte kan observera testpersonerna noggrant (Rubin & Chisnell 2008, s.217-225).  

 

I mitt fall används observationstekniken eftersom jag vill veta hur testpersonerna ser ut och deras 

beteende när de integrerar med Bluemix för att bedöma information som de ger och varför de kan 

eller kan inte klara användningstesten. Dessutom användas skärminspelning och ljudinspelning så 

observatörer inte behöver vara under testsessionerna. 

 

3.2.3 Intervjutekniken 
 

Intervjuer utförs direkt efter att de olika testpersoner har gjort olika experiment för att ta reda på vad 

de tänker om molntjänstplattformen Bluemix, eftersom det ökar chansen till att testpersonerna 

kommer ihåg detaljerad information om experimenten. En ljudinspelning används vid 

intervjusessioner för att registrera intervjusvaren. Till ljudinspelningen används programvaran OBS 

och testpersonerna har accepterat användningen av ljudinspelning. Testpersonens medgivande visas 

i bilaga 1. Fastän det tar mycket tid att lyssna igenom intervjuerna vid ljudinspelningen, men det 

möjliggör att intervjuer kan granskas i efterhand och testpersonernas svar registreras exakt. 

Ytterligare en fördel som medförs vid ljudinspelningen är att det inte behövs så många intervjuare 

för att anteckna information och små detaljer glöms inte bort (Patel & Davidson 2014). Trost (2005) 

skriver vidare att ljudinspelningssättet är bra för att intervjuaren kan fokusera på intervjufrågor och 

svaren för att får kvalitativ information utan att behöva göra mängder med anteckningar vid en 

intervju. 

Enligt Benyon (2010) finns det tre typer av intervjuer: strukturerade intervjuer, ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer 

Strukturerade intervjuer: används när intervjufrågor förberedas noggrant i förhand och 

intervjuprocessen följas vad som har förberett så den är lätt att utföra. Den här typen av intervjuer är 

användbar och passar till intervjuare som har ett tydligt mål och frågorna handlar bara om området 

som intervjuaren vill undersöka. Men det blir svårt för intervjuaren att få rätt information om 

intervjupersonssvar begränsas. 

Ostrukturerade intervjuer: är en informell och ostrukturerad intervju, dvs. att intervjuaren har med 

sig vissa frågor som förbereds i förväg i förhållande till ett område som önskas och i början är 

frågorna så öppna som möjligt för att samla in en bred mängd av information. Därefter utvecklas 

frågor under intervjun som baserade på svar från intervjupersoner och frågorna ska vara närmare 

studieområdet. Den här typen är som en konversation.  

semistrukturerade intervjuer: är en kombination av strukturerad och ostrukturerad intervju eftersom 

den här typen är öppen och tillåter nya idéer som genereras eller exploderas under intervjun. 

Intervjuaren kan ha förbereda frågor om studieområdet och frågorna ställas på olika sätt för olika 

deltagare (Benyon 2010, s.152-153). 

I mitt fall använder jag Ostrukturerade intervjuer eftersom jag vill starta med öppna frågor för att 

samla in så mycket och bred information som möjligt i början. Med öppna frågor blir det lättare för 

testpersonerna att berätta allt som de har upplevt om molntjänstplattformen Bluemix och den här 

typen är som en konversation så testpersonerna känner sig behagligt och tillfredsställande vid 

intervjun. På sådant sätt kan man få bättre kvalitativ datainsamling. Under konversationen kan 

testledare styra intervjufrågor närmare studieområdet. En ytterligare fördel vid intervjun är att man 

får fram mycket mer information eftersom det är lättare att uttala allt man tänker än att skriva ner. 
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Nedan finns det några öppna intervjufrågor som handlar om information omkring från teori kapitlet 

och med öppna frågor kan man samla in bredare information: 

I1. Hur känner du om molntjänstplattformen Bluemix? 

I2. Vad är skillnad mellan molntjänstplattformen Bluemix gentemot lokal-installerade 

plattform? 

I3. Kan Bluemix användas på universitetet istället för lokal-installerade plattform? -motivera 

I4. Är det lätt att följa informationsinstruktionen på Bluemix? 

För att få mer detaljerad informationsinsamling använder jag enkät tekniken med olika grader på 

varje fråga.  

 

3.2.4 Enkättekniken 
 

Rubin & Chisnell beskriver att det huvudsakliga målet med ett skriftligt frågeformulär efter ett test 

är att samla in information från användarna för att få en tydligare och bättre förståelse för din 

produkts styrkor och svagheter (Rubin & Chisnell 2008, s.192). Vidare menar de även att 

frågeformulär används för att samla in generell data från alla testpersoner, samtidigt som de nämner 

vikten av att frågeformuläret är det exakt samma för alla testpersoner för att inte påverka validitet 

och reliabiliteten i studien vilket även Trost (2007, s.64) understryker. Rubin & Chisnell lyfter även 

fram viktiga delar att tänka på när ett frågeformulär ska komponeras.  Frågeformuläret måste vara 

utifrån undersökningsfrågorna i din testplan, kort, tydlig och inte kan observeras under testet, 

exempelvis åsikter och tankar kring designen. Författarna menar även att frågorna bör vara enkla att 

svara på och med fördel bör så kallade stängda frågor användas vilka kan besvaras med hjälp av 

checkboxar, skalor, sant-eller-falsk påståenden eller korta svar, dvs. testpersonen får skriva vad den 

vill dock begränsas utrymmet vilket denne har att skriva på vilket gör att testpersonen måste 

prioritera och välja ut de viktigaste denne vill dela med sig av (Rubin & Chisnell 2008). Trost 

(2007) menar att öppna frågor bör undvikas i en enkät då olika beteenden så som, ovana att skriva 

och svårigheter med att stava etc. hos testpersonen kan bidra till minskad svarsfrekvens. 

 

I mitt fall användas enkäten i samband med användartesterna för att erhålla ytterligare bredd och 

djup i undersökningen. Enkäten tillåter oss samla in både kvalitativ och kvantitativ data som i 

kombination med testpersonernas prestationer från användartesterna gav oss möjligheten att 

analysera resultatet på fler sätt och därmed öka trovärdigheten i studien. Exempelvis gav enkäten 

kvalitativ data med viktiga aspekter gällande personliga åsikter vilka är av en betydande del vid 

exempelvis bedömning av prototypernas användbarhet. Det användes enkäten efter genomfört test. 

Enkäten var standardiserade frågor av typen gradering, där testpersonen ombads att betygsätta just 

använda prototyper på en graderingsskala mellan ett och fem. Dessa frågor ger svar som är enkla att 

mäta och generalisera (Patel & Davidsson 2014). 

 

Nedan finns det ett antal påståenden som är stängda frågor. Frågorna innehåller information som 

handlar om molntjänstplattformens användbarhetsutvärdering. 

E1. Det är lätt att lära sig att använda plattformen. 

E2. Det är lätt att komma ihåg hur plattformen fungera. 

E3. Jag kan utföra uppgifter snabbt på plattformen. 

E4. Plattformen är behaglig o komfortable att använda. 
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E5. Jag sparar tid när jag använder plattformen. 

E6. Plattformen är mer effektiv att hantera en applikation. 

E7. Jag kan använda plattformen utan att anstränga mig. 

E8. Det är lätt att återhämta information efter misstagen. 

E9. Det är lätt att navigera runt i plattformen. 

E10. Jag kan skapa en applikation på plattformen på olika sätt. 

E11. Det behöver inte många steg för att skapa en applikation. 

E12. Plattformen hjälper mig att vara mer produktiv inom programmering. 

E13. Jag har kontroll över plattformen 

E14. Jag får snabbt respons från plattformen. 

E15. Det är lätta att följa instruktionen på plattformen. 

E16. Språk på plattformen är lätt att läsa. 

E17. Symboler på plattformen är lätt att förstå. 

E18. Plattformens gränssnitt är snyggt. 

E19. Information på plattformen arrangeras hierarkiskt. 

E20. Mina krav träffas när jag jobbar med plattformen. 

E21. Det är lätt att hantera information (skapa/ta bort mapp, bild, fil). 

E22. Det är lätt att hantera en applikation på plattformen. 

 

3.3 Uppställning testmiljön 
 

När ett system designas och fokuseras för användarcentrerad design så sätts en användbarhetstest 

upp för att testa hur användbarhet ett system är när testpersoner interagerar med systemet. Dessutom 

koncentrerar användbarhetstestningen bara på användare och systemet så ett dyrt testningslabb inte 

behövs. Så ”simple single-room setup” blir valt för att använda under användartesterna.   

Enligt Rubin & Chisnell (2008) är ”simple single-room setup” en enklaste och mest grundläggande 

testmiljön eftersom det finns tillräckliga resurser och utrymmer som behövs till testningar. 

Dessutom måste rumsläget vara tyst och avskild. Inne i rummet finns det ett bord som datorn kan 

ställas på och några dokument och utrustningar som behövs för testningen. Bakom bordet sitter en 

testperson. En testledare placeras i 45 grader vinkel snett bakom testpersonen och testledare måste 

vara en bit ifrån testpersonen så att den inte dra uppmärksamhet från testpersonen. Det finns också 

några observatörer som sitter längst bak i rummet, rakt bakom testpersonen, se figur 4 (Rubin & 

Chisnell 2008, s.101).  

Figur 4 visar hur ”Simple single-room” uppställs för en testmiljö och hur vi kan placera testledare, 

testpersonen och observatörer samt testutrustringar så att få ett effektivt resultat. 
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Figur 4: Testmiljö användes under användartesterna. Källa: Författare. 

