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Sammanfattning
Arbetets övergripande syfte har varit att öka antalet besökare på Bokia.se och 
medlemskapet i klubben Låna & Läs genom att göra medlemssidorna en 
konkurrensfaktor för att dra medlemmar till sig. Målet har varit att skapa 
medlemssidorna och implementera dessa, kontrollera om de nya webbsidorna 
på Bokia.se uppfyller användarnas krav på användbarhet och identifiera de 
problem som kan uppstå. När ett användbarhetstest skapas måste flera saker tas 
i beaktning, t.ex. vilka syften och mål som finns med testet, hur avgörs vilka 
som ska testa, hur skapas testuppgifter, hur skapas en enkät och hur genomförs 
en intervju.  Utifrån dessa punkter skapades metoden. Ett användbarhetstest på 
medlemssidorna med efterföljande enkät och intervju har genomförts. 
Informationen sparades i ett kalkylblad och utifrån detta analyserades fynden. 
För att konstruera medlemssidorna har HTML, PHP, CSS, JavaScript och en 
MySQL-databas administrerad av phpMyAdmin använts. Resultatet från 
användbarhetstesterna har visat att några problem uppstod, men att det ändå 
överlag är ett bra resultat. De uppgifter som vållade problem har noggrant 
analyserats för att avgöra var, vad och varför det hade gått fel. För de brister 
som identifierades har förslag getts på hur dessa kan rättas till och åtgärdas. 
Som fortsatt arbete rekommenderas att utifrån den skapade prototypen och de 
genomförda testerna skapa en komplett och officiell medlemssida för Låna & 
Läs.

Nyckelord: Människa-dator-interaktion, användarvänlighet, användbarhetstest, 
medlemssida, webbplats, webbsida, HTML, PHP, CSS, MySQL, databas.
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Abstract
The overall aim of the work has been to increase the number of visitors to 
Bokia.se and membership to the club Låna & Läs by providing the members' 
pages with an element of competition in order to attract new members. The goal 
was to create members' pages and to implement these, check whether the new 
web pages at Bokia.se met the usability requirements for the users and to have 
the ability to identify any problems that may arise. When a usability test is 
created, several aspects must be taken into consideration, such as the aims and 
goals of the test, how to determine what to test, how to create test data, how to 
create a survey and how to conduct an interview. The method adopted was 
based on these points. A usability test on the members' pages was conducted in 
addition to subsequent survey and interviews. The information was stored in a 
spreadsheet and findings were analyzed. To construct the member pages 
HTML, PHP, CSS, JavaScript and a MySQL database administered by 
phpMyAdmin were used. The results from the usability tests have shown that 
some problems did occur but, in general, it did provide a good result. The data 
causing the problems was carefully analyzed in order to determine where, what 
and why things had gone wrong. In relation to the identified deficiencies, 
proposals have been made as to how these can be addressed and resolved. 
Further work on the basis of the created prototype and the tests performed, will 
involve the creation of a complete and official members' page for Låna & Läs.

Keywords: Human-computer interaction, usability, usability testing, member 
page, website, web page, HTML, PHP, CSS, MySQL, database. 
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Förord
Jag vill skänka extra uppmärksamhet och ett extra tack till min sambo, som 
kämpat tillsammans med mig för att jag skulle kunna slutföra detta 
examensarbete.
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1 Inledning
I kapitel 1 presenteras bakgrunden till arbetet, det övergripande syftet, de 
konkreta och verifierbara målen samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Internetanvändningen i dagens samhälle ökar konstant och allt fler företag finns 
tillgängliga på Internet genom webbplatser (webbplats är samtliga webbsidor 
och deras innehåll). Från en relativt van användares perspektiv av Internet är 
det där den första kontakten med företaget tas, och antalet vana användare av 
Internet ökar hela tiden. Det har i dag gått så långt att det inte bara förväntas att 
företaget har en webbplats det går att söka information om företaget på utan 
även ett behov av interaktion, med webbplatsen och företaget, att användare kan 
förändra webbplatsens innehåll genom att skriva och läsa information från 
andra medlemmar. Har företaget som mål att följa med i utvecklingen och 
marknadsföra sig börjar detta ses som en självklarhet. Hanteras webbplatserna 
rätt kan dessa mycket väl ses som en konkurrensfördel eller nackdel om det inte 
hanteras rätt. Det är, som Nielsen [1] skriver, lätt för en besökare att bara genom 
att klicka med musen, hamna på en konkurrents webbplats istället. Han 
beskriver det närmare genom att påtala att beroende på det stora utbud av 
webbplatser som finns idag har användare inte stort tålamod vilket gör att om 
de inte kommer underfund med en sida inom några minuter så lämnar de den.

Bokia har på sin webbplats idag en webbsida (en sida av webbplatsen som 
tillsammans med andra webbsidor skapar en total webbplats) som behandlar 
medlemskap i bokklubben Låna & Läs. Det webbsidan behandlar är 
information om bokklubben och vilka böcker en medlem har möjlighet att låna. 
För att göra Bokias webbplats och Låna & Läs mer attraktiv kan denna del av 
webbplatsen göras interaktiv, att besökare och medlemmar kan utföra vissa 
uppgifter och kommunicera med andra.

Bokia har idag många butiker under sitt paraply där vissa ägs av handlarna 
själva, vissa är Bokia-delägare och vissa äger Bokia själv. För att marknadsföra 
varje butik för sig själv kan webbplatser skapas som är personliga men ändå har 
Bokias webbplats som den gemensamma nämnaren.

Eftersom webbplatser kan användas som konkurrensmedel är det viktigt att de 
utformas för användarna. För att säkerställa att detta är fallet kan 
undersökningar av webbplatsen göras med hjälp av enkäter, frågeformulär samt 
användartester. När detta är gjort finns en uppfattning om vad användarna 
tycker om webbplatsen, vilka delar som är användbara och vilka som måste 
åtgärdas.
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1.2 Övergripande syfte

Arbetets övergripande syfte är att öka antalet besökare på Bokia.se och 
medlemskapet i klubben Låna & Läs. Då det är medlemssidorna som skapas är 
det övergripande syftet att genom att skapa medlemssidor på Bokia.se öka 
antalet besökare för hela Bokia.se. Webbplatsen och medlemssidorna ska få ett 
rykte om sig att vara användarvänligt och lättanvänt för alla målgrupper, då alla 
är intresserade av att läsa böcker. 

1.3 Avgränsningar

Arbetet fokuserar på de nya webbsidor på Bokias webbplats som skapas. De 
webbsidor som existerat sedan tidigare kommer inte att beröras. Dessa sedan 
tidigare existerande webbsidorna kommer att skapas för att få en komplett 
webbplats, men arbetet kring att konstruera dessa kommer inte att behandlas i 
undersökningen. Dessa webbsidor kommer inte heller att omfattas av 
användbarhetstestet.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Att skapa och implementera medlemssidorna på webbplatsen är ett av målen. 
Undersökningens mål är att kontrollera om de nya webbsidorna på Bokia.se 
uppfyller användarnas krav på användbarhet och identifiera problem som kan 
uppstå. 

När användartesterna är analyserade, eventuella brister i användbarhet är 
identifierade och förslag givits på vad som måste åtgärdas och förslag på hur, 
anses arbetet slutfört. Att komma med konkreta lösningar och åtgärda dessa 
brister kommer däremot inte att utföras.

1.5 Etiska dilemman

Ett etiskt dilemma som kan upplevas när en användarvänlig webbplats och 
medlemssida skapas är var gränsen mellan design och användbarhet ska dras. 
Hur många och vilka målgrupper ska webbplatsen anpassas för? Ska den 
anpassas för samtliga målgrupper, inklusive målgrupper med 
funktionsnedsättning? Ska webbplatsen anpassas för samtliga målgrupper måste 
det ofta väljas att dra ned på design. Båda dessa ses som viktiga i 
konkurrenssynpunkt, men någonstans måste gränsen dras. Ska webbplatsen 
även anpassas för samtliga funktionsnedsättningar kommer webbplatsen att 
upplevas som rörig och svårtolkad för övriga målgrupper. Detta kan leda till att 
målgrupper med funktionsnedsättning samt övriga målgrupper kan använda 
sidan. Frågan är om den stora skaran besökare kommer att finna en sådan 
design tillfredsställande eller finns risken att denna största skara besökare inte 
kommer besöka webbplatsen?

I arbetet tas ingen hänsyn till användare med funktionsnedsättning utan fokus 
ligger på att skapa medlemssidor som tilltalar den stora skaran besökare då 
målet är att öka antalet besökare på Bokia.se och medlemmar i Låna & Läs.
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1.6 Översikt

I kapitel 2 presenteras teori som funnits relevant för att kunna skapa ett 
användbarhetstest som uppfyller vetenskapliga krav. I kapitel 3 redovisas vilken 
metod som använts för att lösa uppgiften med att skapa webbplatsen, samlat 
information samt genomföra användbarhetstestet. I kapitel 4 behandlas hur 
medlemssidorna som skulle skapas är skapade. I kapitel 5 presenteras relevanta 
resultat. Slutligen i kapitel 6 analyseras resultatet och metoden.
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2 Teori
I kapitel 2 redovisas vad användbarhet är och relevant fakta för genomförandet 
av användbarhetstesterna på medlemssidorna.

2.1 Användbarhet

Vad innebär användbarhet? Enligt Spool m.fl. [2] beror detta på vad användarna 
försöker utföra. ”Surfar” de? Forskar de? Handlar de? Laddar de ned mjukvara? 
Det spelar även roll vad företaget har för mål med webbplatsen. Marknadsför 
de en tjänst? Säljer de varor? Gör de information tillgänglig för anställda? De 
bestämmer sig för att undersökningen ska fokusera på hur bra sidorna är att ge 
människor information så att de kan fatta beslut.

Erfarna internetanvändare har en förmåga att arbeta och lösa 
användbarhetsproblem på en webbplats enligt Jadav [3]. De klarar ändå av att 
hitta det de behöver men de flesta internetanvändarna är inte erfarna, utan de 
besöker webbplatsen för att utföra och lösa en uppgift. Erbjuder inte 
webbplatsen detta med lätthet finns stor risk att de blir oroliga och skeptiska 
och lämnar därför webbplatsen för att aldrig återvända.

Både Brinck m.fl. [4] och Molich [5] bryter ned användbarhet till att det 
betyder att det är till en viss grad som en användare kan utföra en rad specifika 
uppgifter. Enligt Molich [5] bidrar detta till att överföra begreppet användbarhet 
till en rad enkla storheter, som går att mätas. Liknande nedbrytning av 
användbarhet berörs av Rubin och Chisnell [6], Barnum [7] och Jadav [3].

• Fungera korrekt

• Effektiv att använda

• Lätt att lära

• Lätt att komma ihåg

• Feltolerant

• Begriplig

• Tillfredsställande att använda

Dessa olika kriterier kan sedan, utifrån vad användarna ska göra och hur 
användarna har tänkt att använda systemet, sägas ha olika vikt. 
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2.2 Användbarhetstest

I kapitel 2.2 redovisas fakta som bör beaktas för att genomföra en systematisk 
undersökning av webbplatsen i form av ett användbarhetstest.

2.2.1 Mål och syften

Enligt Norlin och Winters [8] är det viktigt att tänka igenom målen och syftena 
med testet, vad som önskas åstadkomma med testet eller vad som ska testas. 
Förberedande utredningar kan göras för att se vad som behöver testas men görs 
inte detta kan vissa delar av webbplatsen tas ut och skapa mål och syften för 
varje del. De visar på ett exempel på detta:

Mål: Genom att använda användbarhetstest och göra ändringar på webbplatsen 
ska vi åstadkomma att deltagarna ska uppfatta vår digitala katalog som 
användarvänlig.

Syfte: Efter att ha utfört användbarhetstestet och gjort ändringar ska 80 procent 
av deltagarna som testas kunna hitta en bok och en artikel i vår digitala katalog.

De poängterar att hur stor andel som ska klara syftet bestäms av de som 
utformar testet och borde spegla förväntningarna på webbplatsen. Molich [5] 
skriver att det är en utmaning för de ansvariga att utforma realistiska mått, 
mätbara mål kopplade till tekniska lösningar, användarnas krav och 
affärsmässiga konkurrensen. Enligt Barnum [7] finns det två saker som får svar 
om mål för testet skapas: vad vi vill lära oss från testet och hur vi vill mäta 
resultatet. 

Vidare fortsätter Barnum [7] att det nu är dags att bestämma sig för 
testpersonernas mål. Testpersonernas mål baseras på uppgifter, men 
testpersonernas uppgifter är inte testpersonernas mål. Till exempel kan 
uppgiften vara att anmäla sig till en föreläsning, medan målet kan vara att 
närvara. Målet med denna uppgift är att testa hur lätt det är att anmäla sig, hur 
lång tid det tar, hur många steg krävs, hur lätt tycker testpersonen att det var. Att 
göra så här gör det lättare att planera testet då allt planeras utifrån detta. För att 
lättare få fram vad som anses godkänt för testet skapas ett övergripande mål 
som omsätts till specifika och mätbara mål. 

Barnum [7] tar upp vikten av att skapa mätbara kvalitativa mål för att mäta 
testpersonernas tillfredsställelse av produkten. Kvantitativa data berättar att 
något är fel, medan kvalitativa data berättar vad som är fel. Kvalitativa data kan 
samlas in när testpersonerna tänker högt, deras kropps- och ansiktsspråk, deras 
ljud, som suckar eller till och med skrik. För att samla in dessa data används 
öppna frågor efter uppgiften eller enkät efter testet. Det måste bestämmas vad 
som anses vara ett godkänt resultat. Dumas och Redish [9] definierar något de 
kallar oro som en fråga och mål som ett påstående baserat på frågan. Det går 
med andra ord, enligt Barnum [7], att förflytta sig från ett övergripande mål, till 
specifika orosmoment och sedan till mätbara mål på användbarhet. Ett exempel 
på detta är följande:
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Orosmoment: Klarar användarna att bli medlem på webbplatsen?