Författarna beskriver vidare att den här typen av testmiljö är bra därför att de inte behöver satsa 

mycket pengar på testningsverktyg. Det kräver bara ett grundläggande behov till testningar till 

exempel ett rum, ett bord, en dator som har några nödvändiga programvaror, en testperson och en 

testledare. Fördelen med testledaresposition är att testledaren kan se testpersoners avseende och 

skeende under testsessionen. Ytterligare en fördel med den positionen är att testledaren kan 

uppmuntra och hjälpa till när testpersonen behöver det. Dessutom känner testpersonen inte sig lika 

ensam i rummet och testpersonen kan tänka-högt under testsessionen. För att få full effekt av en 

kvalitativ data insamling, måste testledaren och testaren exploatera produkten tillsammans. Tänka-

högt är en viktig process under datasamlingen genom att exploatera testares tankar så mycket som 

möjligt när testledare gör observationen och intervjun (Rubin & Chisnell 2008, s.31,102). 

 

3.4 Urval av testpersoner 
 

Testpersoner är personer som representeras för slut-användare så en testpersonsval är viktig del 

inom användbarhetstestningen. Om testen utförs av fel testare ska utforskningsresultat bli felaktigt, 

dvs. att information som insamlas är fel (Rubin & Chisnell 2008, s.115). Molntjänstplattformen 

Bluemix är en plattform som tillhandahållas för IT-utvecklare eller människor som jobbar inom 

programmering. Så testpersonsålder under användartesten krävs inte men testpersoner måste vara 

människor som är verksamma inom IT-området eller studerar ett IT-relaterat program på 

universitetsnivå för att kunna ge ett så bra testresultat som möjligt.  

Andra delen som också är av stor betydelse är att välja mängden av testpersoner. Enligt Rubin & 

Chisnell (2008) räcker det med fem testdeltagare för att identifiera viktigaste användbarhetsproblem 

av en design i ett system. Det är svårt att identifiera brister av en produkt med ett eller två 

testpersoner eftersom det inte finns många insikter som upptäcks när det jämförs med 

självupplevelse av produkten och det är fortfarande en undermålighet. Med tre eller fyra genereras 

en liten mängd av ny information men det är ännu inte en bra nivå att mätta produktbrister och med 

mer än fem testpersoner slösar det bara tiden eftersom många saker upprepas utan nya upplevelser 

upptäcks. Men med fem testpersoner är det cirka 80% av användbarhetsproblemen som identifieras 
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så fem personer är en bra mängden för att få ett bra resultat vid datainsamlingen (Rubin & Chisnell 

2008, s.72, 125).  

Vidare beskriver författarna att det är bra att dela testpersonerna i olika grupp eftersom insamlad 

data kanske olika nivå. Det beror på vilka erfarenheter testpersonerna har. Testpersoner som har 

samma karaktärer eller erfarenheter delas i en grupp (Rubin & Chisnell 2008, s.124). För att få 

bättre resultat vid en utvärdering och för att se hur mycket användbarhet av produkten som träffar 

slut-användares behov så testpersonerna vid användningstesten delas upp i två grupper (se tabell 1). 

En grupp finns fem ovana programmerare och resten tillhör ”bra programmerare” gruppen. De här 

grupperna väljas för att jämföra hur de upplever molntjänstplattformen Bluemix. 

 

Tabell 1: Testpersoner klassificerade enligt kön och programmeringsvana 

Testperson Kön Bra programmerare Nybörjare programmerare 

(TP) 

TP1 Man  X  

TP2 Man    X 

TP3 Kvinna  X 

TP4 Man    X 

TP5 Man    X 

TP6 Man  X  

TP7 Man    X 

TP8 Kvinna  X 

TP9 Man    X 

TP10 Man  X  

  

3.5 Testsessionsupplägg 
 

Testledare gav en kort introduktion om hur testet ska utföras för testpersonerna (se bilaga 3). 

Därefter fick testpersonerna skriva på ett medgivande (se bilaga2) som tillåter skärminspelning och 

ljudinspelning användas under testsessionen och att insamlad information kan användas i den här 

undersökningen och lite information som avser testpersonens karaktär innan själva testet börjar. 

Efter detta fick testpersonen information om användningstest (se punkt 3.6).  Testpersonen 

observerades under själva utförandet av de uppgifter som skulle lösas och de kunde tala om vad de 

tänkte - tänka högt tekniken - under testsessionen. 

När användningstestet avslutades intervjuades testdeltagarna och fick fylla i enkäten. För frågorna i 

intervjun se punkt 3.2.3, och för enkäten se punkt 3.2.4.  

 

3.6 Användningstest  
 

1) Skapa ett konto från www.bluemix.com 

http://www.bluemix.com/
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2) Skapa en WEB sida med ASP.Net 5 från Dashboard 

3) Ändra koden på applikationen som du har skapat, använda GIT versionen 

Under mappen WWWROOT som ligger under src mappen: 

- Importera stil.css filen till css mappen på Bluemix 

- Importera 8 bilder till mappen images på Bluemix 

- Skapa en mapp som heter js  

- Importera funcs.js till js mappen på Bluemix 

- Ta bort index.html på Bluemix och importera index.html till Bluemix 

Distribuera (Deploy) applikationen från detta utrymme 

Öppna (open) distribuerade applikationen. 

4)  

- Skapa Java DB Web Starter från Boilerplates i Bluemix Catalog 

- På Overview sidan av applikationen lägger till Add service Natural Language 

Classifier från Watson  

 

Jag väljer fyra test (uppgifter) eftersom de är grundläggande och liknar vad många studenter har 

studerat på universitetet men gjort på lokal-installerad plattform. 

Första testet visar att hur användare kan komma åt och skapa ett konto på molntjänstplattformen 

Bluemix. Det representerar för ”Software as a Service” och ”Platform as a Service” på 

molntjänsten.  

Andra testet visar hur användare kan skapa en WEB applikation med ett av de 

programmeringsspråken på molntjänstplattformen. 

Tredje testet visar hur användare kan ändra koden på applikationen som har skapat i andra testet och 

de kan köra applikation för att se resultatet. 

Fjärde testet visar att användare kan skapa en Java applikation på ett annat sätt och de kan lägga till 

en tjänst på applikationen om de vill smidigt och lätt. 

Genom fyra användningstest kan användare skilja mellan molntjänstplattformar och lokal-

installerade plattformar. Med lokal-installerade plattformar behöver användare ladda ner många 

programvaror och installera dem på egen dator. På sådant sätt behöver de satsa mycket pengar på 

processorkapacitet så att datorn orkar att köra olika plattformar. Men på molnet behöver användare 

bara en dator, en webbläsare och internetkoppling för att kunna komma åt sina applikationer. På 

molntjänstplattformen kan användare skapa olika typer av applikationer med olika 

programmeringsspråk. Dessutom kan användare hantera information tillexempel att skapa, flyta 

eller ta bort en fil, bilder m.m. och lägga till tjänster eller databas på sina applikationer smidigt och 

snabbt. 
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4 Empiri 
 

I det här kapitlet redogörs för insamlad empirisk data från användartesterna av 

molntjänstplattformen Bluemix från IBM. Användbarhettestningar utfördes med tio olika personer 

som delas i två grupper (se tabell 1, punkt 3.5). Under testsessionerna används Tänka-högt och 

observation tekniker för att samla in data som vad testpersonerna tänkte och hur de agerade när de 

använde molntjänstplattformen. Dessutom antecknades tiden som behövdes för att utföra varje 

användningstest.  Efter testsessionerna intervjuades testpersonerna och en enkät delades ut. 

Datainsamlingen i det här kapitlet utgår ifrån analysmodellen i punkt 2.5.  

 

4.1  Förberedelse Testmiljö 
 

För att få ett bra insamlad datasresultat så utförs användbarhetstestningar i en lugn och kontrollerad 

miljö, dvs. testningarna måste utgöras på samma dator, samma internetshastighet och samma 

webbläsare m.m. Testpersonerna gör testen i ett lugn och tyst rum på universitet och testen ska 

göras på samma bärbara dator och samma webbläsare Google Chrome. Programvaran ”Open Broad 

Software” (OBS) används vid skärminspelning och ljudinspelning under testsessionerna och 

intervjuerna. Alla instrumenten kontrolleras innan användbarhetstestningarna utförs för att undvika 

validitetsrisker för dataanalyser. Se figur 4 i punkten 3.3 för hur testmiljön ställdes upp. 

 

4.2  Genomförande test  
 

Innan testsessionerna börjar, presenterar testledare lite information (se bilaga 3) om 

användbarhettestningarna. Under testningarna ska skärminspelning och ljudinspelning att användas 

så testpersonerna måste skriva under en medgivandeblankett (se bilaga 1) för att tillåta 

inspelningarna. Testpersonerna kommer observeras och de kan då tänka högt så att observatörerna 

får en bättre bild av vad de tycker när de integrerar med molntjänstplattformen Bluemix. Därefter 

ska de få testlistan som innehåller fyra användningstest (se punkt 3.6) som det finns behov för att 

utvärdera användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix. Tiden som behöver för att utföra varje 

test antecknas. När testpersonerna gör experiment färdigt ska de intervjuas och få en enkät för att 

diskutera om hur de upplever molntjänstplattformen. För att ha en tydligare bild om 

användningstesten som utföras på Bluemix (se punkt 3.6). 

 

4.2.1 Insamlad data från observation och tänka-högt tekniker 
 

Testpersonerna kan uttrycka sig om sina tankar och idéer medan de gör testen på Bluemix för att få 

information som är svår att samla in från andra tekniker. Med observation tekniken kan testledare 

observera om några punkter nedan: 

- Tid som behövs för att utföra varje användningstest. 

- Testpersonens tillfredställelse 

- Vilka fel uppstår  

- Vilken uppgift görs klart eller inte 
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Under testsessionen antecknade testledare tider som testpersonerna behövde för att utföra varje test. 

Tabell 2 visar tiderna som testdeltagarna behövde för att utföra varje användningstest och total tiden 

som behöver till alla testen, medan Tabell 3 visar insamlad data från tänka-högt och observation. 

 

Tabell 2: Tid (minuter) som varje testperson behövde för att utföra testsuppgifterna 

Testperson 

(TP) 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Tid/ 

Testsession 

 

TP1 1:10 1:10  11:52 2:20 16:32  

TP2 1:27 1:41 12:40 3:00 18:56  

TP3 1:13 1:15 13:20 2:59 18:47  

TP4 1:39 1:12 14:15 2:32 19:38  

TP5 1:00 0:45 12:45 1:46 16:31  

TP6 1:05 1:00 10:30 2:00 14:35  

TP7 1:40 1:30 13:50 2:40 19:40  

TP8 1:30 1:58 8:30 1:39 13:37  

TP9 1:06 1:36 10:10 1:48 14:40  

TP10 1:15 1:13 11:15 1:55 15:38  

 

Tabell 3: Antal fel och observation av testpersoners utförande av användartestets uppgifter 

Testpersoner  

(TP) 

Observation Tänka-högt 

Antal 

fel- 

navige-

ringar 

Observation utförande 

TP1 4 Lite nervös. 

Det var svårt att hitta menyn 

Det var misslyckat att ladda 

upp ”funcs.js” filen till ”js” 

mappen. 

Add Git låg på skärmen men 

det tog tid att hitta. 

 

Det funkade inte att ladda upp 

”func.js” till ”js” mappen på 

första gången. 

 

Han skapade fel en mapp men 

han kunde ta bort mappen och 

skapa en ny. Han hanterade 

informationen på plattformen 

snabbt och smidigt.  

 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

Det var svårt att komma ihåg 

information som stod innan. Det är 

bättre att ha dem tillgängliga och 

påminna, så det är bättre att 

använda ”Breadcrumbs” så att 

användare inte behöva komma 

ihåg. 

Var otydligt på designknappar 

(Deploy, Open). 

Det var bra och snabb feedback 

när jag laddade filer och bilder. 

Högerklick information är 

tydligare än vanliga webbläsare.  

Det tog lång tid att [de-]bugga en 

applikation och körningssymbolen 

visades otydlig och för liten så 

man tror att datorn hängde sig. 

Mörk färg på bakgrund och text på 

menyn var små så det var svårt att 

hitta. 

Ikonerna var bra och tydliga. 

TP2 4 Lite nervös. 

Använde 

Det var bra att det finns 

avgränsningsverktyg. 



23 
 

avgränsningsverktyg. 

Hittade direkt Menu, Catalog 

och Service. 

Svårt att hitta Overview page 

av applikationen. 

 

Mata in applikationsnamn som 

har redan i systemet – 

systemet fångar fel och 

notisera felen 

Mata in ett annat namn. 

 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

Add Git var för liten så det var 

svårt att hitta. 

Edit Code borde ligga mittrutan. 

Lite färg på Deploy, Open knappar 

ex. grönfärg på knapparna för att 

sticka ut  

Det var svårt att skilja saker och 

ting med grått och svart bakgrund 

o text. 

 

TP3 7 Lite nervös. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

 

Det var svårt att se översikt på 

grund av otydlig textfält. 

 

TP4 10 Väldigt nervös. 

Add Git hittades direkt. 

 

Under användningstest 2 

loggar systemet plötsligt ut. 

Vet inte varför. 

Logga in igen för att fortsätta 

med användningstesten. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

Edit Code var liten så det var svårt 

att hitta 

Create App knappen ligger på 

höger sidan -> svårt att se – Create 

App knappen bör ligga i mittrutan. 

 

TP5 8 Lite nervös. 

Det var svårt hitta Bluemix 

menyn fastän de låg på 

skärmen. 

Mata in applikationsnamn som 

har redan i systemet – 

systemet fångar fel och 

notisera felen 

Mata in ett annat namn. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

Svårt att tänka direkt Edit Code 

ligga på höger sidan 

Förstå inte vad knapparna 

(Deploy, Open m.m.) betyder i 

början. 

Det var inte van att Create App 

knappen som låg i höger sidan 

 

TP6 10 Lite nervös. 

Det tog lite tid att lista ut 

Catalog. 

 

Under användningstest 3 

loggar systemet plötsligt ut. 

Vet inte varför. 

Logga in igen för att fortsätta 

Deploy knappen var otydligt. 

Menytexter är små och gråa så vårt 

att se. 
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med användningstesten. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

TP7 15 Väldigt nervös. 

 

Klickade tillbaka instruktionen 

på testet 3 för att kolla vad han 

skulle göra i nästa steg. 

 

Ladda upp stil.css till fel 

mapp. 

Kör applikationen och fel 

resultat. 

Ta bort gamla filen stil.css. 

Ladda upp igen filen till rätt 

mappen css. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

Det fanns mycket information på 

skärmen så det är lätt att glömma 

information som vad de ska göra i 

nästa steg i instruktionen. 

Add Git, Edit Code och Create 

knappar låg på höger sidan som 

han inte förvänta sig. 

TP8 5 Inte nervös. 

Overview var på skärmen men 

hon såg inte fastän hon drog 

musen över den några gånger.  

Misslyckade att importera 

bilderna till ”Images” mappen 

Hitta Add Git, Edit Code, Add 

Service direct. 

Ladda upp bilder till fel 

mappen. 

Ta bort bilderna. 

Ladda upp igen bilderna i 

mappen images. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

 

Det var bra och lätt att se när Add 

Service låg i mittrutan och stora 

texter. 

Händelser som pågick, borde ligga 

i mittrutan. 

Meny och information om 

applikationen låg rimligt. 

TP9 7 Lite nervös. 

Han måste kolla instruktionen 

2 gånger innan han kunde hitta 

Add Git. 

Tog tid att hitta Edit Code. 

Mata in applikationsnamn som 

har redan i systemet – 

systemet fångar fel och 

notisera felen 

Mata in ett annat namn. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

 

Det var svårt att se pågått 

händelser när de visades på höger 

sidan. De borde ligga i mittrutan. 

Add Git var jättegömd. 



25 
 

TP10 10 Lite nervös. 

Det tog tid att hitta Add Git, 

Edit Code, och Create App på 

användningstestet 3, 4. 

 

Mata in applikationsnamn som 

redan har i systemet – 

systemet fångar fel och 

notisera felen 

Mata in ett annat namn. 

Användningstest 1, 2, 3, 4 var 

klara. 

 

Det var för mycket information på 

skärmen så svårt att hitta rätt 

information 

 

 

4.2.2 Insamlad data från intervjuer 
 

När testpersonerna hade slutfört AT1-AT4 startades en intervju med fyra öppna frågor (I1-I4) där 

testpersonen gav svar. 

I1. Hur känner du om molntjänstplattformen Bluemix? 

TP1:  Enligt TP1 i Bluemix finns det en del som är bra och en del som är inte bra eftersom 

bakgrundsfärgen är så mörk och texterna på menyn är det små så det är svårt att hitta 

informationen. Men feedback är bra och tydlig när han högerklickar för att hantera 

information på applikationen. Dessutom var ikoner på olika tjänster fina och tydliga. 

Han förstod vad ikonerna betyder.  

TP2:  TP2 tycker att det är lite små krångligt i början och svårt att hitta vad han skulle göra. 

Dessutom förslår han att gränssnittet borde designas tydligare, till exempel 

körningsknappar: ”grön betyder kör – rött betyder stopp – viktiga funktioner bör ligga 

i centrerad på skärmen”. Det är bra och smidig att använda begränsningsverktyget.  

TP3: TP3 tycker att det är mycket att ta in, inte jätte överskådlig i början. Dessutom tycker 

hon att det är svårt att hitta allting direkt eftersom det finns så mycket information på 

skärmen. 

TP4:  TP4 tycker att Add Git knappen var svårt att hitta eftersom den låg på höger sidan och 

den är för liten. 

TP5: TP5 tycker att Bluemix är en rätt rimlig och tydlig plattform och den påminde honom 

om andra lokal-installerade plattformar. 

TP6: TP6 tycker att Bluemix är en bra och innovation plattform eftersom den stödjer många 

programmeringsspråk och service. Dessutom ligger allt på molnet så han kan lagra 

sina applikationer utan att bry sig om utrymmet på sin dator. 

TP7: TP7 tycker att det är lätt att hitta saker/information på skärmen och plattformen är som 

andra lokal-installerade plattformar så att han kan skapa, ändra och uppdatera sina 

applikationer. 

TP8: TP8 tycker att plattformen är bra för studenter därför att man inte behöver satsa 

mycket på sin egen datorresurs. 

TP9: TP9 tycker att Bluemix är en ok plattform. 
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TP10: TP10 tycker att plattformen är bra eftersom det finns många programmeringsspråk och 

tjänster så att han inte behöver ladda ner och installera många programvaror som 

passar till olika språk utan ett konto. 

 

I2. Vad är skillnad mellan molntjänstplattformen Bluemix gentemot lokal-installerade plattform? 

TP1: Han tycker att skillnaden är ”deploy” tiden. Han tycker att det tog lång tid att debugga 

användningstesten som var små projekt så han tror att det ska ta jättelång tid att köra 

större projekt. Fördelar är att han inte behöver krångla med installation och han 

behöver inte bry sig om utrymmet på egen hårddisk och internminnen eftersom det 

behöver ett tillräckligt minne för att bugga och köra en applikation. I Bluemix kan han 

köra en applikation på vilken dator som helst och alla applikationer är tillgängliga på 

Bluemix när han loggar in. Så Bluemix är det bästa. 

TP2: Med molntjänstplattformen behöver han inte satsa mycket datorminne på egen dator. 

Men nackdelen är att det behöver internetuppkoppling. 

TP3:  Hon tycker att det inte var mycket skillnad och Bluemix är en bra plattform för att 

mycket samlas in på ett ställe men det är svårt hitta. 

TP4:  Han tycker att Bluemix är krångligare än en lokal-installerad plattform eftersom den 

behöver internetuppkoppling om man vill jobba exempel till och från skolan. 

TP5: Enligt TP5 molntjänstplattformen är en bra plattform eftersom han kan programmera 

olika programmeringsspråk på plattformen men på lokalt-installerade plattformar 

måste han ladda ner och installera olika plattform som passar till varje språk. 