Mål: 80 procent av testpersonerna ska klara att bli medlem helt utan hjälp, 
medan de övriga 20 procent ska klara detta med två hjälpinsatser.

Dumas och Redish [9] skriver att varje användbarhetstest bör inledas med 
fundering vad det är som är viktigt att lära sig. Detta innebär att specifika mål 
och orosmoment måste definieras och då blir resten av planeringen enklare. Ett 
mål kan förklaras med en förklarande mening, t.ex. ”Testpersonen ska hitta till 
inloggningen på mindre än två minuter.” Ett orosmoment däremot kan förklaras 
med en fråga, t.ex. ”Kommer testpersonerna att hitta till inloggningen?” Dumas 
och Redish [9] menar att enda sättet att planera testet är att utgå från 
övergripande orosmoment till mer specifika. Vilka delar av produkten är du 
orolig över? Vilka testuppgifter hjälper dig att testa dessa delar? Hur ska du 
mäta detta? Övergripande orosmoment hjälper till med vilka testpersoner som 
ska användas medan specifika orosmoment hjälper till med vilka testuppgifter 
som ska vara med.

2.2.2 Testpersoner

Jadav [3] skriver att gruppen testpersoner inte borde vara mindre är fyra men så 
stor som flera hundra. Han skriver även att ju större grupp desto större chans att 
testet blir representativt för dessa användare. Skulle inte testpersonerna 
representera de användare som är tänkt att använda produkten blir testet 
irrelevant. Dumas och Redish [9] skriver att ett användbarhetstest inte är en 
undersökning, utan tänkt att visa de största problemen som användare kan få 
med produkten. De skriver att Nielsen och Molich tidigare funnit att knappt 
hälften av alla problem visar sig om tre testpersoner används, och vidare att 
Virzi funnit att 80 procent visade sig med fyra till fem testpersoner medan 90 
procent visade sig med tio testpersoner. Brinck m.fl. [4] skriver att det är bra 
om testpersoner hittas som representerar ett spann av användare, att den typiske 
användaren kommer med, men även några som ligger på gränsen. 

Rubin och Chisnell [6] föreslår att en enkät bör finnas före testet där 
testpersonerna får fylla i historisk information om sig själva. Det är information 
som upplevs intressant beroende på vad som testas, t.ex. tidigare erfarenheter 
som kan påverka resultatet. Vanligtvis fylls denna enkät i före testet.

Jadav [3] skriver att det är viktigt att det finns en medvetenhet om att 
testpersonerna, till en viss grad, kommer att uppleva ångest över att delta i 
testet. Därför är det viktigt att förklara att målet med testet inte är att testa 
testpersonernas kunskaper utan webbplatsen. Det är även viktigt att förklara hur 
testet kommer att gå till och hur informationen som samlas in behandlas. Enligt 
Barnum [7] har Jared Spool sett att det är svårt att hitta alla problem på en 
webbplats då människor angriper uppgifterna på olika sätt. Det är enligt honom 
svårt att skriva uppgifter så alla testpersoner uppfattar uppgiften och angriper 
den på samma sätt. Rubin och Chisnell [6] tar upp hur personer, som är bekanta 
och deltar i testet, behandlas. De menar att det är viktigt att relationen till dessa 
personer inte påverkar något. 
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När testet genomförs är det viktigt att allt genomförs som det är tänkt, som 
vanligt, inte berätta för mycket och inte vara alltför kamratlig.

2.2.3 Testuppgifter

För varje test måste testuppgifter eller frågor tas fram som direkt reflekterar 
specifika mål, skriver Norlin och Winters [8]. Dessa testuppgifter kan innebära 
att testpersonen ska hitta eller göra något på webbplatsen. Testuppgifter är 
exempel på uppgifter som användare av din produkt skulle använda den till 
enligt Rubin och Chisnell [6]. Norlin och Winters [8] menar att det inte ska vara 
för många uppgifter, utan att ett bra riktmärke är sju till tio uppgifter för ett test 
på en timme. Det går inte att testa samtliga delar av en produkt enligt Dumas 
och Redish [9]. Vad är viktigt att tänka på när detta ska sorteras ut? Det 
viktigaste är att de delar som misstänks besitta användbarhetsproblem testas, 
testuppgifter som behandlar delar som kan vara svåra att göra om, om fel gjorts 
från början, samt testuppgifter som användare kommer att utföra när de 
använder produkten. Även Rubin och Chisnell [6] skriver att det är svårt att 
hinna testa alla funktioner av en produkt under ett testtillfälle. I och med detta 
är det viktigt att de delar av produkten som är av största vikt produkten 
prioriteras. Deras kriterier är följande:

• Prioritera efter frekvens

• Prioritera efter kriticitet

• Prioritera efter sårbarhet

• Prioritera klara delar

Det är enligt Rubin och Chisnell [6] av stor vikt att testpersonen inte omedvetet 
ges några ledtrådar till det korrekta resultatet i testuppgifterna. Det kan vara att 
om uppgiften innebär att en fil ska sparas ska inte ordet spara användas, utan 
istället skriva ”Se nu till att filen finns kvar för framtida användning.” Slutligen 
gäller det att testpersonen inte blir guidad genom produkten steg för steg. Det är 
bättre att sätta upp ett mål och använda vanligt språk och sedan låta 
testpersonen göra sitt. Exempel på en bra testuppgift skulle vara ”Välj ut de 
böcker du finner intressanta att läsa.” Detta gör att testpersonen själv måste 
tänka ut de steg som måste utföras. Vidare menar Rubin och Chisnell [6] att det 
är viktigt att testuppgifterna är kopplade till verkligheten om det är möjligt. Det 
blir lättare för testpersonerna att sätta sig in i rollen som användare av 
produkten. Det är bra om testuppgifterna är i en naturlig ordning, såsom 
användaren skulle utföra dem. Detta hjälper att ge bilden av verklighet, att 
testpersonen utför uppgifterna i den ordning den vanligtvis skulle göra och att 
eventuella snöbollseffekter lättare uppdagar sig.

När listan med testuppgifter är klar, menar Dumas och Redish [9] att det måste 
bestämmas hur detta ska presenteras. Ett bra sätt är att infoga testuppgifterna i 
scenarion - i situationer med en kort historia. Scenarion används för att berätta 
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för testpersonen vad som ska göras, på ett sätt som gör att testuppgiften känns 
mindre tillgjord. Testpersonen får målet och den information denne behöver för 
testuppgiften, men beskrivs inte steg för steg. Dumas och Redish [9] menar att 
det går att välja att ha flera testuppgifter infogade i samma scenario.

Rubin och Chisnell [6] skriver om hur det ska avgöras om testpersonen 
lyckades med testuppgiften eller inte. Några kriterier för att avgöra detta kan 
vara att testpersonen når ett visst ställe, antal fel vägval gjorda och om 
testpersonen lyckats med testuppgiften om de gjort felaktiga vägval men ändå 
når fram till den punkt det är tänkt. Ett annat sätt att avgöra om testuppgiften 
lyckades är att mäta tid. Det är dock viktigt att tänka på alla omständigheter. 

2.2.4 Moderator och antecknare

Varje testperson har enligt Norlin och Winters [8] en moderator och en 
antecknare med sig under testet skriver. Moderatorn och antecknaren har skilda 
men viktiga roller.

2.2.4.1 Moderator

Många av testpersonerna som testar en webbsida kan enligt Norlin och Winters 
[8] bli frustrerade och obekväma. Det är viktigt av moderatorn att inte hjälpa till 
för mycket genom kroppsspråk eller direkta förslag. Rubin och Chisnell [6] 
menar att de tillfällen då testpersonen blir frustrerad är viktiga att ta tillvara på. 
Istället för att låta testpersonen gå vidare när den blivit frustrerad är det en 
möjlighet, det är testpersonens beteende nu som verkligen visar eventuella fel 
och hur denne lär sig använda produkten. Det är viktigt att uppmuntra 
testpersonen att istället fortsätta. Tricket är att hitta den punkt då testpersonen är 
frustrerad men fortfarande villig att fortsätta. Brinck m.fl. [4] anser att när 
testpersonen väl blir avbruten är det viktigt att det antecknas var testpersonen 
fastnade och vilken hjälp som gavs. Barnum [7] fyller i att detta även gäller 
testpersoner som inte vet att de kört fast. Rubin och Chisnell [6] menar att det är 
viktigt för moderatorn att komma ihåg att testpersonen kan vara nervös och det 
är då viktigt för moderatorn, enligt Norlin och Winters [8], att se till att 
testpersonen känner sig bekväm. Norlin och Winters [8] listar moderatorns 
ansvarsområden:

1. Ha ett neutralt kroppsspråk.

2. Vara uppmuntrande och veta när en frustrerad och nervös testperson 
behöver lugnas ner.

3. Hjälpa testpersonen att tänka högt.

4. Vara naturligt frågvis och veta när testpersonen behöver mer 
information.

5. Tillåta testpersonen att helt ge upp en uppgift.
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Moderatorns tonläge, huvudnickningar, att avsluta uppgifter för tidigt eller till 
och med de frågor som moderatorn ställer kan enligt Rubin och Chisnell [6] 
påverka testpersonen och testresultatet. Det är viktigt att inte moderatorn 
påverkar relationen till produkten utan att det viktiga är att samla information 
och se till att miljön är så neutral som möjligt. De menar att om testpersonen 
och moderatorn finns i samma rum under testet finns det en risk att testpersonen 
kommer att fråga moderatorn om allt eftersom den känner att moderatorn kan 
alla svaren. Ges skenet av att moderatorn kan alla svar leder det till att 
testpersonen kan bli nervös och osäker på sina kunskaper. Ett sätt att lösa detta 
är att spela dum, visa att moderatorn inte kan alla svar utan är där för att samla 
in information om produkten. Det vanligaste, enligt Brinck m.fl. [4], är att 
moderatorn minimerar kommentarerna eftersom idén är att testet ska visa hur 
testpersonen skulle klara uppgiften utan hjälp. Moderatorn ska undvika 
kroppskontakt som en klapp på axeln som uppmuntran, då detta  enligt Barnum 
[7] kan ses som nedvärderande eller för vänskapligt för en främling. 
Moderatorn bör även undvika att påverka testpersonen med frågor som ”Vad 
tyckte du om det där?” och samtidigt ge ivriga, hoppfulla eller förbryllade 
ansiktsuttryck. Detta är viktigt då Barnum [7] beskriver att testpersoner är måna 
om att behaga, de säger att något är bra även om så inte är fallet. Positiva 
kommentarer bör undvikas när testpersonen t.ex. har klarat en uppgift. Detta 
kan lätt leda till att testpersonen tror att det viktiga är att lyckas. Samma gäller 
uppgifter som testpersonen misslyckas med, det gäller att inte komma med 
kommentarer som påpekar att testpersonen har misslyckats. Ett sätt att få 
testpersoner, som misslyckas och blir frustrerade, att känna sig bättre är att de 
tackas för att de visat felet.

2.2.4.2 Antecknare

Antecknarens uppgift är enligt Norlin och Winters [8] att skriva ned det 
testpersonen säger när den tänker högt och de viktiga saker moderatorn påpekar 
under testet. Direkt efter testet tycker de att moderatorn och antecknaren ska 
träffas och tala om testet. Det är även viktigt för antecknaren att vara neutral 
och inte påverka testpersonen genom icke verbala signaler. Då testpersonen får 
problem kommer den att vända sig till både moderatorn och antecknaren för 
hjälp, och det gäller då att antecknaren inte hjälper testpersonen. För att undvika 
detta får antecknaren gärma delta bakom moderatorn.

Dumas och Redish [9] nämner att om det är en person i testlaget har denne 
många roller. Rubin och Chisnell [6] menar att moderatorn inte får bli alltför 
involverad i arbetet med att samla information utan ska vara fullt fokuserad på 
vad testpersonen gör. Detta kan innebära att antecknaren måste bortse från 
information. En förutsättning när laget består av en person är att testet spelas in. 
Problem uppstår om användaren behöver hjälp eller frågar något, då det är svårt 
att göra detta samtidigt som det ska antecknas vad som sägs och händer. En 
informationskälla som går att använda är tidtagning. Kontroll av denna 
informationskälla behöver göras efter testet och kan vara tidskrävande. En 
annan nackdel med att vara ensam under testet är att det enbart är en person 
som observerat och det finns ingen att diskutera med efteråt för att få andra 
synpunkter. 
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2.2.5 Tänka högt

Det är enligt Norlin och Winters [8]  viktigt att testpersonen styrs mot att tänka 
högt, att tala samtidigt som den gör testet men detta är inte ett naturligt 
beteende och det är en tunn gräns mellan att påpeka detta för ofta och för sällan. 
Görs det för ofta finns det risk att det leder till att testpersonen blir stressad, och 
att göra det för sällan kan leda till att testpersonen inte säger något alls. På detta 
sätt kan testpersonens tankar om webbplatsen, som förvirring, frustration, 
frågor och förväntningar fångas upp enligt Jadav [3].

För vissa testpersoner faller det sig naturligt att tänka högt menar Rubin och 
Chisnell [6] och Barnum [7]. Dessa personer är värdefulla då det sker naturligt 
och de känner inte stress över att måste göra det, men det är enligt Barnum [7] 
viktigt att förstå att de flesta kommer att lösa uppgifterna under tystnad, precis 
som de skulle göra hemma eller på arbetsplatsen. Då det för många ter sig 
onaturligt att tänka högt kommer det att krävas flera påminnelser. Som Brinck 
m.fl. [4] skriver är det viktigt att testpersonen pratar om sådant som är relevant. 
Rubin och Chisnell [6] anser att testpersoner filtrerar en del av vad de säger. Att 
tänka högt kan vara en hjälp för testpersonen för att lösa problem. En nackdel 
med att tänka högt är om tidmätning sker. Att tänka högt innebär att uppgifterna 
tar längre tid att genomföra. Ett alternativ till detta är att moderatorn efter testet 
med testpersonen och går igenom delar som uppfattats som intressanta. Denna 
nackdel tar även Barnum [7] upp, men enligt henne visar forskning att det är 
enbart minimalt som detta påverkar tiden. Möjligtvis kan det påverka uppgifter 
som klaras på några sekunder. Vidare anser Barnum [7] att det är viktigt att det 
förklaras för testpersonen att det inte är dennes förklaring av uppgiften som är 
intressant, utan vad testpersonen tänker när den utför uppgiften. 