TP6: Han tycker att med molntjänsten bryr han inte sig om operativsystemet och 

hårddiskutrymme på egen dator men det är tvärtom med lokal-installerade plattformar. 

TP7: Enligt TP7 i Bluemix ligger allt i ett paket så han inte behöver gå till olika ställen för 

att hämta och han behöver inte ladda ner olika mjukvaror för att integrera. 

TP8: Hon tycker att i Bluemix finns det många programmeringsspråk. Men på lokal dator 

måste studenter installera olika plattformar som passar till olika programmeringsspråk. 

TP9: Han tycker att med molntjänstplattformen kan han alltid komma åt sina applikationer 

vart han är och om internet finns och han behöver inte ladda ner många programvaror 

och lära sig att använda olika plattformar. 

TP10: Han tycker att Bluemix ä en smidig plattform eftersom användare behöver bara ett 

konto och de kan logga in via vilken enhet som helst. Om användares egen dator har 

problem eller kraschar är ens applikationer fortfarande kvar på molntjänstplattformen.  

 

I3. Kan Bluemix användas på universitetet istället för lokal-installerade plattform? – Motivering 

TP1: Han tycker att Bluemix kan användas på skolan eftersom det är enklare om 

instruktionen är samma för alla och allt ligger på ett ställe. Det är bättre än lokal-

installerade plattformar eftersom studenter inte behöver bry sig om att ladda ner olika 

mjukvaror eller paket som passar till olika operativsystem. Dessutom kan studenter 

programmera och hantera kod lika bra som på lokal-installerade plattformar fast det 

tar lite tid att debugga. 
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TP2:  Han tycker att det är en bra ide att använda Bluemix på skolan eftersom han inte 

behöver ladda ner massor av paket ex. Eclipse, Visual Studio m.m. – ”absolut ser det 

som en fördel med Bluemix istället för att hoppa emellan olika miljöer”. 

TP3:  Hon tycker att molntjänsten och Bluemix är ett bra alternativ överlag. 

TP4: Enligt TP4 kan Bluemix användas på skolan istället för lokal-installerade plattform 

eftersom det var skönare när allt finns på samma ställe så han inte behöver ladda ner 

många olika programvaror. 

TP5:  Han tycker att det absolut kan Bluemix användas på skolan och han tycker också att 

man måste lära sig hur man använda plattformen första gången samma som med lokal-

installerade plattformar. 

TP6: Han tycker att det är bra att använda Bluemix på skolan eftersom i plattformen finns 

det allt i ett ställe och han behöver inte satsa mycket av sina pengar på datorresurser 

till exempel hårddisk, minne m.m. och små projekt funkade bra att debugga och köra 

på molntjänstplattformen som på lokal-installerade plattformar. 

TP7: Enligt TP7 är det bra att använda Bluemix istället för lokal-installerade plattformar 

eftersom han inte behöver satsa mycket pengar på sin dator och han kan komma åt 

sina applikationer när han vill fastän han har glömt att ta med sin dator. 

TP8: Hon tycker att det är bra att utbyta Bluemix för lokal-installerade plattform på skolan 

därför att plattformen är bra och det finns allt som en student behöver för att lära sig 

om programmering. 

TP9: Han tycker inte att man ska använda Bluemix på skolan eftersom det är lite komplext 

och krångligt eftersom det finns många språk som inblandade i en applikation. Det är 

bättre att använda lokal-installerade plattformar eftersom de ger nya programmerare 

en känsla att de har kontroll över sina applikationer. 

TP10: Enligt TP10 kan Bluemix användas på skolan därför att i plattformen finns allt som 

han behöver för att programmera och det är lätt och smidigt att koda på plattformen 

 

I4. Är det lätt att följa informationsinstruktionen på Bluemix? 

TP1: TP1 tycker inte att det är lätt att följa informationsinstruktionen på Bluemix eftersom 

plattformen förväntade sig att användare måste komma ihåg informationen och vad de 

ska göra i nästa steg. Om användare glömde bort måste de klicka tillbaka för att läsa 

informationen en gång till. 

TP2: TP2 tycker att det är svårt att följa informationsinstruktionen eftersom det finns för 

mycket information. 

TP3: TP3 tycker att det är lätt att följa informationsinstruktionen. 

TP4:  TP4 tycker att det är bra informationsinstruktionen eftersom han kunde skapa 

applikationerna efter informationsinstruktionen. 

TP5:  TP5 tycker att det inte är lätt att följa informationsinstruktionen. 

TP6: TP6 tycker att det inte är lätt att följa informationsinstruktionen eftersom information 

är otydlig och rörig. 
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TP7: TP7 tycker inte att det är lätt att följa informationsinstruktionen därför att det är svårt 

att komma ihåg allt information i instruktionen i nästa steg. 

TP8: TP8 tycker att det är lätt att följa informationsinstruktionen. 

TP9: TP9 tycker att informationsinstruktionen på Bluemix är hyfsat. 

TP10: TP10 tycker att det är helt ok med informationsinstruktionen. 

 

4.2.3 Insamlad data från enkäten 
 

Enkäten delades till testpersonerna efter testets gång för att samla in data om användbarhet och 

designprincipsutvärdering. Enkäten innehåller slutna frågor för att få detaljerad information. I tabell 

4 presenteras svar av testpersonerna (TP) på enkätfrågorna (E1-E22). Svaren ligger i fem nivåer: 

1: Instämmer helt.  2: Instämmer delvis.  3: Tveksam.  4: Ta delvis avstånd. 5: Tar helt avstånd. 

Tabell 4: Svar på enkätfrågor med femgradiga skala 

 Frågor TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 

E1 Det är lätt att lära sig att 

använda plattformen 

3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 

E2 Det är lätt att komma ihåg hur 

plattformen fungerar 

4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 

E3 Jag kan utföra uppgifter snabbt 

på plattformen 

2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 

E4 Plattformen är behaglig o 

komfortable att använda 

3 3 2 3 2 2 2 1 4 2 

E5 Jag sparar tid när jag använder 

plattformen 

2 2 2 1 2 3 1 2 4 2 

E6 Plattformen är mer effektiv att 

hantera en applikation 

3 2 3 1 2 1 2 2 5 2 

E7 Jag kan använda plattformen 

utan att anstränga mig 

2 3 4 3 2 2 1 2 4 2 

E8 Det är lätt att återhämta 

information efter misstagen 

2 3 2 3 4 1 2 3 3 2 

E9 Det är lätt att navigera runt i 

plattformen 

4 2 3 2 2 2 2 2 4 2 

E10 Jag kan skapa en applikation på 

plattformen på olika sätt 

1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 

E11 Det behöver inte många steg 

för att skapa en applikation 

1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

E12 Plattformen hjälper mig att vara 

mer produktiv inom 

programmering 

3 3 2 1 3 3 3 3 5 3 

E13 Jag har kontroll över 

plattformen 

2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 

E14 Jag får snabbt respons från 

plattformen 

5 3 3 4 2 2 2 4 3 2 

E15 Det är lätt att följa 

instruktionen på plattformen 

3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 
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E16 Språk på plattformen är lätt att 

läsa 

3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 

E17 Symboler på plattformen är 

lätta att förstå och bekanta 

2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 

E18 Plattformens gränssnitt är 

snyggt 

5 4 3 2 1 3 2 2 3 3 

E19 Information på plattformen 

arrangeras tydligt hierarkiskt 

2 3 4 1 1 2 2 2 4 2 

E20 Mina krav nås när jag jobbar 

med plattformen 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

E21 Det är lätt att hantera 

information (skapa/ta bort 

mapp, bild, filar) 

1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 

E22 Det är lätt att hantera en 

applikation på plattformen 

2 2 2 3 1 2 1 2 3 2 

 

4.3  Sammanfattning av användartester 
 

Det var tio studenter – fem nybörjare i programmering, fem god programmerare - som deltog och 

gjorde fyra användningstest vardera. Testpersonerna tog den tid de behövde för att utföra testerna. 

Tabell 2 i punkt 4.2.1 visar tider som testpersonerna behövde för att utföra varje test och tabell 3 i 

4.2.1 visar hur många felnavigeringar och vad de gjorde. Under testsessionerna skull Tänka-högt 

tekniken användas för att samla in data om hur testpersonernas upplevelse av 

molntjänstplattformen, dvs. testpersonerna kunde säga vad de tänkte när de interagerade med 

molntjänstplattformen. 

Efter att användningstesten genomförts visar resultatet från tabell 2 att det inte var så mycket 

skillnad i tid mellan testpersonerna. Det var bara cirka 6 minuter skillnad mellan den bästa och 

sämsta efter fyra komplicerade användningstest på en helt ny och komplex plattform. Test 1, 2 och 

4 visar bara hur användare kan nå molntjänstplattformen Bluemix, hur de kan skapa en applikation 

på molntjänsten och hur de kan lägga till olika tjänster (service) på applikationerna som de har 

skapat. Test 1, 2, 4 är enkla och grundläggande uppgifter som testpersonerna klarade hyfsat och det 

fanns inte många felnavigeringar på de testen. Men test 3 är krångligare eftersom den visar hur man 

kan ändra kod för att utföra en färdig/riktig applikation så det tog lite mer tid att göra. Dessutom 

berodde det på testpersonernas känslor: de nervösa behövde mer tid för att hitta information på 

plattformen Bluemix och de gjorde fler felnavigeringar. Det var ca 10 minuter och 8 felnavigeringar 

skillnad mellan fem ovan- och van programmerare efter testsessionerna. 

Tabell 5 visar resultatet som insamlades under Observationen av användningstestsgenomförandet, 

är blandad information mellan tabell 2 och tabell 3 (se punkt 4.2.1). 

 

Tabell 5. Observationsdata användartester 

 

Testperson 

(TP) 

Programmeringsvan

a 

Känslor Felnavigeringar/ 

Testsession (st) 

 

Tid/Testsession 

 

TP1 Van Lite nervös 4 16:32 min 

TP2 Ovan Lite nervös 4 18:56 min 

TP3 Van Lite nervös 7 18:47 min 

TP4 Ovan Väldigt nervös 10 19:38 min 



30 
 

TP5 Ovan Lite nervös 8 16:31 min 

TP6 Van Lite nervös 10 14:35 min 

TP7 Ovan Väldigt nervös 15 19:40 min 

TP8 Van Inte nervös 5 13:37 min 

TP9 Ovan Lite nervös 7 14:40 min 

TP10 Van Lite nervös 10 15:38 min 

 

TP1 och TP5 klarade ganska bra av användartesterna fastän de var lite nervösa och genomförde 

dem på 16,32 med 4 felnavigeringar respektive 16,31 med 8 felnavigeringar. Felnavigeringar av 

TP5 är dubbelt så många som TP1s men den totala tiden som behövdes för att genomföra testen var 

ungefär samma. Detta problem berodde på hur TP såg saker och ting på skärmen på plattformen 

Bluemix, dvs. hur mycket nervositet de drabbats av, så det tog längre lite tid för dem att hitta 

information på samma skärm. 

TP 2 och TP3 klarade sig också ganska bra under användartesterna fastän de är lite nervösa och 

genomförde dem på 18,56 med 4 felnavigeringar respektive 18,47 med 7 felnavigeringar. TP3 

gjorde felnavigeringar som är nästan dubbelt så många gånger som TP2 men totaltiden är ungefär 

samma. Detta problem beror på hur testpersoner ser saker på skärmen på plattformen Bluemix. 

TP8 klarade snabbast av användartesterna och det tog total cirka 13,37 minuter för TP8 att utföra 4 

användningstest trots 5 felnavigeringar. 

TP 6, 9, 10 var också snabba trots en hel del felnavigeringar. De genomförde testen på 14,35 

minuter med 10 felnavigeringar respektive 14,40 med 7 felnavigeringar och 15,38 med 10 

felnavigeringar. 

TP 4 och 7 var väldigt nervösa under testsessionerna så det tog mer tid för dem att utföra testen när 

man jämför dem med de andra. De genomförde testen på 19,38 med 10 felnavigeringar respektive 

19,40 med 15 felnavigeringar. 

Under testsessionerna var det inte så mycket skillnad på felnavigering och tid av testutföringarna 

mellan fem ovana programmerare och vana programmerare. Fem vana programmerare genomförde 

testen på totaltid 79:09 minuter med 36 felnavigeringar och fem ovana programmerare gjorde med 

totaltid 89:25 minuter med 44 felnavigeringar. 

Under observationerna av skärminspelningar och ljudupptagningar uppmärksammas testpersonernas 

olika beteenden vilket måste vägas in i detta resultat då testpersoner 1, 2, 3, 5, 8, 9 var lite nervösa 

men de jobbade metodiskt, dvs. de försökte att noggrant läsa information på skärmen innan de 

navigerade vidare och det berodde på hur noggranna och nervösa testpersoner är så det tog olika 

lång tid för dem att utföra samma användningstest. Men testpersoner 4, 6, 7, 10 försökte navigera 

runt tills de hittade rätt. Bluemix är en komplex plattform eftersom det finns olika 

programmeringsspråk och olika tjänster på en enda plattform, dvs. Bluemix måste ge tillräcklig 

mycket information så att nybörjare kan klara sig på egen hand när de interagerar med plattformen.  

Testpersonerna gjorde klart 4 användningstest hyfsat snabbt med acceptabla felnavigeringar när de 

jobbar på den komplexa plattformen så det är ett godkänt resultat för Bluemix. 

 

Efter testsessionerna insamlas information (se Tabell 4, avsnitt 4.2.3) som fås från testpersonernas 

upplevelser om molntjänstplattformen.  

Tabell 6 visar procent av resultateten från enkätpåståendena i tabell 5 för att underlätta att förstå och 

utvärdera. 
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Tabell 6: procent av resultatet från enkätpåståendena från Tabell5 

Enkät- 

frågor 

Instämmer 

helt (1) 

 

(%) 

Instämmer 

delvis (2) 

 

(%) 

Tveksam 

(3) 

 

(%) 

Ta delvis 

avstånd (4) 

(%) 

Tar helt avstånd 

(5) 

(%) 

 

Medelvärde 

vana 

programmerare 

Medelvärde 

ovana 

programmerare 

E1 30 60 10 0 0 1,8 1,8 

E2 0 60 30 10 0 2,8 2,2 

E3 30 50 20 0 0 1,6 2,0 

E4 10 50 30 10 0 2,0 2,8 

E5 20 60 10 10 0 2,2 2,0 

E6 10 50 20 0 10 2,2 2,4 

E7 10 50 20 20 0 2,4 2,6 

E8 10 40 40 10 0 2,0 3,0 

E9 0 70 10 20 0 2,6 2,4 

E10 40 50 10 0 0 1,4 2,0 

E11 40 60 0 0 0 1,6 1,6 

E12 10 10 70 0 10 2,8 3,0 

E13 0 60 30 10 0 2,2 2,8 

E14 0 20 50 20 10 3,2 2,8 

E15 10 10 70 10 0 2,8 2,8 

E16 40 40 20 0 0 1,8 1,8 

E17 40 60 0 0 0 1,8 1,4 

E18 10 30 40 10 10 3,2 2,4 

E19 20 50 10 20 0 2,4 2,2 

E20 0 70 30 0 0 2,2 2,4 

E21 60 40 0 0 0 1,4 1,4 

E22 20 60 20 0 0 2,0 2,0 
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5 Analys 
 

I det här kapitlet görs en analys av insamlad data under testsessionerna som genomfördes i 

empirikapitlet. Den insamlad data ska analyseras och jämföras med information från 

Litteraturgenomgångkapitlet. Det här kapitlet kommer att följa struktur av analysmodellen (se figur 

3, punkt 2.5) för att analysera användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix. Samtidigt dras 

slutsatser kring användbarhet av molntjänstplattformen och sedan besvaras undersökningsfrågorna 

för studien.  

 

5.1  Analys enligt Folmer’s & Bosch’s kvalitetskomponenter  
 

Learnability: Folmer & Bosch (2002) beskriver att systemet måste vara lätt att lära sig att använda 

för nybörjare. 

Tio testpersoner är noviser för molntjänstplattformen därför att de inte har haft förkunskap om 

plattformen innan de testade. Men sett till antal felnavigeringar och tidsåtgången (se tabell 5, punkt 

4.3) som behövs för att utföra användningstesten.  Lärbarhet (Learnability) av 

molntjänstplattformen Bluemix ligger på en godtagbar nivå. 

Utöver data från Observationen insamlas resultat också från testpersonernas insikter efter 

testutförandet. På Enkät (tabell 4, punkten 4.2.3) finns det enkätpåståenden E1: Det är lätt att lära 

sig att använda plattformen som visar hur testpersoner känner om plattformen när de arbetar första 

gång med den. Resultatet i Tabell 6 i punkt 4.3 visar att 30% av testpersonerna instämmer helt och 

60% instämmer att molntjänstplattformen Bluemix är lärbarhet (Learnability). Det finns bara 10% 

av testpersonerna som är tveksamma om lärbarhet av plattformen. 

Från ovanstående anledningar bevisar det att lärbarhet (Learnability) av molntjänstplattformen 

Bluemix ligger på en bra nivå. 

 

Efficiency: Folmer & Bosch (2002) nämner att det bör vara effektiv när användare arbetar på 

systemet när de redan har lärt sig systemet. 

Det är svårt att bedöma den här punkten eftersom det är första gången för testpersonerna att använda 

molntjänstplattformen och fyra användningstest presenteras för olika området/uppgifter, dvs. 

användningstest repeterar inte händelser till exempel testet 1: skapa ett konto för att visa hur lätt det 

är att nå molntjänsten. Testet 2: skapa en ASP.Net applikation på ”Dashboard”. Test 3: Ändra kod 

på applikationen som har skapat från testet 2. Test 4: skapa en Java applikation från ”Catalog” och 

addera en tjänst till applikationen.  

Fyra användningstest är grundläggande men de är komplexa. Dessutom är Bluemix en komplicerad 

och helt ny plattform för testpersonerna men vi kan kolla på tidsåtgången som behövs för varje 

användningstest (se tabell 2, punkten 4.2.1). Det tog inte lång tid för att utföra de komplexa 

användningstesten. Testperson 8 presenterade det bäst testet och det krävdes bara 13,37 minuter och 

den testpersonen som prestera sämsta tog det bara 19,40 minuter. Tid mellan den bästa och den 

sämsta var inte tillräckligt stor så molntjänstplattformen Bluemix ska ge effektiviteten för att utföra 

olika uppgifter när de har lärt sig plattformen, dvs. uppgifter ska genomföras snabbare. Så 

effektiviteten av molntjänstplattformen Bluemix ligger på en godkänd nivå. 
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Memorability: Folmer & Bosch (2002) beskriver att systemet måste vara lätt att komma ihåg dvs. 

att användare kan komma ihåg hur systemet fungerar även om de inte har använt systemet på ett tag. 

Det svårt att bedöma den här punkten eftersom tjänsten är helst ny för testpersonerna och det är 

fösta gången som testpersonerna interagerar med molntjänstplattformen. Dessutom har det inte 

genomförts några användartester där testdeltagarna fått återvända molntjänstplattform på samma 

sätt. Men sett till antal av felnavigeringar och tidsåtgången för användningstesten kan vi säga att 

molntjänstplattformen är lätt att komma ihåg och samtidigt komma ihåg hur den fungera eftersom 

användningstesten utfördes på en kort tid med lite felnavigeringar fastän testdeltagarna bara är 

nybörjare. 