2.2.6 Enkät och intervju

Enkät och intervju skiljs åt då de fokuserar på samma sak men ändå skiljer sig 
metodiken.

2.2.6.1 Enkät

Rubin och Chisnell [6] anser att en enkät är tänkt att, genom exakt samma 
frågor, samla ihop information från testgruppen. En intervju kan användas för 
att samla information från testpersonerna men i det fallet kan frågorna anpassas 
under intervjun för att passa in bättre på just den testpersonen. Enligt Molich [5] 
mäts subjektiv tillfredsställelse med hjälp av enkäter. Ett antal frågor kan 
antecknas där testpersonen har fem olika svarsalternativ. En bra enkät innehåller 
även ett fritextfält där testpersonen kan fylla i egna kommentarer. En enkät ska 
inte vara längre än två sidor varför det gäller att välja ut viktiga frågor som kan 
påverka en förändring. En fördel med att använda en enkät är att alla 
testpersoner svarar på samma frågor, utan påverkan från andra personer. En 
nackdel är att det inte finns någon kontroll över hur frågorna uppfattas. De 
reaktioner som fås från enkäten borde sedan behandlas under intervjun. Enkäten 
ska inte ersätta intervjun, utan det är bra med tre olika källor till informationen 
som ska analyseras och dras slutsatser av.
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Rubin och Chisnell [6] nämner riktlinjer för hur en enkät ska utformas. Det är 
viktigt att vara konkret och precis när frågorna väljs ut, samt att hålla frågorna 
relevanta. Ställ frågor som behandlar delar som inte kan upptäckas genom 
observation, utan ställ hellre frågor som behandlar hur testpersonen upplevde 
vissa delar. Det är också viktigt att frågor där det krävs att testpersonen skriver 
mycket minimeras. Använd istället stängda frågor, som skalor och sant-falskt. 
Detta eliminerar risken att de som har svårt att formulera sig inte svarar fullt ut 
på frågan.

Tabell 1: Exempel på frågor ur enkät. [6]

Instäm
mer 
inte 
alls

Instäm
mer helt

1 2 3 4 5

Menyn var tydlig.

Jag förstod hur jag tog mig 
tillbaka till första webbsidan.
Forumets design var tydlig.

Det var lätt att hitta rätt butik.

När testet är klart kommer testpersonen ha samlat på sig intryck kring 
webbplatsen. Det är detta enkäten är tänkt att hjälpa till att samla ihop enligt 
Dumas och Redish [9]. Börja med att förklara eventuella tvetydigheter som 
uppstått under testet. När testpersonen är klar tycker de att enkäten ska gås 
igenom tillsammans med testpersonen. De säger även att i en enkät är det 
vanligast att det finns två typer av frågor. Allmänna frågor som passar in oavsett 
produkt och specifika frågor som behandlar just din produkt. Se tabell 1.

2.2.6.2 Intervju

Efter det att testpersonen fyllt i enkäten tycker Jadav [3] att en intervju ska 
genomföras där det är tänkt att söka förklaringar till saker som setts under 
observationen av testet samt svaren i enkäten. Målen med varje test är att förstå 
varför varje problem, fel och miss uppstod under testet, skriver Rubin och 
Chisnell [6]. Intervjun är sista chansen att samla in denna information innan 
testpersonen lämnar lokalen. Det ger möjligheten att få svar på det som 
fortfarande är oklart, få testpersonen att förklara saker som inte kunde ses, som 
vad de tänkte när de gjorde en viss sak under testet. Om testuppgifterna har som 
uppgift att belysa ”vad” har intervjun funktionen att belysa ”varför” i ett test. 

2.2.7 Insamlande och analys av resultat

Enligt Norlin och Winters [8] är det enklaste sättet att analysera data från testet, 
att leta efter mönster. Därför är det viktigt att moderatorn och antecknaren 
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noterar allt de upptäcker under testet. Det gäller att välja ut de kommentarer och 
idéer som är mest relevanta. 

Enligt Barnum [7] kan kvantitativa mätningar delas in i objektiva och 
subjektiva där objektiva mätningar är testpersonens resultat på uppgifterna och 
subjektiva avser testpersonens uppfattningar från enkäter och intervjuer. När de 
kvalitativa fynden från observationer och de kvantitativa fynden från enkäterna 
inte stämmer överens skapas dilemmat att avgöra vad som är mer trovärdigt. 
Detta kan uppstå när det visat sig att testpersoner har problem med en uppgift 
medan de efter testet påstår att de tycker att uppgiften var enkel.

Enligt Barnum [7] är det viktigt, om testet sker på en mindre skara personer, att 
fynd som inte passar gentemot medel ses över eftersom de problem som är 
underliggande kan representera problem som en stor skara användare kommer 
få problem med. Det syns när resultatet visar på att en person av tio har 
problem, då representerar detta 10 procent av användarna. Om webbplatsen har 
1 000 besökare om dagen, har 100 besökare problem med detta. Det är enligt 
Barnum [7] även viktigt att det samlas ihop kvalitativa information från testet, 
från observationer, kommentarer under testet, intervjun och enkäten. Sist men 
inte minst nämner hon att det är viktigt att dokumentera positiv återkoppling av 
framförallt två anledningar. Den första är att alla tycker om att höra goda 
nyheter och den andra är att om det inte dokumenteras, finns det en risk att detta 
ändras.

Det gäller sedan att analysera det som hittats. Det är en sak att hitta problemen, 
men det är svårare att finna orsaken. Barnum [7] nämner att varje problem 
måste analyseras och att det analyseras vad det är som kan vara den 
bakomliggande orsaken. Det är även hjälpsamt att kontrollera vad testpersonen 
sagt. En del testpersoner kan komma med förslag på lösningar.

Rubin och Chisnell [6] nämner om olika sätt att samla in information från testet 
för analys. Det innefattar testpersonens uppförande, hur bra testpersonen 
lyckades med uppgifterna, testpersonens uppfattning eller tankeprocess, 
uppfattningar, betyg samt svar på frågor. De har även en lista över data som kan 
samlas in:

Data från uppgifter

• Antal och procent på uppgifter som klarades korrekt både med och utan 
hjälp.

• Antal och typ av hjälp testpersonen fått.

• Antal och procent på uppgifter som inte klarades korrekt.

• Tid för att slutföra en uppgift.
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Kommentarer

• Anteckningar från när testpersonen tänkt högt.

• Citerbara kommentarer.

Dessa data ska enligt Rubin och Chisnell [6] sammanställas så att det blir lätt att 
få en blick över likheter. En fördel att göra detta löpande medan testerna pågår 
är att testerna finns tydligt i minnet. Deras tips på sammanställning av data som 
hittats är att använda ett kalkylbladsprogram. Detta är bra när det är siffror som 
ska sammanställas, men deras erfarenhet är att det går alldeles utmärkt att 
använda detta för att sammanställa svar på enkäter och intervjuer. Fördelen 
enligt Rubin och Chisnell [6] är att det ger en bra överblick av det som samlats 
in och det går lätt att finna likheter.

Rubin och Chisnell [6] har exempel på hur dessa data kan samlas in. 
Prestationsdata kan samlas in och sammanfattas i form av fel och 
uppgiftsgenomförande, samt tidtagning. För att samla data som visar hur bra 
genomförandet av uppgiften gick kan en sammanställning av hur många fel 
som gjordes per uppgift eller efter vilken typ av fel som gjordes användas. Det 
går att använda tre olika typer av statistik: procent som klarade uppgiften bra 
inkluderat de som behövde hjälp, vilken procent som klarade uppgiften och 
vilken procent som klarade uppgiften inom en viss tid. Det sista alternativet 
kräver att det fastställts vilken tid som anses godkänd. Används tidtagning kan 
medelvärde, median och standardavvikelse användas. Rubin och Chisnell [6] 
nämner standardavvikelse (SA). Den information som detta visar är hur mycket 
tiderna skiljer sig från varandra. Det visar hur tiderna är samlade kring 
medianen. Ekvationen ser ut som nedan:

Standardavvikelse (SA)=√∑ x
2 (∑ x)

2

n

n 1

 (1)

∑ x
2 är summan av alla tider upphöjt till två.

∑ x är summan av alla tider.

n är antalet tider.
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X är värdet för varje tid:

X (minuter) X2

6.0 36.00

5.5 30.25

4.0 16.00

5.0 25.00

∑ x=20.5 ∑ x
2=107.25

Uträkningen skulle då se ut enligt följande:

Standardavvikelse (SA)=√107.25
(20,5)2

4
4 1

=√107.25 105.06
3

=0.73min

Genom att använda sig av standardavvikelse är det lätt att se om testpersonerna 
fick någorlunda likadana tider eller inte.

Information som samlats in kring vad testpersonerna tyckte bör sammanfattas. 
Dessa data kommer från olika källor som enkäter och intervjuer. Rubin och 
Chisnell [6] sammanfattar hur detta kan göras på tre olika sätt. De frågor där 
testpersonen ska sätta ett betyg ska dessa samlas ihop fråga för fråga så att det 
syns hur många testpersoner som satt olika betyg. Det kan även vara bra att 
räkna ut ett medelbetyg för varje fråga. För intervjufrågor ska de svar som fåtts 
skrivas ned för att lättare kunna hitta bland alla svar.

När allt är sammanfattat är det enligt Rubin och Chisnell [6] dags att analysera 
det som hittats. Att hålla sig till uppgifterna både när de sammanfattas och 
analyseras är bra då det automatiskt tvingar fram att det ses genom 
testpersonernas ögon. De svåraste uppgifterna analyseras först, det vill säga de 
som testpersonerna hade mest problem med. Identifieringen av vad som ligger 
till grund för detta startar. Vad gjorde testpersonerna fel? Efter det börjar arbetet 
med att hitta källan, och om möjligt, samtliga fel. Det gäller att skapa förståelse 
varför användarna gjorde de fel som de gjorde. Vissa källor till fel är uppenbara 
medan vissa kräver ett noggrant detektivarbete. För att göra det finns flertalet 
typer av data som samlats in att undersöka, sitt minne, anteckningar, kunskaper 
om produkten, videoinspelningar och testpersonernas bakgrund.

Enligt Rubin och Chisnell [6], kan problemen rangordnas efter kriticitet. Hur 
kritiska problemen är baseras på hur allvarliga de är om de inträffar samt hur 
stor sannolikhet det är att de inträffar. Att ta reda på vilket eller vilka fel som 
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ska åtgärdas först är anledning till att arbeta med detta. En ekvation ser ut som 
nedan:

Hur kritiskt=hur allvarligt +hur ofta (2)

Först kategoriseras problemen efter hur allvarliga de är. Sedan rekommenderar 
de att dessa kategoriseras efter en skala uppdelad i fyra. Se följande exempel 
hämtad från Rubin och Chisnell [6]:

4 = Uppgiften går inte att slutföra, användaren kommer inte vidare

3 = Allvarligt problem, kan hindra användaren från att slutföra uppgiften

2 = Mindre hinder, möjligt problem, men kommer troligen inte hindra 
användaren

1 = Inget problem, tillfredsställande resultat

Nästa steg är att avgöra hur ofta problemet kommer att inträffa, och att 
uppskatta det och konvertera det till en ranking. För att få fram detta måste det 
räknas på två faktorer: procent av totalt påverkade användare och sannolikheten 
att en användare kommer att uppleva problemet. Som exempel uppskattas att 10 
procent kommer att uppleva problemet och att de kommer att uppleva det 50 
procent av gångerna. Det innebär att det enbart är 5 procents risk att problemet 
uppstår. Detta räknas ut enligt följande: 0.10 x 0.5 = 0.05 = 5 procent. Det gäller 
sedan att det har skapats ett rankingsystem för att få fram ett tal, se tabell 2.

Tabell 2. Exempel rankingsystem över risk att problem inträffar. [6]

Ranking Uppskattad frekvens

4 Kommer uppstå >=90% av gångerna

3 Kommer uppstå 51-89% av gångerna

2 Kommer uppstå 11-50% av gångerna

1 Kommer uppstå <=10% av gångerna

När denna uppskattning och uträkning är gjord återstår att kontrollera mot 
rankingen för att se var problemet hamnar. Sedan är det inga problem att räkna 
ut hur allvarligt problemet är, utan de båda talen adderas. Om ett problem är 
rankat att det hindrar användare från att komma vidare får den fyra i ranking. 
Om det enbart finns en 5 procents risk att det inträffar ges ranking ett. Dessa 
tillsammans ger en kriticitet på fem. De som får högst kriticitet är de som 
prioriteras högst.

Det är enligt Dumas och Redish [9] viktigt att det så tidigt som möjligt sätts upp 
kriterier för testets uppgifter och det data som ska observeras. Vad är godkänd 
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tid för att utföra en viss uppgift, fem, tio eller femton minuter? För att 
bestämma detta används sunt förnuft och möjligheten att sätta sig in i 
användarnas situation. Ett exempel är om målet med en produkt är att minska 
supportkostnaden borde supportsamtal mätas och bedöma produkten som lätt 
att använda om det inte rings några supportsamtal. Det svåraste är att bestämma 
hur lång tid en uppgift får ta, om det sedan tidigare inte finns några uppgifter på 
detta. En teknik som kan hjälpa är att ta tid på när en expert utför uppgiften. Om 
det tar experten tre minuter att utföra en uppgift och 30 sekunder att utföra en 
annan så den första kommer att ta längre tid. På detta sätt skapas en grund att 
stå på och lite mer att utgå från.

Dumas och Redish [9] anger hur en uppgift kan betygsättas enligt tre kriterier 
för att bestämma vad som innebär godkänt resultat:

• Perfekt

• Acceptabel

• Oacceptabel

När kriterierna ska bestämmas är det viktigt att komma ihåg att när resultaten 
granskas kontrolleras inte endast varje enskild insats utan oftast det 
genomsnittliga resultatet. Samma gäller om den genomsnittliga tiden för att 
utföra en uppgift är lite längre än vad som först beräknades så länge de inte gör 
några uppenbara fel som orsakar detta. Det går inte att säga att produkten 
fungerar bra om några resultat uppfyller de önskade men testpersonerna inte 
klarar flera av de andra önskade resultaten. Innan det går att bestämma exakta 
kriterier är det viktigt att det bestäms vilka orosmoment det finns med 
produkten och vilka mål som finns med testet. I tabell 3 framgår ett exempel på 
hur dessa kriterier kan bestämmas:

Tabell 3. Exempel på kriterier för att mäta användbarhet. [9]

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 1: Bli 
medlem

Tid på uppgiften < 20 minuter < 20-40 minuter > 40 minuter

Tid återhämta från fel 0 minuter < 5 minuter > 5 minuter

M=Felaktiga 
menyval

0 0 1 eller mer

V=Felaktiga val 0 2 mer än 2

H=Fråga efter hjälp 0 2 mer än 2

F=Frustration 0 2 mer än 2
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Har några mål för användbarhet satts är det nu dags att kontrollera om dessa 
uppfyllts enligt Dumas och Redish [9]. Ett snabbt sätt att kontrollera detta är att 
undersöka vilka tider som testpersonerna fick. Skulle det vara så att 
testpersonerna tagit längre tid på sig än vad som planerats är det viktigt att vad 
som orsakat det analyseras. Det är en fördel med att sätta mål för användbarhet 
tidigare i testplaneringen, och det går snabbt att lokalisera var problem kan 
finnas.
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3 Metod
I kapitel 3 redovisas den metod som använts för att genomföra arbetet och 
användbarhetstestet.

3.1 Skapande av webbplats

Då kunskap saknas i programmeringsspråket ASP, som Bokia.se var skapad 
med, blev det första i arbetet att skapa webbplatsen med hjälp av PHP istället 
för ASP. Detta gjordes för att användbarhetstestet skulle bli så trovärdigt som 
möjligt och att inte webbplatsen skulle bestå av ofullständiga menyalternativ 
och brutna länkar (länkar som leder till webbsidor som inte existerar).

När den grundläggande webbplatsen var färdig och såg ut ungefär som 
originalet började nästa del med examensarbetet, det vill säga att skapa en 
interaktiv del tillgänglig för medlemmar.  Först skulle medlemssidor och sedan 
administratörssidor av webbplatsen skapas  för att administratören skulle kunna 
administrera webbplatsen och för att den skulle vara interaktiv och ha 
kopplingar mot databasen.

För att skapa alla funktioner som krävdes togs hjälp av Internet och 
webbplatser. Dessa webbplatser var både webbplatser där funktioner 
presenterades i sin helhet och olika forum i de fall där arbetet körde fast. De 
källor som använts för detta arbete är Tutorialized [10] och PHPeasystep.com 
[11] samt forumen phpportalen.net [12], webForum [13], eforum [14] och 
Webbkunskap [15]. 

3.2 Val av teknik

Valet av teknik föll på HTML tillsammans med PHP. HTML är en förkortning 
för HyperText Markup Language och är ett programmeringsspråk som används 
för att skapa webbsidor. PHP står för Hypertext Preprocessor och används för 
att bygga webbapplikationer, t.ex. forum, gästböcker och webbshoppar. 
Bokia.se var - då arbetet startade - programmerat med ASP. Det står för Active 
Server Pages och är webbsidor innehållande skript som körs och producerar ny 
eller förändrad HTML-kod. För att säkerställa att det skulle vara möjligt att 
skapa webbplatsen med HTML och PHP tillfrågades teknisk personal inblandad 
med bokiasundsvall.se om de trodde det var möjligt att använda sig av dessa.

Eftersom ett annat programmeringsspråk användes kunde inte saker som redan 
fanns nyttjas och implementera endast de nya funktionerna. För att skapa en så 
trovärdig webbplats som möjligt inför användbarhetstesterna skapades 
webbplatsen från början, den här gången med HTML och PHP. Information, 
bilder och struktur kunde nyttjas från befintlig webbplats.
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Då inte HTML och PHP har möjlighet att fylla samtliga behov har även andra 
tekniker använts. För att kunna skapa designen av webbplatsen har CSS, som 
betyder Cascading Style Sheets och är en regelsamling för hur HTML-
dokument ska formateras, använts. För kontroller av formulär har JavaScript 
använts för att t.ex. infoga användarinitierade händelser. Som databas har en 
MySQL-databas som administrerades med PHPMyAdmin använts, som är ett 
grafiskt verktyg för att administrera MySQL-databasen. 

3.3 Teoretiska studier

Som utgångspunkt genomfördes en bred teoristudie inom ämnet 
användbarhetstest.

3.4 Användbarhetstest

I kapitel 3.4 presenteras hur genomförandet av användbarhetstestet gick till och 
kopplingar till kapitel 2.

3.4.1 Mål med testet

Enligt Barnum [7] bör först de övergripande målen med användbarhetstestet 
bestämmas för att sedan bryta ned de i mer specifika mål kopplat till varje 
uppgift. Enligt Dumas och Redish [9] kallas detta orosmoment och mål. Det 
första som gjordes var att skapa de övergripande målen eller orosmomenten 
genom att fundera på följande frågor kring användbarhet:

• Klarar medlemmarna att aktivera det medlemskap de startade i butiken?

• Klarar medlemmarna att logga in på medlemssidorna?

• Förstår medlemmarna hur boklistorna fungerar?

• Klarar medlemmarna att använda forumet?

• Klarar medlemmarna att uppdatera sin medlemsprofil?

• Klarar medlemmarna att leta reda på den butik de är intresserad att läsa 
mer om?

För att läsa mer om de specifika mål och uppgifter som skapades utifrån detta, 
de kapitel 3.4.2.

3.4.2 Utformningen av testuppgifter och mål

I kapitel 3.4.2 presenteras bakgrunden till testuppgifternas utformning samt 
vilka specifika mål som sattes upp för varje testuppgift.
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3.4.2.1 Utformning

När testuppgifterna skapades togs det i beaktning att det inte skulle bli för 
många testuppgifter, efter Norlin och Winters [8] rekommendation på maximalt 
sju till tio uppgifter. Det sammanlagda antalet slutade på sex. Några av dessa 
bestod sedan av deluppgifter, men då dessa deluppgifter var så pass korta 
ansågs det att deras rekommenderade maximala tid på en timme inte var i 
farozonen. För uppgifterna i sin helhet se bilaga A. Testet genomfördes för att få 
en ungefärlig tid på hur lång tid det skulle ta att genomföra och ingen indikation 
att det skulle ta längre än en timme hittades.

Rubin och Chisnell [6] skriver att uppgifterna ska vara i en, för användarna, 
naturlig ordning. Med tanke på den produkt som utvecklats och de uppgifter 
som valts ansågs det vara ett bra val. Testpersonerna fick fylla i ett formulär 
med information om sig själva kopplat till testet. Detta formulär är tänkt att 
representera det formulär som fylls i, i butiken, när ett medlemskap i Låna & 
Läs startas. Detta är en förberedande del och inget som omfattas av testet. 
Formuläret i sin helhet återges i bilaga B.

Rubin och Chisnell [6] anser att det är viktigt att testuppgifterna inte avslöjar 
för mycket för testpersonen och detta är något som har eftersträvats. De nämner 
även att det är bra att det i testuppgifterna förklaras lite varför uppgiften ska 
utföras, vilket har lösts genom att på de uppgifter, där det ansågs nödvändigt, 
skriva en liten bakgrund till uppgiften. Eftersom testet är avgränsat till att 
enbart omfatta de delar som har utvecklats krävs det ibland att testpersonen 
startar på ett förbestämt ställe. Det har valt att lösas genom att varje testuppgift, 
där någon förberedelse krävs, har en förklarande text. Under detta skede är det 
även möjligt för testpersonen att ställa frågor för att hitta rätt eller om det är 
något som är oklart.

3.4.2.2 Mål

Rubin och Chisnell [6] nämner att det är viktigt att det bestäms hur det avgörs 
att testpersonen lyckats med uppgiften eller inte. Det fanns inget krav i testet att 
användarna var tvungen att ta en specifik väg dit de skulle eller inte fick göra 
fel, utan endast att de klarade av att göra det som efterfrågades. De tider som 
satts upp som mål på vissa uppgifter användes för att avgöra om uppgiften 
ansågs som avklarad eller inte.

För varje uppgift har mål satts upp som testpersonerna ska klara. Det 
huvudsakliga målet med varje uppgift är att testpersonerna ska klara av att göra 
det, samt hitta dit, som efterfrågas. När målen skapades för varje testuppgift 
utgicks det från de övergripande målen eller orosmomenten som tidigare 
skapats för att sedan bryta ned dessa till specifika mål kopplat till varje uppgift. 
För att veta vad som skulle mätas hämtades en del från vad Barnum [7] nämner 
om de mest vanliga mätbara målen.  För formulering av målen har tips hämtats 
från Molich [5], Dumas och Redish [9] och Barnum [7].

Nedan följer målen för varje uppgift. Och uppgifterna i detalj återges i bilaga A.
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Uppgift 1: Aktivera medlemskap

Denna uppgift startar när testpersonen läser e-postmeddelandet. Fram till dess 
är alla frågor tillåtna (dock inte sådana som äventyrar testresultatet).

67 procent av testpersonerna ska klara av att aktivera sitt medlemskap inom 7 
minuter utan någon hjälp utifrån.

De resterande 33 procenten ska klara av att aktivera sitt medlemskap inom 7 
minuter, där de två gånger har rätt till hjälp.

83 procent av testpersonerna ska klara uppgiften utan att de ska hamna fel och 
behöva hjälp att ta sig tillbaka.

Uppgift 2: Logga in på medlemssidan

Denna uppgift startar när testpersonen navigerat till inloggningssidan. 
Anledningen att ingen tid tas är att det går så pass snabbt att logga in medan det 
tar väsentligt mycket längre tid om lösenordet måste återställas, även om detta 
klaras utan problem. Det skulle innebära att tiderna varierade mycket.

67 procent av testpersonerna ska utan hjälp klara av detta.

Av de som eventuellt behöver använda lösenordsåterställningen skall 67 procent 
klara av detta och sedan utan hjälp logga in på medlemssidan.

Uppgift 3: Använd boklistorna

Då denna uppgift är uppdelad i tre deluppgifter är även målen först uppdelad 
efter dessa deluppgifter, men även gemensamma mål finns. Anledningen att 
målen för samtliga tre deluppgifter är satt till 100 procent är att detta är en 
central del av webbplatsen samt att det inte är alltför avancerat. Inte heller här 
sker någon tidtagning då det kan vara svårt att veta hur noggrann testpersonerna 
är då de väljer ut sina böcker.

a) Samtliga (100 procent) testpersoner ska klara av att markera de böcker 
de vill läsa utan hjälp.

b) Samtliga (100 procent) testpersoner ska klara av att markera de böcker 
de har läst utan hjälp.

c) Samtliga (100 procent) testpersoner ska klara av att kontrollera vilka 
böcker de markerat att de vill läsa och vilka de utan hjälp har läst.
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Hur många testpersoner klarar samtliga mål för deluppgifterna?

Hur många testpersoner väljer att klicka sig vidare in på de länkar som leder till 
information om författaren och recensioner av boken?

Är det någon av testpersonerna som samtidigt väljer att genomföra deluppgift a 
och b?

Uppgift 4: Forum

Denna uppgift är indelad i tre deluppgifter. För att kunna ta tid finns det 
information i uppgiften att testpersonen ska säga till innan den startar uppgiften 
samt att den ska stanna kvar på samma ställe som där den var när uppgiften 
slutfördes.

a) 83 procent ska klara av att läsa informationen som efterfrågas. 67 
procent ska hitta till rätt tråd i forumet samt klicka in sig på den inom 3 
minuter från det att uppgiften påbörjas. 

b) 83 procent ska utan hjälp klara av att skapa ett eget ämne i forumet. De 
resterade 17 procenten ska klara det efter att de fått hjälp. Tiden 
samtliga testpersoner ska klara detta på är 4 minuter. 

c) 67 procent ska klara av att utan hjälp skapa ett eget ämne i forumet. De 
resterade 33 procenten ska klara det efter att de fått en hjälp. Tiden 
samtliga testpersoner ska klara detta på är 2 minuter. 

Uppgift 5: Medlemsprofil

Även denna uppgift består av tre deluppgifter. Denna uppgift har dock endast 
ett gemensamt mål.

83 procent av testpersonerna ska utan hjälp klara samtliga tre uppgifter. De 
övriga 17 procenten ska efter hjälp klara samtliga tre uppgifter.

Uppgift 6: Butiker

Innan denna uppgift startar får användaren navigera till rätt sida. Uppgiften är 
indelad i tre deluppgifter där varje deluppgift har ett mål men där de även har 
ett mål tillsammans.
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a) Samtliga deltagare (100 procent) ska utan hjälp klara denna uppgift.

b) 83 procent av testpersonerna ska utan hjälp klara denna uppgift. De 
resterande 17 procenten har rätt till hjälp.

c) 83 procent av testpersonerna ska utan hjälp klara denna uppgift. De 
resterande 17 procenten har rätt till hjälp.