Utöver observationsresultat kan vi kolla resultat från enkäten som testpersonerna upplevde på 

molntjänstplattformen. På Enkät (tabell 4, punkten 4.2.3) finns det ett enkätpåståenden E2: Det är 

lätt att komma ihåg hur plattformen fungera som visar testpersonernas upplevelse om hur lätt det är 

att komma ihåg hur plattformen fungerar. Resultatet i Tabell 6 i punkt 4.3 visar att 60% av 

testpersonerna instämmer att det är lätt att komma ihåg hur molntjänstplattformen Bluemix 

fungerar. Det är bara 30% av testpersonerna som är tveksamma och 10% som inte instämmer med 

detta. 

Resultat från Observationen och Enkäten visas att det är lätt att komma ihåg hur 

molntjänstplattformen Bluemix fungerar så ”memorability” av Bluemix ligger på en bra nivå. 

 

Error prevention: Folmer & Bosch (2002) beskriver att systemet måste ha låg felfrekvens. Om fel 

uppstår vid användning, måste det vara lätt att återhämta sig från sina misstag och allvarliga fel får 

inte hända. 

Data som insamlades under Observationen visas i Tabell 3 i punkt 4.2.1. Från tabellen kan vi se att 

det fanns några testpersoner som var omedvetna om sina misstag under testsessionerna till exempel 

de matade in applikationsnamn som finns redan på plattformens server. Detta kan leda till att fel 

applikations körs och därav blir resultatet felaktigt. Men systemet fångade felen och meddelade 

felen till testpersoner så att de kunde byta till ett annat namn innan problemen uppstod. Förutom kan 

inte felen fångas upp i början, kan felen uträttas i efterhand. I användningstest 3 gjorde några 

testpersoner några fel när de skapade en mapp på fel plats eller laddade upp filer eller bilder till fel 

mapp, men de kan åtgärda felen smidigt och snabbt genom att ta bort och skapa en ny igen. 

Dessutom fanns det inte många felnavigeringar under fyra användningstest på komplexa 

plattformen som Bluemix är trots att testpersonerna är noviser. På sådant sätt kan det erkänna att 

molntjänstplattformen Bluemix har låg felfrekvens och förhindra att allvarliga fel uppstår. 

Dessutom kan testdeltagarna återhämta sig enkelt från sina misstag och de kan korrigera sina 

felaktiga beslut snabbt. Så felförhindret av Bluemix ligger på en mycket bra nivå. 

 

Satisfaction: Folmer & Bosch (2002) menar att det är tillfredsställande och komfortabel att arbeta 

på systemet. 

Insamlad data från Observation och Tänka-högt tekniker (se Tabell 3, punkten 4.2.1) visar att 

molntjänstplattformensgränssnittet inte är helt perfekt design mässigt till exempel, fel färg på 

menytexter och bakgrund eller att många knappar placerades på fel plats som leder till att det tar lite 

mer tid att söka information eller hantera applikationer. Men sett till antalet felnavigeringar samt 

tidsåtgången (se tabell 6, punkt 4.3) som krävs för användarna att genomföra användningstesten. 

Det tog inte så mycket tid att genomföra fyra komplexa tester med ett låg antal fel fastän 

användarna är lite stressiga och nervösa när de integrerar med den helt nya plattformen för första 

gången. Dessutom ska analysen utgå från testpersoners upplevelser när de har jobbat med 

molntjänstplattformen. Efter testsessionerna fick testdeltagarna en enkät där de svarar på hur de har 
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upplevt molntjänstplattformen Bluemix. På enkäten finns det två frågor som är relevanta till 

plattformens tillfredsställande. De punkterna är E1: Plattformen är behaglig o komfortable att 

använda och E7: Jag kan använda plattformen utan att anstränga mig. Resultatet från tabell 6 i 

punkt 4.3 visar att 60% av testdeltagarna instämmer att plattformen är behaglig o komfortable att 

använda ( E1) och 60% av testdeltagarna instämmer också att de inte behöver anstränga sig att 

använda plattformen. Från ovanstående anledningar bedöms molntjänstplattformen Bluemix uppnå 

en bra nivå gällande hur tillfredställande det är att arbeta emot.  

 

Analysresultatet av fem kvalitetskomponenter visar att molntjänstplattformen Bluemix uppnår en 

godkänd nivå av användbarhet. 

 

5.2  Analys enligt Benyon’s designprinciper 
 

Nedan redovisas de resultat av utvärderingen av principdesign genererade som visar att om 

plattformensgränssnittet uppnår en bra design av Benyon (2010). Precis som för enkäten väljer jag 

här att besvara med en femgradig skala (1: Mycket dålig, 2: Dålig, 3: OK, 4: Bra, 5: Mycket bra) 

och om snittbetyget graderas till tre eller mer anses gränssnittet uppnå en godkänd nivå. 

 

1. Visibility: Benyon (2010) beskriver att visibility betyder att allt i systemet måste synliga så 

att användaren kan se och få en bättre förståelse om hur systemet fungerar och det är viktig 

att användare känner igen saker och ting som ingår i systemet. Genom att alla testpersonerna 

har klarat alla användningstester hyfsat så visar det att allt på plattformen är synliga så att 

testpersonerna kan se dem och förstå hur de fungerar annars är det omöjligt att klara fyra 

komplexa test men lågt antal felnavigeringar på en helt ny och komplicerad plattformen som 

Bluemix.  

Gradering: 3 

 

 

2. Consistency är konsekvent i användningen av konstruktionsegenskaper och vara konsekvent 

med liknande system och standard arbetssätt (Benyon 2010). Molntjänstplattformen 

Bluemix har inte konsistens som liknande system och standard arbetssätt till exempel Add 

Git, Edit Code och Create knapparna som ligger på höger sidan av skärmen (se figur 6 och 

figur 7) som många testpersoner inte förväntar sig. Detta problem gör att många testpersoner 

bli förvirrade eftersom det är svårt att hitta. Data insamlades med Tänka-högt och 

Observation tekniker (se Tabell 3, punkten 4.2.1) under testsessionerna bevisar att 8 av 

testpersoner hade samma ovanstående problem. Dessutom förväntade testpersonerna inte 

heller att pågående händelser som låg på höger sidan utan att placeras centralt. Detta 

problem ledde till att det tog längre tid för att hitta information och hantera applikationer.  

Gradering: 2 

 

Figur 6 innehåller information om en applikation som ska skapas från ”Dashboard” som 

ligger på plattformens meny. 
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Figur 6: En applikation skapas från DASHBOARD. Källa: Skärmdump av Bluemix (2016a) 

 

Figur 7 innehåller information om en applikation som ska skapas från ”Boilerplates” i 

”Catalog” som ligger på plattformens meny. 

 

 

 
 
Figur 7: En applikation skapas från Boilerplates i CATALOG. Källa: Skärmdump av Bluemix (2016b) 

 

3. Familiarity betyder att använda språk och symboler som är bekanta med användare (Benyon 

2010). Under Observation och Tänka-högt sessioner var det bara en testperson (TP1) som sa 

at symboler var bekanta och att han förstod vad symbolerna betyder. Trots att andra 

testpersoner inte har sagt något om symboler och språket som används på 

molntjänstplattformen men sett till felnavigering och de har gjort klart alla användningstest 

inom en godtagbar tid. Detta visar att de väl har förstått språket och symbolerna. 

 

Dessutom visar resultatet från de enkätpåståendena E16: Språk på plattformen är lätt att 

läsa och E17: Symboler på plattformen är lätt att förstå och bekanta att det finns 80% (40% 

instämmer helt och 40% instämmer) av testpersonerna instämmer att språket på plattformen 
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är lätt att läsa (E16) och 100 % (40% instämmer helt och 60% instämmer) av testpersonerna 

går med på att symboler på plattformen är lätt att förstå och bekanta (E17).  

 

Från ovanstående synvinklar bedöms Bluemix på den här punkten uppnå en mycket bra 

nivå. 

Gradering: 5 

 

4. Affordance betyder att designa saker klart för att förbättra användares förståelse. Till 

exempel kan länkar och knappar visa sin betydelse för användaren (Benyon 2010).  

Resultatet i Tabell 3 visar att knappen Add Git inte designats som den ska. Knappen 

designas inte som en knapp som användare kan känna att man kan klicka på (se figur 9). Så 

den här punkten ligger inte inom en godkänd nivå.  

Gradering: 2 

 

5. Navigation betyder att användare kan navigera var som helst i systemet (Benyon 2010).  

Genom Observation visar det att alla testdeltagarna kunde navigera runt på 

molntjänstplattformen Bluemix för att utföra användningstesten utan problem. Dessutom 

visar insamlades data/resultat från enkätpåståenden E9: Det är lätt att navigera runt på 

plattformen att det finns 70% (se tabell 6, punkt 4.3) av testpersonerna instämmer att det är 

lätt att navigera runt på plattformen Bluemix. Så navigationen ligger på en bra nivå. 

Gradering: 4 

 

6. Control betyder att låta användare att ta kontroll över systemet.  

Utifrån resultaten av enkätpåståendena E9, E10, E11, E13, E21, E22 (se tabell 6, punkt 4.3) 

kan vi bedöma att testpersonerna har kontroll över systemet eftersom många testdeltagare 

känner att det är lätt att navigera runt och hantera information, applikationer på Bluemix. Så 

Control ligger på en bra nivå i Bluemix. 

Gradering: 4 

 

7. Feedback betyder att systemet måste svara snabbt till användare när de har gjort något med 

systemet. Utifrån resultatet av enkätpåståendena E14: Jag får snabbt respons från 

plattformen i Tabell 6 i punkt 4.3 är det hela 60% av testpersonerna som inte instämmer i att 

de får snabb responsen under testsessionerna. Så feedback från Bluemix ligger på en låg 

nivå.  