Tillsammans ska dessa tre deluppgifter vara klara inom 5 minuter.

3.4.3 Val av testpersoner

Jadav [3] nämner att det är viktigt att komma ihåg att testpersonerna kan 
uppleva ångest för att genomföra testet och det är därför viktigt att det tydligt 
förklaras att det inte är personerna utan webbplatsen som testas. Det bör även 
förklaras hur informationen kommer att sparas och i detta test är det helt 
anonymt. 

Det finns lite olika bud på vilket antal testpersoner som bör testas. Jadav [3] 
nämner minst fyra, men upp till flera hundra. Dumas och Redish [9] uppger allt 
från tre till tio medan Rubin och Chisnell [6] fyra till fem. Används fyra till fem 
testpersoner nämner både Dumas och Redish samt Rubin och Chisnell att 
ungefär 80 procent av de problem som finns på webbplatsen hittas. Eftersom 
det vid genomförandet inte fanns någon kontakt med Mittuniversitetet eller 
Bokia ansågs det svårt att hitta testpersoner. Detta löstes genom att välja 
testpersoner som fanns i närheten, men som aldrig sett webbplatsen. De 
kommer samtliga från olika bakgrunder, har olika åldrar, olika datorvana, och 
olika arbete. Detta resulterade i att antalet testpersoner blev sex stycken. Det 
togs fasta på det Rubin och Chisnell [6] tog upp relationen till testpersoner ska 
behandlas på bästa sätt. Det får inte påverka och göra moderatorn för kamratlig, 
utan allt ska göras precis som det är tänkt och det får inte avslöjas för mycket. 
Dessa personer fick i direkt anslutning till testet fylla i en enkät. Denna enkät 
tar upp de några av de punkter Barnum [7] nämner från Chauncey Wilson samt 
från Rubin och Chisnell [6]. Det är även de senare som rekommenderar att 
enkäten fylls i samt att informationen sammanställs. Enkäten återges i bilaga C. 

3.4.4 Leda och samla information

Eftersom en person närvarade under testet agerade denna både moderator och 
antecknare. Detta gör enligt Rubin och Chisnell [6] att det kan bli tvunget att 
bortse från att anteckna information eftersom fokus ska ligga på vad 
testpersonen gör. En bra hjälp är att testet spelas in, vilket även gjordes. 
Tidtagning användes, även om risken fanns att det blev ett merarbete.

Moderatorn måste enligt Norlin och Winters [8] veta att vissa testpersoner 
kommer att bli frustrerade vilket måste förberedas. Detta gjordes genom att före 
testet påpeka att det är webbplatsen och inte personen som blir testad. Det är 
mycket en moderator måste tänka på, och det som följdes var de råd från Rubin 
och Chisnell [6], Norlin och Winters [8] och Brinck m.fl. [4] som hittades 
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angående bl.a. kroppsspråk, tonläge, uppmuntran, kommentarer och 
kroppskontakt. Beroende på det Barnum [7] skriver om personers vilja att 
behaga undveks det att ställa vissa typer av frågor, då dessa lätt kan påverka 
testpersonen att svara positivt.

Det var viktigt att inledningsvis få testpersonerna att tänka högt. Detta är enligt 
Norlin och Winters [8] inte ett naturligt beteende för alla testpersoner men trots 
att det är svårt ansågs det viktigt att göra det då det enligt Jadav [3] är på detta 
sätt testpersonens idéer fångas upp om webbplatsen, förvirring som uppstår och 
om frustration.

3.4.5 Information efter test

Efter testet genomförts utfördes ytterligare två aktiviteter för att samla in 
information. Först fick testpersonerna fylla i en enkät och direkt efter det 
skedde en intervju där enkäten behandlades, men även andra frågor 
diskuterades.

3.4.5.1 Enkät

Efter testet fick varje testperson fylla i en enkät där de fick betygsätta ett antal 
frågor/påståenden på en skala med fem olika steg från instämmer inte alls till 
instämmer helt. Det togs fasta på exemplet från Rubin och Chisnell [6] i tabell 
1. Enkäten i sin helhet återges i bilaga D. Till varje fråga/påstående finns även 
ett fritextfält där testpersonen får skriva fritt. Denna idé samt att enkäten inte får 
vara längre än två sidor framgår hos Molich [5]. Som Jadav [3] nämner valdes 
alternativet att testpersonen fick fylla i enkäten efter testet och sedan 
behandlades enkäten i intervjun. De frågor som kändes relevanta att följa upp 
diskuterades. För att enkäten skulle bli bra utformad antogs de råd/tips som 
Rubin och Chisnell [6] nämner, bl.a. frågor/påståenden om hur testpersonen 
upplevde vissa delar under testet. Även Barnum [7] anser rådet att skriva så 
neutrala frågor som möjligt, så att inte testpersonen styrs mot något svar. Rubin 
och Chisnell [6] menar att frågor där testpersonen måste skriva mycket som 
svar ska undvikas. På detta gjordes en variant som innebar att alla frågor först 
besvarades enligt beskrivning ovan, men att testpersonerna hade som alternativ 
att skriva ned kommentarer. De frågor/påståenden som skapades hade som 
avseende att ställa ett antal frågor kopplat till varje testuppgift, för att på så sätt 
få användarens kommentarer kopplade till rätt uppgift. Några allmänna 
övergripande frågor/påståenden finns även med i enkäten. 

3.4.5.2 Intervju

Idén med intervjun innan teoristudien genomfördes stämde precis överens med 
vad Jadav [3] menar, att intervjun ska behandla det som observerats under testet 
samt vad testpersonen svarat i enkäten. Planering för hur intervjun skulle läggas 
upp hämtades från Rubin och Chisnell [6], där deras checklista följdes. En egen 
planering skapades för att inget skulle glömmas bort i intervjun och att de alla 
skulle bli snarlika. Centrala frågor noterades. Målet med intervjun var även 
enligt Jadav [3], att finna förklaringar till saker som observerats och vad 
testpersonen svarat i enkäten. Varje problem, fel och miss som uppstod behövde 
få ett svar då detta var sista chansen att samla in information från testpersonen, 
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det vill säga att svar från testpersonen vad den tänkte och förklara saker som 
inte går att observera. 

3.4.6 Insamling och behandling av information

I kapitel 3.4.6 behandlas först hur insamlingen av information från testerna gått 
tillväga för att sedan ta upp hur analysen av den insamlade informationen 
gjorts.

3.4.6.1 Insamling av information

För insamling av information användes en gratis programvara som spelar in vad 
som sker på skärmen som heter Easy Video Capture 1.30 (gratisversion). 
Testpersonerna iaktogs under hela testet. När detta skulle sammanfattas 
användes, som Rubin och Chisnell [6] tipsade om, ett kalkylprogram där all 
insamlad information skrevs in. Kalkylbladet användes även för att samla ihop 
data från enkäter och intervjuer och gav en bra överblick över resultatet. Detta 
gjordes kontinuerligt för att se om rätt data samlades in och för att ha testerna i 
minnet. Inspelningar sågs igenom och information skrevs in. 

Enligt Norlin och Winters [8] är det enklaste sättet att analysera data från testet 
att leta efter mönster. Det är viktigt för moderatorn och antecknaren att allt som 
uppstår noteras och detta gjordes under samtliga tester. Allt som kändes relevant 
skrevs ned, vad testpersonen gjorde och sa, men även egna tankar under testet. 
De skriver även att uppenbara problem som uppstår under ett test kan åtgärdas 
till ett annat. Detta var dock något som inte anammades med anledningen att 
inga förhastade slutsatser skulle tas, utan det skulle kontrolleras om det 
verkligen var ett problem för alla. Efter vad Barnum [7] uppger samlades även 
kvalitativ information och positiv återkoppling in, såsom negativa och positiva 
kommentarer.

När information samlades in från testerna togs det fasta på det Rubin och 
Chisnell [6] nämner om vad och hur information ska samlas in. Det gällde hur 
bra testpersonerna lyckades med uppgifterna i antal och procent, vilken hjälp 
testpersonen fått, antal och procent av uppgifter som inte klarades korrekt och 
tid för att slutföra uppgifterna. Testpersonens uppfattning och tankeprocess (vad 
säger testpersonen när den tänker högt), betyg, svar på frågor, kommentarer 
samlades också in. Information sammanställdes indelat efter testperson och alla 
eventuella problem som uppstod noterades. I kalkylbladet noterades om 
testpersonen klarade målet med uppgiften eller inte. Det sammanlagda resultatet 
sammanställdes kopplade till de mål som satts för varje uppgift, och om 
uppgiften klarades eller inte skrevs ned.

I samband med att testerna spelades in togs även tid på några av uppgifterna 
som enligt Rubin och Chisnell [6] är ett av sätten för att samla in information. 
För att få en samlad blick av resultatet för tiderna användes medelvärde, median 
och standardavvikelse som Rubin och Chisnell [6] uppger. Den formel som 
användes för standardavvikelse kan ses i formel 1. De resultat som hittades 
räknades fram och noterades i kalkylbladet. Precis som Rubin och Chisnell [6] 
uppger skulle även information kopplat till vad testpersonerna tyckte samlas in. 
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Den information som samlades in skedde genom kommenterar, enkäter och 
intervju. Information från enkäten samlades in uppdelat efter vad varje 
testperson tyckte, men ett medelbetyg för varje påstående i enkäten, samt 
median och standardavvikelse räknades även ut. På varje påstående i enkäten 
kunde testpersonerna skriva egna kommentarer, vilka skrevs in i kalkylbladet. 
Även de intervjusvar som samlades in sparades i kalkylbladet.

3.4.6.2 Behandling av information

Enligt vad Dumas och Redish [9] nämner startade behandlingen med att leta 
igenom kalkylbladet efter likheter och överraskningar. På detta sätt menar de att 
det som under testet inte var uppenbart nu när allt är sammanställt visar sig. Det 
som Barnum [7] och Rubin och Chisnell [6] skriver, att analysera problem som 
flera personer upplever gjordes. Det skedde genom att titta om det 
sammanlagda målet var uppnått eller inte och behandlade de uppgift för 
uppgift. Vilka tider som gällde för de olika testpersonerna som inte klarade 
uppgiften kontrollerades och det som noterats från deras tester lästes igenom. 
När det var gjort analyserades de uppgifter där enstaka testpersoner inte klarat 
målet men där det sammanlagda målet var uppnått, detta skedde efter vad 
Barnum [7] nämner. Det sista som gjordes var att gå igenom de uppgifter där 
samtliga testpersoner klarat målen för att säkerställa att inget missats eller om 
det ändå fanns idéer till förbättring. Det är även viktigt att analysera de bra 
delarna av webbplatsen. 

För att se hur kritiska de fel som uppstod är, användes det rankingsystem för 
kriticitet som Rubin och Chisnell [6] nämner. För att analysera de betyg som 
testpersonerna delade ut i enkäten gjordes valet att använda Dumas och Redish 
[9] system för att kategorisera dessa efter om betyget är perfekt, acceptabelt 
eller oacceptabelt och sammanställa detta i tabeller såsom tabell 4. I enkäten har 
varje uppgift ett antal påståenden kopplade till sig, samt att det finns några som 
är övergripande. Bedömningen av dessa gjordes enligt tabell 4 (se den totala 
sammanställningen i bilaga E):

Tabell 4. Exempel på sammanställning av enkätsvaren. [9]

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 1: Bli 
medlemPåstående 1 5 >3.5 <=3.5

Påstående 2 5 >3.5 <=3.5

Sammanlagt 15 >7 <=7

Utifrån detta har den aktuella uppgiftens resultat granskats och analyserats.
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4 Konstruktion
I kapitel 4 redovisas vilka krav det fanns för utformandet av användarsidorna, 
vilken teknik som använts samt lösningarna för de olika delar som skapats.

4.1 Kravspecifikation

Kravet är att webbplatsen ska bli mer interaktiv än tidigare. Det ska även finnas 
möjlighet för bashemsidor för samtliga butiker, där standardutseende och 
standardstruktur är fördefinierat och hämtas från bokia.se.

Den interaktiva delen av vidareutvecklingen ska bestå av en allmän sida av 
Låna & Läs, där besökare som är intresserad av att bli medlem ska få chansen 
att skaffa sig en uppfattning vad ett medlemskap medför. Om användare väljer 
att bli medlem ska det finnas möjlighet att ta del av en interaktiv personlig sida 
för medlemmen. Den ska bestå av en egen profil som användare ska kunna 
ändra efter behov samt kontrollera vilken information som har skrivits in. 
Beroende på vilken information användaren lämnat i sin profil ska denne få tips 
om böcker att läsa., det vill säga en lista över böckerna i Låna & Läs där 
användaren markerar vilka böcker denne läst och vill läsa. Användare ska 
kunna ta del av utökad information kring böckerna i listan, länkar till 
information om författaren samt recensioner av böckerna. Möjlighet att 
diskutera böckerna i Låna & Läs samt övrigt ska finnas genom ett forum.

Ytterligare ett krav är att det ska finnas någon person som är ansvarig och kan 
styra webbplatsen med en administrativ inloggning där moderatorfunktion över 
forumet ska ingå. Denna person är även den som är ansvarig för kravet att 
användarna ska sparas i en databas där bl.a. information om vilken bokhandel 
medlemmen tillhör, för att kunna styra information och erbjudanden till de olika 
medlemmarna. 

4.2 Funktioner

I kapitel 4.2 beskrivs vilka funktioner medlemmarna och administratören har 
tillgång till och hur de fungerar. Sist presenteras hur personal på butikerna kan 
administrera information om deras butik.

4.2.1 Bli medlem

När användare är skapad skickas ett e-postmeddelande till medlemmen. Det 
sker en kontroll med JavaScript i formuläret att alla uppgifter är ifyllda samt 
mot databasen att inte e-postadressen finns sedan tidigare.