Gradering: 2 

 

8. Recovery: Det betyder att användare kan återhämta sina funktioner från sina misstag och fel 

snabbt och effektivt. Från resultat av Observation (se tabell 3, punkten 4.2.1) under 

testsessionerna visar att det finns 3 testpersoner som skapade en mapp på fel plats, laddade 

upp bilder eller en fil till fel mapp så resultat blev fel när de körde applikationen. Men de 

problemen fixades snabbt och smidigt genom att ta bort gamla bilder eller filer och 

skapa/ladda upp nya igen. Dessutom visar insamlad data från enkätpåståendet E8: Det är lätt 

att återhämta information efter misstagen (se tabell 6, punkt 4.3) att hälften av 

testdeltagaren instämmer att det är snabbt och smidigt att återhämta sina funktioner från sina 

misstag så återhämning uppnår en bra nivå i Bluemix.  

Gradering: 4 

 

9. Constraints: Det betyder att plattformen kan stoppa olämpliga och farliga operationer dvs. 

att förhindra användare att göra allvarliga fel. Resultat som insamlades från Observationen 
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(se tabell 3, punkt 4.2.1) visar att under användningstest 2 och 4 matade TP2, 5, 9 in 

applikationsnamn för att skapa en ny applikation på molntjänstplattformen Bluemix men 

detta namn fanns redan i systemet så systemet fångade upp felen och meddelade 

testpersonerna. Därefter kunde testpersonerna bytta till ett annat namn så att systemet inte 

kraschar eller användare kan få fel resultat när de kör applikationen. Detta betyder att 

Constraints uppnår en bra nivå. 

Gradering: 5 

 

10. Flexibility betyder att tillåta användare att utföra operationer på olika sätt. Det beror på 

användares erfarenheter.  

Det är svårt att bedöma den här punkten eftersom testpersonerna är noviser som inte har 

förkunskap om plattformen Bluemix innan de utför användningstesten. Men genom test 2 

och 4 (se punkt 3.6) kan vi se att en applikation kan skapas på olika sätt antingen på 

DASHBOARD (se figur 6) eller på CATALOG (se figur 7) av Bluemix. Utifrån test 3 kan 

användare ändra koden i en applikation genom att koda direkt på plattformen eller ladda upp 

färdig kod från en lokal dator (se figur 8). Från resultatet (se tabell 6, punkt 4.3) av 

enkätpåståendet E10: Jag kan skapa en applikation på plattformen på olika sätt håller 90% 

av testdeltagarna med om att molntjänstplattformen Bluemix är flexibel. Flexibility uppnår 

en mycket bra nivå i Bluemix.  

Gradering: 5 

 

Figur 8 innehåller detaljerad information om applikationen ASP.Net som skapades i 

användningstestet två. 

 

 
 
Figur 8: Koden i en applikation kan ändra på olika sätt – vänster sidan kan kod laddas upp från lokal datorn – 

höger sidan kan kod skrivas direkt på plattformen. Källa: Skärmdump Bluemix (2016c) 

 

11. Style betyder att användargränssnittet till ett system måste vara snyggt för att vara tilltalande 

för användare. 

Utifrån resultatet (se tabell 6, punkt 4.3) av enkätpåståendet E18 är det bara 40% av 

testpersonerna går med den här punkten eftersom det finns många problem med 

gränssnittsdesign som leder till att det tar längre tid och är svårt att hantera en applikation på 

Bluemix.  

Insamlad data under Observationen i tabell 3, punkt 4.2.1 visar att många testpersoner hade 

problem med knapparna Add Git, Edit Code och Create eftersom de knapparna har små 
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texter och låg på högra sidan där testpersonerna inte förväntar sig att finna dessa kontroller 

(se figur 9, figur 10 och figur 11). Dessutom är bakgrund och meny så små och grå (se figur 

9-11) så det blir svårt för testpersonerna att hitta information på skärmen. Svaren till 

enkätpåståendet E18 i tabell 6 vittnar om att 60% av testpersonerna instämmer att 

gränssnittet av molntjänstplattformen inte är snyggt. 

Gradering: 2 

Figur 9: Add Git knappen. Källa: Bluemix (2016d) 

 

 

 
 
Figur 10: Create knappen. Källa: Skärmdump Bluemix (2016e) 
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Figur 11: Edit Code knappen. Källa: Skärmdump Bluemix (2016f) 
 

12.  Conviviality betyder att ett system måste vara vänligt, artigt och behagligt eftersom 

användare inte vill bli störda vid systemsanvändning, till exempel genom att 

systemtillgången avbrytas mitt i användning. 
Under testsessionerna fanns det två fall (se tabell 3, punkt 4.2.1) som gjorde att TP4 och TP6 

blev förvirrade och besvikna eftersom systemet plötsligt loggade ut mitt i användningstesten 

2 och 3. Information som de har gjort sparades automatiskt men det tog längre tid och var 

jobbigare att logga in igen för att fortsätta med användningstesten. Resten av testdeltagarna 

hade inte samma problem men svaren till enkätpåståendet E4 visar att 60% av testdeltagarna 

var överens om att molntjänstplattformen inte är behaglig och komfortable att jobba med (se 

tabell 6).  

Gradering: 2 

  



40 
 

Snittbetyget är genomsnittet av betyg för tolv designprinciper. För att uppnå en bra design ska 

snittbetyget uppgå till minst 3. 

Visibility  3 

Consistency  2 

Familiarity  5 

Affordance  2 

Navigation  4 

Control  4 

Feedback  2 

Recovery  4 

Constraints  5 

Flexibility  5 

Style  2 

Conviviality  2 

 

Snittbetyg:  3.33 

 

Resultatet visar att design av molntjänstplattformsgränssnittet uppnår en bra design fastän det inte 

ligger på en hög nivå. Detta beror på några designbrister som identifierades ovan och det kan leda 

till att det är svårt för användare att använda Bluemix. 
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6 Slutsatser 
 

Det här kapitlet innehåller uppsatsens slutsatser som baserasanalyskapitlet. Syften av uppsatsen är 

att utvärdera användbarhet molntjänstplattformen Bluemix och vilken nytta plattformen kan ge för 

studenter inom IT. Slutsatserna presenteras genom att besvara undersökningsfrågorna U1 och U2 i 

punkt 1.3 samt ge några rekommendationer till IBM om redesign för ökad användbarhet. 

U1. Hur användbar är molntjänstplattformen Bluemix? 

U2. Vilken nytta fyller molntjänstplattformen Bluemix för studenter inom IT? 

 
U1. Hur användbar är den molntjänstplattformen Bluemix? 

Utifrån insamlad information från Observationen, Tänka-högt, Enkät samt analys som tas upp i 

punkt 5.1 visas att användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix uppfyller fem 

kvalitetskomponenter av Folmer & Bosch (2002). Den bedömningen genomfördes under 

observationen av användartesterna och från testpersonernas upplevelser om molntjänstplattformen 

efter genomförandet. I denna bedömning har även systemets komplexitet samt att testpersonerna 

inte haft några förkunskaper om systemet tas i beaktande. Resultatet i punkt 5.2 visar att betyget av 

användbarheter enligt Benyon’s kriterier inte ligger på en hög nivå fastän Bluemix innefattar de fem 

kvalitetskomponenterna för användbarhet. I den analys som genomfördes i punkt 5.2 utvärderades 

användargränssnittet enligt Benyon’s designprinciper. Det visade sig att det finns några brister i 

gränssnittdesignen, till exempel: Consistency, Affordance, Feedback, Style, Conviviality. Dessutom 

förtydligar svaren på intervjufrågorna I1 och I4 (se punkt 4.2.2), som utgår från testdeltagarnas 

erfarenheter av Bluemix, dessa problem. 

Bluemix är en komplex plattform och det finns mycket information på skärmen så det är svårt att 

sortera information på ett logiskt och bra sätt. Först och främst problem som många testpersoner 

hade under testsessionen är att knapparna och information placeras på fel plats, till exempel 

knapparna Add Git, Edit Code, Create och pågående händelser placeras på höger sida vilket inte 

förväntades av testanvändarna. Texter på knapparna och menyn är så små så det är svårt för 

användare att hitta information på skärmen. Det blir ännu svårare att hitta information när 

bakgrundsfärgen är mörk med grå textfärg. Dessutom är det svårt för nybörjare att följa 

instruktionen eftersom testpersonerna glömmer bort information om vad som ska göras i nästa steg 

så de måste klicka fram och tillbaka hela tiden för att klara uppgifterna. En ytterligare nackdel med 

Bluemix är att symbol/feedback av applikationskörning (deploy) är så liten och otydlig att det är 

svårt för testpersonerna att se när testen buggar/kör.   

 

U2. Vilken nytta fyller molntjänstplattformen Bluemix för människor inom IT-området dvs. 

utvecklare, lärare och studenter? 

Genom användningstesten i punkt 3.6 framgår det att på molntjänsteplattformen Bluemix finns det 

många programmeringsspråk, till exempel Java, ASP.Net, HTML, CSS, JavaScript m.m., som kan 

användas för att skapa en applikation snabbt och smidigt. Dessutom har testpersonerna gjort klart 

alla användningstest inom en godtagbar tid med acceptabla felnavigeringar (se tabell 3, punkt 4.2.1) 

fastän de inte hade förkunskap om molntjänstplattformen innan testen utfördes.  

Utifrån insamlad data från intervjufrågorna I2. Vad är skillnad mellan molntjänstplattformen 

Bluemix gentemot lokal-installerade plattform? och I3: Kan Bluemix användas på universitetet 

istället för lokal-installerade plattform? – Motivering som ställdes efter att testdeltagarna hade gjort 

användningstesten på molntjänstplattformen.  I punkt 4.2.2 visas att 9 av 10 testpersoner 
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accepterade att använda molntjänstplattformen Bluemix på universitetet istället för lokal-

installerade plattformar därför att man inte behöver satsa mycket pengar på egen dator till exempel 

hårddisk, internminnen m.m. eller ladda ner olika programvaror för olika programmeringsspråk. 

Därefter måste man också lära sig hur man kan använda olika lokala plattformar. Dessutom kan 

man på Bluemix koda, de-bugga och köra applikationer lika bra som på lokal-installerade 

plattformar. Med molntjänstplattformen behöver användare bara ett konto som är lätt att skapa och 

de kan komma åt sina applikationer när som helst, var som helst och köra på vilken dator som helst. 