I det e-postmeddelandet som skickas till användaren finns uppgifter att denne 
blivit registrerad som ny användare på Låna & Läs, vilka uppgifter som lagrats, 
inklusive det medlemsnummer användaren fått samt hur användaren går vidare 
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för att till sist kunna logga in på webbplatsen. För att registrera sig ombeds 
användaren besöka en länk. Denna länk leder till en sida där användaren får 
fylla i uppgifter om sitt medlemskonto:

• Medlemsnummer (står i användarens e-post)

• Användarnamn (vilket användarnamn vill användas)

• Lösenord

• Bekräfta lösenord

• E-postadress (ska vara samma som i användarens e-post)

Även i detta formulär sker det nödvändiga kontroller att allt är ifyllt som det ska 
samt mot databasen. När användaren väljer att registrera sig skapas en tillfällig 
medlem med medlemsnummer, en slumpmässigt automatgenererad kod, 
användarnamn och kodat lösenord. I det andra e-postmeddelandet som skickas 
till användaren bifogas en länk som användaren måste klicka på för att aktivera 
kontot där koden är med. När användaren klickar på länken i sin e-post öppnas 
en ny webbsida, den använder koden och jämför den med de koder som finns 
för tillfälliga medlemmar. När den hittar rätt tillfällig medlem kontrolleras 
vilket medlemsnummer den tillfälliga medlemmen har med det 
medlemsnummer som skapats av butikspersonalen. När den hittar ett likadant 
medlemsnummer kopieras användarnamn och lösenord från den tillfälliga 
medlemmen över till den medlem som skapats av butikspersonalen. 
Användaren får slutligen meddelande om att kontot aktiverats och den tillfälliga 
medlemmen raderas.

4.2.2 Medlemmar

I kapitel 4.2.2 redovisas hur användare kan göra när de är inloggade samt hur de 
olika delarna konstruerats.

4.2.2.1 Inloggning

När användaren aktiverat sitt medlemskap på Låna & Läs kan denne logga in 
till sina sidor. Detta sker genom att användaren skriver in sitt användarnamn 
och lösenord. Det som sker är en kontroll av det användaren skriver in i ovan 
nämnda fält mot vad som finns i databasen. Stämmer uppgifterna blir 
användaren inloggad men om uppgifterna är felaktiga blir användaren 
meddelad om detta. När användaren loggat in möts den av bl.a. ett tips på en 
bok i Låna & Läs-boklista. Vilken bok som presenteras på webbsidan sker 
slumpmässigt i ett urval av de böcker som har samma genre som användaren 
valt som favorit. Användaren möts även av en meny som är kopplad till 
medlemssidan. 
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4.2.2.2 Boklistorna

För varje bok i Låna & Läs boklista finns det två knappar: Ska läsa och Har 
läst. Idén är att användaren lätt ska få kontroll över de böcker som är 
intressanta. När användaren går igenom listan ska de böcker som den finner 
intressant markeras genom att klicka på Ska läsa-knappen, men om det finns 
böcker som användaren redan läst ska den klicka på Har läst-knappen. När 
användaren klickar på Ska läsa på en bok försvinner knappen, och detsamma 
gäller om användaren klickar på Har läst. Det som sker i båda fallen är att 
boken istället syns under listorna Ska läsa och Har läst. Vill användaren att 
boken ska tas bort från respektive lista klickar denne på Ta bort-knappen. 

Den totala listan fungerar så att information hämtas från databasen om 
författare och böcker där varje bok är kopplad till en författare genom dess id-
nummer. Det körs sedan en SQL-fråga (en fråga som ställs för att hämta 
information från en databas) mot databasen där den kontrollerar vilka böcker 
som finns och vem som är författaren av denna. Detta gör att alla böcker listas 
med författare kopplad till sig och sorteras efter författarens efternamn. Klickar 
en användare på någon av knapparna läggs bokens id samt användarens id över 
dit användaren vill flytta boken, men användarens id måste följa med för att de 
två listorna ska bli personliga. För att knapparna ska försvinna när användaren 
flyttat boken sker en kontroll mot databasen kopplat till bokens id samt 
användarens id om den redan finns i den listan.

4.2.2.3 Forum

Det första som sker när en användare kommer in på forumet är en kontroll om 
denne medlem är avstängd från forumet eller inte. Är medlemmen avstängd får 
denne meddelande om detta.

Första webbsidan av forumet visas med hjälp av två databasfrågor och en 
funktion som listar svaren på dessa frågor. Den första databasfrågan hämtar alla 
värden från tabellen kategori och sedan en funktion som listar alla dessa värden 
efter varandra. I denna funktion ligger en till databasfråga och funktion där 
databasfrågan hämtar alla värden från tabellen forum som är en koppling till 
den kategori som precis listats. Det är konstruerat så att varje rad i forum-
tabellen har en koppling till tabellen kategori. Alla värden som hämtats i den 
andra databasfrågan listas sedan efter varandra tills alla värden har skrivits ut. 
Därefter skriver den första funktionen ut nästa huvudkategori och den andra 
funktion skriver ut de rader från tabellen forum som hör till den kategorin. Så 
fortsätter det till alla huvudkategorier och kategorier är listade på webbsidan. 
Detta ger effekten visad i figur 1.
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Figur 1: Listade forum.

Varje huvudkategori och kategori ligger i databasen med unika id-nummer. När 
användaren klickar in på en kategori skickas den kategorins id-nummer med till 
nästa sida. På nästa sida används detta id-nummer för att göra en databasfråga 
där den ska ta fram all information som ligger i tabellen forum_question som 
har samma id-nummer, samt sorterar detta efter datum och tid. Detta sker för att 
få den senast skapade tråden längst upp. Det körs sedan en funktion som den 
ovan (figur 1), som listar all information som lagrats i tabellen.

Vill användaren skriva ett inlägg går den in på den kategori där inlägget passar 
och klickar på en länk som leder till ett formulär. Webbsidan tar med sig det 
unika id-nummer som tilldelats just denna kategori. Användaren behöver fylla i 
en rubrik och ett meddelande. Det sker kontroller på att användaren inte är 
avstängd från forumet och att rubrik och meddelande är ifyllt. När användaren 
klickar på knappen Skicka läggs informationen till i tabellen forum_question i 
databasen. Det skapas en koppling som innebär att den tråd som skapas, har en 
koppling till den kategori där tråden skapats. Därefter uppdateras informationen 
om hur många trådar som finns under den kategori där tråden skapats, vem som 
senast skrev ett inlägg i den kategorin, vilken tråd detta inlägg skrevs i samt 
datum och tid.

När användaren klickar in på en kategori visas de trådar som har en koppling 
till kategorin. En funktion körs efter en databasfråga som tar fram all 
information som finns kopplat till denna kategori och listar alla trådar, efter 
samma princip som figur 1. Klickas det på en tråd skickas den trådens unika id 
med, precis som tidigare. Id-numret skickas med för att nästa sida ska kunna 
lista de svar som kommit in på denna tråd. Exempel på hur det ser ut visas i 
figur 2.
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Figur 2: Listade svar på inlägg.

När webbsidan listat all information sker det en kontroll och uppräkning av hur 
många som varit in på denna tråd. Det som sker är att det hämtas information 
från databasen om hur många som har tittat på tråden, och om denna är tom 
sätter den information till 1. På detta sätt räknas även den första som tittar på 
tråden. Webbsidan räknar sedan upp detta värde i databasen varje gång någon 
kommer in på webbsidan.

Sist på webbsidan visas formuläret som används för att svara i tråden. När 
någon skrivit sitt inlägg och klickar på Skicka är det första som sker att 
information om hur många som svarat på tråden räknas upp med 1. Sedan läggs 
all information in i databasen med en koppling till trådens id-nummer och ett 
till svarets id-nummer. Det uppdateras vem som skrev det senaste svaret, när det 
svaret skrevs och hur många svar som kommit på just den tråden. Det 
uppdateras även vem som senast skrev i kategorin, vilken tråd det senast skrevs 
i, när det senast skrevs ett svar och antalet svar i den kategorin. Detta sker för 
att kunna presentera relevant information i listorna för kategori samt trådar.

4.2.2.4 Profil

På profilsidan kan en användare dels se vilken information som finns 
registrerade på denne dels ändra information. När användaren väljer att 
uppdatera någon information är den tvungen att skriva in sitt lösenord innan det 
går att uppdatera informationen. Det första som sker är en kontroll mot 
databasen om id-numret på den inloggade medlemmen stämmer överens med 
det lösenordet som finns i databasen på id-numret. Stämmer inte detta får 
användaren meddelandet att lösenordet är felaktigt. När lösenordet stämmer 
sker det en kontroll mot databasen så att det användarnamn eller den e-
postadress som användaren eventuellt ändrat till inte redan finns och meddelar 
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användaren detta om så är fallet. För att kontrollera att alla obligatoriska fält är 
ifyllda, samt att de är ifyllda korrekt sker det kontroller på varje fält med 
JavaScript.

4.2.2.5 Glömt lösenord

Skulle någon medlem ha glömt sitt lösenord finns en funktion för att återställa 
detta. Det användaren måste göra är att skriva in den e-postadress som finns 
registrerad på medlemskapet. Det sker en kontroll mot databasen om det finns 
någon användare registrerad med den e-postadressen. Finns e-postadressen, 
skapas ett slumpmässigt lösenord som infogas i databasen för den medlem som 
har den e-postadress som skrivits in. Ett e-postmeddelande skickas sedan till 
användaren med information om det nya lösenordet. Användaren får logga in 
med det lösenord den fått och själv ändra lösenordet för sin profil.

4.2.3 Administratör

I kapitel 4.2.3 beskrivs de funktioner som en administratör har tillgång till.

4.2.3.1 Medlemmar

Administratören kan lägga till, ändra och ta bort användare, men det finns tre 
saker som administratören inte bestämmer: användarens medlemsnummer, 
användarnamn och lösenord. Detta är något som användaren väljer själv och 
medlemsnumret skapas med automatik. När administratören fyllt i fälten för att 
skapa en användare kontrolleras att alla obligatoriska fält är ifyllda. Det 
kontrolleras även att e-postadressen inte finns registrerad. Sedan infogas 
informationen till databasen och tabellen för medlemmar. För att användaren 
ska bli meddelad om att ett konto har skapats och vad som måste göras skickas 
det med automatik ett e-postmeddelande till användaren. Eftersom användaren 
behöver medlemsnumret för att kunna aktivera sitt konto aktiveras en 
databasfråga som frågar efter det senaste värdet bland medlemsnummer och 
skickar med det i e-postmeddelandet. All information som administratören 
skrivit in vid registreringen skickas med, för att användaren ska ha möjlighet att 
se vad som registrerats. En kort information om vad användaren måste göra för 
att aktivera kontot skickas även med. 

Om administratören vill redigera informationen om en användare får 
administratören en lista, i bokstavsordning efter användarnamn. 
Administratören kan välja att uppdatera information om medlemmen, ta bort en 
medlem eller stänga av/tillåta en medlem tillgång till forumet. Väljer 
administratören att stänga av eller tillåta en medlem till forumet klickar denne 
på Stäng av/Tillåt-knappen. Det som sker är att en etta infogas till kolumnen 
avstangd i tabellen medlem i databasen och en nolla om medlemmen tillåts 
besöka forumet. Väljer administratören att ta bort en medlem klickar denne på 
Ta bort-knappen och medlemmen är borttagen. Klickar administratören på 
knappen Uppdatera är det första som sker en kontroll att administratören inte 
uppdaterat användarnamnet eller e-postadressen till något som redan finns 
registrerat. Efter att det även skett en kontroll att inget obligatoriskt fält blivit 
tomt uppdateras informationen om medlemmen.
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4.2.3.2 Författare

Om administratören vill lägga till en bok i boklistan, måste författaren finnas. 
På webbsidan för författare listas samtliga författare efter efternamn och 
administratören kan uppdatera eller ta bort en författare. Detta sker på samma 
sätt som för medlemmar ovan, med skillnaden att det sker mot en tabell för 
författare i databasen.

Finns inte författaren kan administratören lägga till författare. Där får 
administratören fylla i information om författaren. Efter kontroll att alla 
obligatoriska fält är ifyllda och att ingen författare med samma namn finns 
sedan tidigare skapas en författare i databasen och tabellen för författare. 

4.2.3.3 Böcker

Vill administratören lägga till en bok fylls ett formulär med information om 
boken. Det kontrolleras om obligatoriska fält är ifyllda och att det inte redan 
finns en bok med samma titel. Administratören väljer en författare i en lista. 
När allt är klart läggs informationen in i tabellen för böcker i databasen.

Böckerna presenteras i en lista och vill administratören uppdatera information 
sker en kontroll att allt är korrekt ifyllt och sedan uppdateras informationen om 
den boken i databasen. Administratören kan även välja att ta bort en bok.

För att koppla en bild till boken måste antingen ett e-postmeddelande skickas 
till den ansvarige för webbplatsen med bilden samt vilken bok det gäller eller 
kan ett ftp-program användas för att ladda upp bilden. Det som krävs är att 
bilden är döpt till samma id-nummer som boken och i formatet .bmp.

4.2.3.4 Forum

Administratören kan både lägga till nya huvudkategorier och kategorier på 
forumets första sida men även radera kategorier, trådar och svar. För att skapa 
en huvudkategori fylls önskad information i, i ett formulär. Vill administratören 
lägga till en kategori till en huvudkategori gör den detta genom ett andra 
formulär. Där väljs vilken huvudkategori kategorin ska tillhöra.

Administratören har möjlighet att uppdatera och ta bort både huvudkategorier 
och kategorier. Väljer administratören att uppdatera t.ex. en kategori sker som 
vanligt en databasfråga mot databasen som infogar den nya informationen. På 
samma sätt fungerar det om t.ex. en kategori ska tas bort från databasen. 
Klickar administratören in sig på en kategori ser det likadant ut som för 
medlemmarna, med den skillnaden att det går att ta bort varje tråd. Det innebär 
att administratören kan ta bort hela ämnet om den vill det, t.ex. om det strider 
mot regler.