Applikationer finns alltid i molnet såvida inte användare vill ta bort dem. 

Av ovanstående anledningar är molntjänstplattformen Bluemix en idealisk plattform för användare 

att programmera eftersom det allt finns i plattformen som tillfredsställer komfort, bekvämligheten 

och enkelheten för användare. Dessutom kan molntjänstplattformen hjälpa användare att öka 

effektiviteten på sitt jobb eller studie. Så Bluemix är en bra molntjänstplattform och har många 

fördelar som en IT-student behöver fastän plattformen har fortfarande några designbrister som 

påtalas nedan. 

 

6.1 Rekommendationer 
 

I detta avsnitt tas utvecklingsmöjliga punkter upp från användbarhetutvärderingar genom 

diskussioner i analyskapitlet och slutsatser. 

Studenter inom IT-området behöver en smidig, användbar och mångsidig plattform och 

molntjänstplattformen Bluemix från IBM är möjligen en sådan plattform som studenterna önskar sig 

så i den här uppsatsen utvärderades användbarhet av molntjänstplattformen. Resultatet från analysen 

visar att Bluemix är en smidig, användbar och mångsidig plattform. Men användbarhet av 

plattformen ligger inte på en hög nivå. Eftersom det fortfarande finns några brister i gränssnittets 

design så ges rekommendationer till företaget att deras fortsatta utveckling av gränssnittet bör 

fokusera mer på användar-centrerad design (UCD). Med sådant arbetssätt kan företaget designa 

produkten efter slutanvändare och deras behov för att användbarheten av molntjänstplattformen ska 

öka. Från undersökningen av designprinciper finns det några rekommendationer för att uppnå 

användbarhet av gränssnittet som ger tillfredställelse av användning till slutanvändare.  

Dessa rekommendationer är: 

- Produkten bör likna standardarbetssätt till exempel pågåhändelser bör placeras i central av 

skärmen så att det underlättar för användare att hitta information eftersom de är vana med ett 

standardarbetssätt. 

- Add Git, Edit Code, Create knapparna bör ha större texter, utformas grafiskt som knappar och 

bör ligga i mitten av skärmen precis som användare förväntar sig för att förbättra användares 

förståelse. 

- För att öka behagligheten bör bakgrundsfärgen, textfärg och storleken passa ihop för att 

underlätta för användare att hitta information när de interagerar mycket med plattformen utan 

att anstränga sig att utföra sina uppgifter. 

- Körning- eller implementering-knapparna bör vara större och ge tydlig information så att 

tydliggöra vad knapparna kan göra istället att låta användare gissa.   

 

Omnämnande  
 

Jag vill tacka min handledare Remigijus Gustas samt professor John Sören Petterson som gav mig 

många bra råd under arbetets gång. Pettersson föreslog också ämnet för denna uppsats och var den 
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som var i kontakt med Anne Schouenborg på IBM Cloud Nordic i Allerød vilken gav Kau 

accesskoder till Bluemix. Jag vill också tacka tio testpersoner som hjälpte mig med att generera 

användningsdata till den här undersökningen samt min handledningsgrupp som också har hjälpt mig 

under arbetet med uppsatsen. 



44 
 

Källförteckning 
 

Benyon, D. (2010) - Designing Interactive Systems: A Comprehensive Guide to HCI and 

Interaction Design. Second Edition. Harlow, England: Addison Wesley 

 

Beimborn, D., Miletzki T. & Wenzel, S. (2011). Platform as a Service (PaaS). 

WIRTSCHAFTSINFORMATIK. Volume 3, Issue 6, pp 381-384. doi: 10.1007/s11576-011-0294-y.  

 

Bevan, N. (2001). International standards for HCI and usability. Int. J. Human-Computer Studies 

55, 533-552. doi:10.1006/ijhc.2001.0483 

 

Bluemix (2016 a-f). [Skärmdumpar av Bluemix]. http://bluemix.com [2016-04-10] 

 

Ek, J. & Eriksson U. (2001). JavaScript. Sundbyberg: Pagina 

 

Fangen, K. (2005). Deltalgande Observation. Första upplagan. Malmö: Liber AB 

Folmer, E. & Bosch J. (2002). Architecting for usability: a survey. The Journal of Systems and 

Software 70 (2002) 61–78 

 

Gonçalves, V. & Ballon, P. (2011). Adding value to the network: Mobile operators’ experiments 

with Software-as-a-Service and Platform-as-a-Service models. Telematics and Informatics, 28 

(2011), 12–21 

 

Hert, P., Papakonstantinou, V., Kamara I. (2016). The cloud computing standard ISO/IEC 27018 

through the lens of the EU legislation on data protection. Computer law & security review, 32 

(2016), 16–30. 

 

Hurwitz, J., Kaufman, M., Halper, F. & Kirsch, D. (2012). “What Is Platform as a Service (PaaS) in 

Cloud Computing?”  Hybrid Cloud For Dummies [Elektronisk]. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

IBM (2015). Bluemix. https://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-bluemixfoundry/ 

[2016-04-10] 

IDG (2016). Moln. http://it-ord.idg.se/ord/moln/ [2016-03-10] 

Kuijk, J., Driel, L., Eijk, D. (2015). Usability in product development practice, an exploratory case 

study comparing four markets. Applied Ergonomics, 47(2015), 308-323. The Netherlands. 

Magnusson, M. (1999) Driv- och bromskrafter vid adoption av elektronisk handel: -en fallstudie av 

tre små och medelstora företag. Kandidatuppsats i Informatik, Karlstads universitet.  

Marston, S., Li, Z., Bandyopadhyay, S., Zhang, J. & Ghalsasi, A. (2011). Cloud computing. The 

business perspective. 51(1), 176-189  

Mell, P. & Grance, T. (2011). The NIST Definition of Cloud Computing. National Institute of 

Standards and Technology Special Publication 800-145. Gaithersburg, MD 20899-8930. 

Nielsen, J. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. 

https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ [2016-02-28] 

 

NIST. http://www.nist.gov/ [2016-02-15] 

 

OBS. https://obsproject.com/ [2016-01-31] 

http://link.springer.com/journal/12599/3/6/page/1
http://www.dummies.com/how-to/content/what-is-platform-as-a-service-paas-in-cloud-comput.html
http://www.dummies.com/how-to/content/what-is-platform-as-a-service-paas-in-cloud-comput.html
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Wiley_%26_Sons
https://www.ibm.com/developerworks/cloud/library/cl-bluemixfoundry/
http://it-ord.idg.se/ord/moln/
http://www.nist.gov/
https://obsproject.com/


45 
 

 

Ottersten, I. & Berndtsson, J. (2002). Användbarhet i praktiken: Praktiska handgrepp, 

grundbegrepp och tankemodeller. Lund: Studentlitteratur. 

Patel, R & Davidson, B. (2014) Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Rubin, J. & Chisnell, D. (2008) Handbook of Usability Testing. Second Edition. Indianapolis USA: 

Wiley Publishing INC. 

 

Savitch, W. & Carrano, F. (2009). Java: An Introduction To Problem Solving & programming. 

Fifth Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

 

Schultz, D. & Cook, C. (2007). Beginning HTML with CSS and XHTMX: Modern Guide and 

Reference. Berkeley, Calif.: Apress. 

 

Statista (2016). Statistics and Market Data on IT Services. 

http://www.statista.com/markets/418/topic/483/it-services/ [2016-02-27] 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB 

Trost, J. (2007) Enkätboken. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur AB 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf [2016-02-27] 

Wang, L. & Laszewski, von G. (2008). Scientific Cloud Computing: Early Definition and 

Experience. Service Oriented Cyberinfrastruture Lab, Rochester Institute of Technology., 825 – 

830 

Wikipedia https://sv.wikipedia.org [2016-05-31] 

 

W3Schools (2016). ASP.NET . http://www.w3schools.com/aspnet/default.asp [2016-03-15] 

 

 

  

http://www.statista.com/markets/418/topic/483/it-services/
https://sv.wikipedia./
http://www.w3schools.com/aspnet/default.asp


46 
 

Bilaga 1: Medgivande 

 

Medgivande 

Det här användartestet är en del av min undersökning. Undersökningen är att utvärdera 

användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix från IBM. Skärminspelning och ljudinspelning 

kommer att användas under testsessionen. 

Testpersonen ska vara anonym och helt frivilligt med inspelningarna. Testpersonen har rätt att 

avbryta testet när som helst. Jag får inte använda insamlingsdata vid avbrutet test i min 

undersökning eller C-uppsats.  

Genom att skriva under detta medgivande tillåter testpersonen att jag kan använda den data som jag 

samlar in under testet till min undersökning och resultatet av testet ska användas i min C-uppsatsen. 

 

Datum     

--------------------------------------------- 

 

Underskrift 

---------------------------------------------- 
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Bilaga 2: Testpersonsinformation 

 

Testpersonsinformation 

 

Kön: 

Ålder: 

Yrke: 
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Bilaga 3: Introduktion för testdeltagarna 

 

Introduktion av test 

- Det är ett test av användbarhet av molntjänstplattformen Bluemix från IBM. 

- Innan testet börjar ska ni fylla in några information på 2 former (se bilaga 1 och bilaga 2) 

- Testet innehåller 4 användningstest på plattformen (se punkt 3.6) 

- Under testet ska ni observeras av en testledare och ni kan prata högt er åsikter om 

plattformen samt skärminspelning och ljudinspelning förekommer. 

- Testledare ska hjälpa er om det ska behövas. 

- Vi testa inte dig utan att testa hur användbarhet av plattformen till slut-användare. 

- Ta den tid du behöver - Du behöver inte känna dig stressig när det tar lång tid. 

- Du kan avbryta testet när du vill och du ska vara anonym  

- Du kan alltid ställa frågor till testledare om du inte förstå något under testet. 

 

 

 