Klickar sig administratören in på någon av trådarna får denne upp alla svar samt 
rubriken på tråden i textrutor. Detta innebär att administratören kan ändra såväl 
rubriken som innehållet och alla svar. Det går även att ta bort de svar som finns 
i tråden, men det går att ta bort enbart svaren till tråden och vill hela tråden tas 
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bort måste det tas bort en nivå upp. Administratören kan precis som en vanlig 
användare skriva svar på tråden och även dessa blir redigerbara.

4.2.3.5 Butik

Butikerna presenteras för administratören i en lista och efter varje butik finns en 
kryssruta där det går att markera flera butiker som ska tas bort. På varje butiks 
sida visas all information om butiken i textrutor där texterna kan redigeras. I 
övrigt ser webbsidan ut som det är tänkt att det kommer se ut när användarna 
besöker butikens sida. Det går att se om någon specifik bild är inlagd för 
butiken, samt information om hur bilden byts ut. Det går även byta lösenordet 
för butiken. Detta lösenord är tänkt att användas av de som driver butiken, så att 
de själva kan logga in och ändra aktuell information.

Vill administratören lägga till fler butiker finns det ett formulär som fylls i för 
att skapa en butik. Ett lösenord måste skrivas in till butiken för att ansvariga för 
butiken ska kunna logga in och redigera informationen. När administratören 
skapar en butik kontrolleras att alla obligatoriska fält fyllts i samt att det inte 
finns någon butik med samma namn. För att lägga till en bild behöver ett e-
postmeddelande skickas till webbmaster som ser till att detta sker. Genom att 
döpa bilden till samma id-nummer som butiken har sker kopplingen till rätt 
butik. 

4.2.4 Butiker

Varje butik har en egen sida där information kan skrivas in såsom öppettider, 
kontaktuppgifter och hemsida. Det går även att bifoga en bild till butiken. 
Butikerna skapas av administratören där ett lösenord sätts. Efter detta kan 
personal logga in mot sin butik för att redigera informationen.

Väl inne på butiken presenteras all information i textrutor, för att det ska vara 
lätt att redigera. Information om hur bilder laddas upp finns här och det är 
möjligt att byta lösenord. Skulle lösenordet tappas bort har administratören 
möjlighet att återställa det.
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5 Resultat
I kapitel 5 presenteras resultaten som från testuppgifterna, enkätsvaren och 
intervjuerna.

5.1 Resultat från testuppgifter

I kapitel 5.1 presenteras den information som samlats in och sammanställts från 
testuppgifterna. Uppgifterna är ordnade efter vilket fel som var mest kritiskt att 
åtgärda. De uppgifter där målen uppfylldes är sammanställda under en 
gemensam rubrik.

5.1.1 Testuppgift 1

Testuppgift 1 innebar att testpersonerna skulle registrera en användare i Låna & 
Läs.

Måluppfyllelse

Uppnåddes de satta målen för testuppgift 1 uträknat på samtliga testpersoner? 
Se tabell 5.

Tabell 5. Måluppfyllelse testuppgift 1.

Måluppfyllelse 1 Måluppfyllelse 2 Måluppfyllelse 3

Nej (50%/67%) Ja (67%/33%) Nej (67%/67%)

Tider
Vilka genomsnittliga tider fick testpersonerna? Där målet var att det skulle 
klaras under 7 minuter. Se tabell 6.

Tabell 6. Genomsnittliga tider testuppgift 1.

Median Medelvärde Avvikelse

3.65 min 4.01 min 0.53 min

Kriticitet
Vilken kriticitet har problemet? Se tabell 7

Tabell 7. Kriticitet testuppgift 1.

Kriticitet

8
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5.1.2 Testuppgift 5

Testuppgift 5 fokuserade på att testpersonerna skulle ändra uppgifter i sin profil.

Måluppfyllelse
Uppnåddes de satta målen för testuppgift 5 uträknat på samtliga testpersoner? 
Här skulle 83 procent klara sig helt själv och de resterande med en hjälp. Se 
tabell 8.

Tabell 8. Måluppfyllelse testuppgift 5.

Måluppfyllelse

Nej (50%/83%)

Kriticitet
Vilken kriticitet har problemet? Se tabell 9.

Tabell 9. Kriticitet testuppgift 5. 

Kriticitet

7

5.1.3 Testuppgift 4a

Testuppgift 4a testade hur väl det gick att hitta i forumet på Låna & Läs.

Måluppfyllelse
Uppnåddes de satta målen för testuppgift 4a uträknat på samtliga testpersoner? 
83 procent skulle klara att läsa informationen som efterfrågades och 67 procent 
skulle klara det inom 3 minuter. Se tabell 10.

Tabell 10. Måluppfyllelse testuppgift 4a.

Måluppfyllelse

Nej (33%/83%)

Tider
Vilka genomsnittliga tider fick testpersonerna? Målet var att det skulle klaras 
under 3 minuter. Se tabell 11.

Tabell 11. Genomsnittliga tider testuppgift 4a.

Median Medelvärde Avvikelse

2.46 min 5.56 min 1.17 min
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Kriticitet
Vilken kriticitet har problemet? Se tabell 12.

Tabell 12. Kriticitet testuppgift 4a. 

Kriticitet

6

5.1.4 Testuppgift 3a

Testuppgift 3a:s syfte var att undersöka hur lätt det var att använda boklistorna 
där böcker markeras om de lästs eller ska läsas.

Måluppfyllelse
Uppnåddes de satta målen för testuppgift 3a uträknat på samtliga testpersoner? 
Alla testpersoner skulle klara att markera de böcker som ska läsa. Se tabell 13.

Tabell 13. Måluppfyllelse testuppgift 3a.

Måluppfyllelse

Nej (83%/100%)

Kriticitet
Vilken kriticitet har problemet? Se tabell 14.

Tabell 14. Kriticitet testuppgift 3a.

Kriticitet

3

 

5.1.5 Övriga testuppgifter

I tabell 15 återges de uppgifter där målen klarades och som kan anses som att de 
inte behöver åtgärdas. Se även tabell 16 och 17.

Tabell 15. Måluppfyllelse övriga testuppgifter.

2 3b 3c 4b 4c 6 6a 6b 6c

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100%
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Tabell 16. Genomsnittliga tider övriga testuppgifter.

 6 4b 4c

Mål 5 min 4 min 2 min

Median 2.25 min 3.09 min 1.24 min

Medelvärde 2.36 min 2.52 min 1.23 min

Avvikelse 0.24 min 1.00 min 0.18 min

Tabell 17. Kriticitet övriga testuppgifter. 

2 3b 3c 4b 4c 6a 6b 6c

2 2 2 3 3 2 2 2

5.2 Resultat från enkät

Diagrammen som presenteras i figur 3-13 är de tre testuppgifter som hade högst 
kriticitet. Därefter presenteras de övriga påståendena från enkäten i ett och 
samma diagram där enbart medelbetyget för varje påstående visas.

Värdena som skapar linjerna Perfekt och Acceptabel är hämtade från bilaga E 
och är skapade i enlighet med Dumas och Redish [9].

5.2.1 Testuppgift 1

Till testuppgift 1 var det två påståenden i enkäten som var kopplade. 

Påstående 1
Det var lätt att aktivera sitt medlemskap. Se figur 3.

Figur 3 Resultat från enkät på påstående 1.
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Påstående 2
Det kändes naturligt att gå igenom alla steg för att aktivera medlemskapet. Se 
figur 4.

Figur 4. Resultat från enkät på påstående 2. 

5.2.2 Testuppgift 5

Till testuppgift 5 var det fyra påståenden i enkäten som var kopplade. Se figur 
5.

Påstående 14
Det var lätt att byta genre.

Figur 5. Resultat från enkät på påstående 14.

Påstående 15
Det var lätt att ändra gatuadress. Se figur 6.
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Figur 6. Resultat från enkät på påstående 15.

Påstående 16
Det var lätt att byta lösenord. Se figur 7.

Figur 7. Resultat från enkät på påstående 16.

Påstående 17
Profilsidan var lätt att förstå. Se figur 8.

Figur 8. Resultat från enkät på påstående 17. 

5.2.3 Testuppgift 4a

Till testuppgift 4 var det tre påståenden som var kopplade. 
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Påstående 11
Det var lätt att navigera i forumet. Se figur 9.

Figur 9. Resultat från enkät på påstående 11.

Påstående 12
Det var lätt att skapa ett nytt ämne. Se figur 10.

Figur 10. Resultat från enkät på påstående 12.

Påstående 13
Det var lätt att svara på en befintlig diskussion. Se figur 11.

Figur 11. Resultat från enkät på påstående 13. 
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5.2.4 Övriga påståenden

De övriga 14 påståendena från enkäten visas i diagrammet i figur 12.

Figur 12. Resultat från övriga påståenden. 3 hör till testuppgift 2, 4-10 hör till testuppgift 
3, 18-20 hör till testuppgift 6 och 21-23 hör till allmänna påståenden kring navigationen på 
medlemssidorna. 

5.2.5 Totalbetyg

På sista påståendet i enkäten fick testpersonerna sätta ett betyg mellan 1-10 på 
deras totala intryck av medlemssidorna. Se figur 13.

Figur 13. Resultat från enkät på totalbetyget.

5.3 Resultat från intervju

Kommentarerna från intervjuerna är uppdelad med först negativa kommenterar 
först och sedan positiva kommentarer. Kommentarer som innehöll konkreta tips 
på saker som kan förbättras återges sist.

5.3.1 Negativt

Fem av sex testpersoner ansåg att texten på webbplatsen var för liten. Någon 
ansåg även att menyn var det medan en annan att det kändes plottrigt och rörigt.

I intervjun med testperson 2 talade vi om att denne inte läste informationen när 
registrering skedde och att det var detta som ställde till problem. Testperson 2 
ansåg även det var svårt att veta att uppgifterna som ändrats i profilen 
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återställdes när fel lösenord skrevs in och att det borde framgå tydligare vilket 
lösenord som ska skrivas i sista fältet.

Testperson 3 ansåg att det var otydligt vad som var klickbara länkar i forumet. 
Problemen i forumet ansåg testperson 2 till stor hade att göra med 
dator/internetvana. Testperson 3 menade att det var lite svårt att se vad som var 
vad i forumet, och att det kunde ha lite olika färger. Samtidigt menade samma 
testperson inte ha så stor erfarenhet av att vara inne på forum. En annan åsikt 
hade testperson 4, som menade det var en väl liten länk för att skapa ett nytt 
inlägg i forumet.

Testperson 3 ansåg att det var onödigt många moment för att bli medlem. 
Testperson 5 menade det var lite struligt att aktivera medlemskapet. 

Testperson 3 uppfattade det som negativt att det efter varje gång en bok 
markerats som Ska läsa eller Har läst, blev tvungen att skrolla ned till samma 
ställe som tidigare. Testperson 3 ansåg att böckerna i boklistorna flöt ihop lite 
väl mycket. Testperson 3 menade även att denne inte skulle använda denna 
produkt med motiveringen att denne inte läser böcker.

I intervjun med testperson 5 ansåg denne att det var svårt att veta vad som var 
medlemssidan och skulle vilja ha tydligare rubriker som markerar detta.

5.3.2 Positivt

Testperson 1 menade att det var tydligt med de olika boklistorna och att det var 
enkelt med butikerna. Samma sak ansåg testperson 2 i sin intervju.

Testperson 4 ansåg att medlemssidorna är som vilken webbplats som helst. 
Uppgifterna var saker som gjorts tusen gånger tidigare på andra sidor.

Testperson 5 uppfattade situationen som stressade och när personen tittade 
tillbaka på webbplatsen under intervjun menade denne att det påverkade en del 
och att testpersonen i efterhand, i lugn och ro, förstod mer. Detsamma menade 
testperson 6, att det nog hade gått bättre om denne hade fått sitta i lugn och ro. 
Testperson 6 ansåg dock överlag inte att det var några problem med 
webbplatsen. 

5.3.3 Förbättringar

Testperson 4 menade att det var konstigt att knappen försvann när en bok 
markerats, men förstår samtidigt varför den gör det. Testperson 4 kom med 
förslaget, att om en bok markeras som Har läst, bör även knappen för Ska läsa 
försvinna. 
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6 Analys
I kapitel 6 analyseras resultatet från användbarhetstestet, valet av och 
genomförandet av metod. Därefter sker en slutanalys samt en diskussion om hur 
fortsatt arbete kan ske.

6.1 Analys av resultat

Den första känslan efter att alla resultat analyserats är att resultaten visar på ett 
bra resultat. Studeras betygen i enkäten på påståendet för totalbetyg i figur 13 
stärks den känslan. Fem av sex testpersoner har gett ett betyg som är lika med 
eller högre än det betyg som satts som perfekt. Dock visar testet att det finns 
brister på ett antal delar där åtgärder skulle kunna göra betyget ännu högre. Inte 
minst visar totalbetyget utdelat av testperson 3 detta. Vad är det då som orsakat 
att testperson 3 satt ett så pass mycket lägre betyg än övriga testpersoner? Och 
vilka problem har testpersonerna stött på? 

6.1.1 Testuppgift 1

Den testuppgift som fick högst kriticitet var testuppgift 1. Det grundar sig på att 
om problem uppstår är det allvarligt då risken finns att användare som vill bli 
medlemmar inte klarar av det. Det är inte bra då detta skapar ett negativt första 
intryck och ger ett dåligt rykte. Ett dåligt första intryck är svårt att påverka i 
efterhand. Därför är det viktigt att registreringen fungerar bra för alla.

Det var 50 procent av testpersonerna som inte klarade av denna uppgift. Detta 
har påverkat hur kritiskt det är att åtgärda problem som uppstår med 
registreringen. Varför har det blivit så och vilka problem har uppstått? 
Analyseras de genomsnittliga tiderna på denna uppgift i tabell 6 syns det inte att 
det var några problem, såväl median som medelvärde låg under den utsatta 
tiden. Studeras varje testpersons individuella tid syns inte heller några 
uppenbara problem, utan samtliga testpersoner låg under utsatt tid. Enkätsvaren 
i figur 3 och figur 4 visar inte heller de några problem, utan det genomsnittliga 
betyget ligger på acceptabel nivå. Analyseras de individuella betygen från 
enkäten anas däremot oråd. I figur 3 och figur 4 syns att testperson 2 har satt 
betyget för hur naturligt registreringsprocessen kändes till en trea och testperson 
3 har satt samma betyg till en tvåa samt kommenterat att det var onödigt många 
steg. Testperson 6 har satt betyget ovan till en trea och även betyget för hur lätt 
det var att aktivera medlemskapet till en trea. 

För testperson 1 uppstod tre olika problem där det första var att en konstig 
tangentbordskombination trycktes när e-post skulle fyllas i och testpersonen 
inte hittade tillbaka. Det andra var att efter problemet ovan slutförde inte 
testpersonen ifyllnaden av formuläret och det tredje var att testperson 1 inte 
förstod vad meddelandet som dök upp efter registrering innebar, att e-post hade 
skickats till denne och skulle läsas. De problem som uppstod för testperson 2 
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var att informationen om hur formuläret skulle fyllas i inte lästes och problem 
med medlemsnumret uppstod ett flertal gånger. Testpersonen fyllde inte i något. 
Testperson 2 fick även problem med att fylla i användarnamn i formuläret. De 
problem som testperson 6 fick kan även kännas igen för testperson 2 där 
informationen till formuläret inte lästes och problem med medlemsnummer 
uppstod. Testperson 2 fick även problem med att inte alla uppgifter skrevs in i 
formuläret. Efter ett tag strulade testperson 6 till det så mycket och försökte 
logga in trots att registreringen inte var gjord. Testpersonen förstod inte vad 
som menades med informationen och vad denne skulle göra när registreringen 
var klar.

Det ska poängteras att samtliga testpersoner med problem var mellan 51 och 60 
år och de tre äldsta i testet. Några fel visar på brist av dator- och 
internetkunskap, t.ex. den felaktiga tangentbordskombinationen och försöket att 
logga in trots att inte registrering slutförts. Kunskapen syns det även brist på i 
dessa tre testpersoners försök att hitta tillbaka när de hamnat fel då de hittade 
aldrig själv tillbaka. Med det sagt beror inte alla fel som uppstår på okunskap. 
Varför lästes inte informationen om hur formuläret ska fyllas i? Saker går alltid 
att göra tydligare, och kanske ska en tydlig text skapas som poängterar att 
informationen ska läsas först? Det verkar att när testpersonerna läser 
informationen så förstår de. I informationen står även vad som förväntas av 
användaren när registreringen är klar, men detta verkar dock flera testpersoner 
missat när de läste informationen. I intervjuerna har det kommenterats flertalet 
gånger att texten på webbplatsen upplevs som liten, och kanske är det därför 
som testpersonerna inte läser eller inte läser allt. Större text skulle underlätta, 
och det gäller över hela webbplatsen. Det faktum att informationen om vad som 
ska göras när registreringen är klar står sist kan förklara varför två testpersoner 
inte förstår vad som ska göras. De har inte heller blivit hjälpta av den korta 
extra information som dyker upp när registreringen är klar. Den informationen 
kanske är för kort och för dålig. En tydlig text som detaljerat beskriver vad som 
ska göras bör hjälpa, men denna får inte vara för lång. Det problem som två 
testpersoner fick, att de inte fyllde i alla uppgifter, beror på att situationen 
stressade samt okunskap om datorer och Internet. Testperson 3, som hade stora 
problem med denna uppgift, säger i sin intervju och i enkäten att det var för 
många steg för registrering. Det första steget tycker testpersonen redan har skett 
i butiken. Anledningen att första registreringen ska ske i butik är av 
säkerhetsskäl, det vill säga att det sker någon form av verifiering i butiken. Det 
kan vara svårt att registrera allt för en webbplats direkt i butik och därför får 
medlemmarna registrera dessa uppgifter (användarnamn och lösenord) via 
webbplatsen. När det är gjort ska kontot aktiveras, även det av säkerhetsskäl. 
Det blir i ärlighetens namn ganska många steg, t.ex. för den datorovana. Ett 
alternativ är att plocka bort den registrering som krävs i butik, att all 
registrering sker direkt på webbplatsen. Det är även det som är det vanligaste 
tillvägagångssättet vid medlemskap på Internet.

45



Vidareutveckling av Bokia.se – Skapa en interaktiv mötesplats på Bokia.se
Lars Olsson 2012-08-23

6.1.2 Testuppgift 5

Näst högst kriticitet fick testuppgift 5. Det allvarliga om problem uppstår med 
denna uppgift är att testpersoner inte kan ändra viktig information om sig 
själva, t.ex. byte av adress dit böckerna ska skickas eller om någon listat ut 
lösenordet och det inte går att byta det. På denna uppgift var det 50 procent som 
upplevde problem. Är det så många som får problem med detta tappar 
användarna snabbt förtroendet för webbplatsen och får en negativ syn på 
webbplatsens funktionalitet. De testpersoner som hade problem behövde 
ungefär tre försök på sig för att slutföra bytet av information och det visar att 
detta problem kommer att uppstå för flera användare och flera gånger per 
användare då det inte ändras ofta och det är lätt att glömma bort hur det gjordes 
sist.

Vilka slutsatser kan dras av den insamlade informationen och vilka problem har 
uppstått? Studeras enkätsvaren syns inte något direkt mönster. Samtliga fyra 
påståenden får minst acceptabelt resultat och ett får perfekt resultat. Studeras de 
individuella enkätsvaren syns att vissa testpersoner har upplevt problem. 
Testperson 1 har gett en tvåa i betyg på om det var lätt att byta lösenord, 
testperson 2 har satt en trea på om profilsidan var lätt att förstå medan 
testperson 3 satt en trea på om det var lätt att byta genre. Problem har de 
upplevt, men ingen verkar direkt ha upplevt samma problem  av enkäten att 
döma.

Vilka testpersoner har haft problem under testet och vilka problem har de haft? 
De testpersoner som inte klarat målen är 1, 3 och 6. Testperson 2 klarar förvisso 
målen, men upplever problem. Det finns ett tydligt sammanhang i samtliga 
problem som uppstått. Testpersonerna har inte haft några problem att byta genre 
och lösenord, utan det som varit problematiskt är lösenordsbytet. Fylla i ett nytt 
lösenord och bekräfta har inte varit några problem, utan det är när de ska fylla i 
sitt nuvarande lösenord för att bekräfta samtliga ändringar som problemen 
uppstått. Testpersonerna har inte förstått vad det är som ska fyllas i vilket har 
lett till olika typer av problem. Det har också lett till ett problem att de övriga 
ändringar som gjorts nollställts och måste göras om, något samtliga testpersoner 
med problem har missat. 

Den första analysen av resultaten som hittats är att något måste göras åt 
lösenordsbytet. Testpersonerna har inte haft några direkta problem med att fylla 
i ett nytt lösenord och bekräfta det utan det är tredje gången ett lösenord ska 
fyllas i som problemen uppstår. Testpersonerna har inte förstått att det är deras 
nuvarande lösenord som ska fyllas i. Nu bestod uppgiften i och för sig i att byta 
lösenord. Det hade varit intressant och se om testpersonerna förstått bättre om 
de inte samtidigt bytte lösenord. Det är nämligen så att det alltid är tvunget att 
bekräfta ändringar under profilen med nuvarande lösenord, även om det inte 
byts. Det framgår även av informationen att det är en obligatorisk uppgift att 
fylla i. Oavsett vad, går det snabbt att konstatera att det är otydligt vad som ska 
fyllas i detta fält. På något sätt behöver detta bli tydligare, om det 
överhuvudtaget ska vara kvar. Det finns inget krav att bekräftelsen ska finnas då 
användaren redan är inloggad, men det är en extra säkerhet att ingen obehörig 

46



Vidareutveckling av Bokia.se – Skapa en interaktiv mötesplats på Bokia.se
Lars Olsson 2012-08-23

ändrar uppgifterna. Tas det bort är problemet ur löst, men ska det vara kvar bör 
det förklaras på något enkelt sätt vad användarna förväntas fylla i. En lösning 
kan vara att en kortare information till formuläret skrivs. Nu vet vi dock av 
erfarenhet från testuppgift 1 att det inte är alltid denna information läses. En 
annan lösning kan vara att beskriva fältet bättre, istället för endast Lösenord går 
det t.ex. att använda nuvarande lösenord. Ett sätt att gardera sig skulle vara att 
använda båda förslagen.

Det andra problemet som uppstod, att de uppgifter som ändrats nollställs om 
inte korrekt lösenord fylls i, måste även det åtgärdas. Det är bättre att 
användaren får endast ett meddelande att lösenordet är fel eller att användaren 
får tydlig information att ändringarna nollställts och var. Åtgärdas inte detta 
kommer det innebära stora problem för användarna och många kommer inte ens 
upptäcka det. 

6.1.3 Testuppgift 4a

Testuppgift 4a fick den tredje högsta kriticiteten. Anledningen är att det inte är 
så allvarligt problem om inte användarna hittar ett specifikt inlägg i forumet. 
Trots detta är det ett problem om användarna inte klarar att navigera i forumet. 
Det var så mycket som 67 procent av testpersonerna som hade problem med 
denna uppgift men ändå visar undersökningen att de flesta medlemmar snabbt 
kommer lära sig att navigera och efter första försöket har de fått bra kontroll. 
Denna uppgift är den första av tre deluppgifter och alla de deluppgifterna efteråt 
klarade testpersonerna bättre. Detta är ett tecken på att de lär sig hur forumet 
fungerar, men är även ett tecken på att om någon av de testuppgifterna hade 
varit först hade förmodligen även problem uppstått med dessa.

Startas analysen av tiderna i tabell 14 från denna uppgift syns det att medianen 
låg under den utsatta tiden medan medelvärdet var 2,56 minuter över utsatt tid. 
Det går att se att av de testpersoner som inte klarade målen för uppgiften var det 
tre av dessa som inte uppfyllde målet avseende tid. Testperson 1 och 6 missade 
tiden med 0,25 minuter och 1,06 minuter, medan testperson 3 missade tiden 
med hela 6,36 minuter. Testperson 2 misslyckades men klarade ändå tiden. 
Studeras de genomsnittliga enkätsvaren syns det att dessa hamnar på 
oacceptabel nivå för påstående 11 och 12, men påstående 13 kommer upp i 
acceptabel nivå. Enkätsvaren i figur 9 visar att fyra av sex testpersoner har satt 
ett betyg som hamnar på oacceptabel nivå och figur 10 visar att tre av sex har 
satt ett betyg som inte räknas som acceptabelt. I figur 9 syns det att testperson 3 
har satt en tvåa i betyg och i figur 10 en etta. Betygen i diagram 11 varierar 
kraftigt där två testpersoner gett fem i betyg, två en trea i betyg och testperson 3 
en tvåa i betyg. Även här har samtliga äldre testpersonerna mellan 51 och 60 år 
problem.

De problem som uppstår för testperson 1 är att denne inte hittar i forumet och 
förstår inte vilka texter det går att klicka sig vidare på. I intervjun nämns även 
att texten på webbplatsen var liten, något som ställde till det på forumet. 
Anledningen att testperson 1 inte klarade uppgiften var att tiden överskreds. 
Anledningen att testperson 2 inte klarade målen var att denne inte hittade i 
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forumet och att hjälp var tvungen att ges för att testpersonen skulle förstå var 
den skulle. En stor anledning att testperson 3 inte klarade målen var att denne 
inte hittade till forumet i menyerna. När testpersonen, efter en hel del hjälp, 
kommer in i forumet hittar denne inte rätt i forumet och spenderar en hel del tid 
innan denne hittar rätt. Testperson 3 säger i intervjun att det var svårt att se vad 
som var vad i forumet och kommer med förslaget att kanske lite olika färger 
skulle hjälpa samt att vanan av forum är liten. Testperson 6 har inga problem att 
hitta till forumet, men däremot i det. Det tar lång tid innan testpersonen hittar 
rätt och är en gång på väg att lämna forumet.

Det som är genomgående är att nästan alla testpersoner tycker att texten på 
forumet är för liten och att det är otydlig design. Även om försök har gjorts att 
göra det tydligt med olika färger, fet stil och tydliga kolumner och rader verkar 
det inte räcka till. Det som kan göras är att skapa lite mer tomt utrymme i 
forumet, skapa lite rymd och inte trycka ihop allt. Därtill bör färgvalen i 
forumet ses över, då det inte är det tydligaste att kombinera färgerna svart, mörk 
grå och ljusgrå om något ska vara tydligt. Det bör även tydliggöras vilka texter 
det går att klicka på, kanske genom typsnitt, storlek och/eller färg på länkarna. 
En kommentar som testperson 4 ger i intervjun är att det var en liten länk för att 
skapa ett nytt inlägg i forumet. När kontroll av denna kommentar görs syns det 
tydligt att det istället borde vara en knapp. I forumet kan även lite av 
informationen som finns med tas bort. Samtidigt är denna information vanlig på 
alla forum och information som kan vara bra att veta för användare av forumet. 
Undersökningen pekar mot att en stor del av de problem som uppstod under 
testet beror på att testpersonerna som upplevde problem har dålig vana av att 
besöka forum. Några av dem nämner det själva under intervjun. Samtidigt 
känns det som att många av de som blir medlemmar är användare som inte har 
alltför stor erfarenhet av Internet och därför bör forumet anpassas mer för dessa. 
Naturligtvis måste gränsen för hur tydligt saker och ting kan göras dras 
någonstans. Det kan vara så att de mer vana användarna ser tydligheten som 
något negativt. De får en negativ bild av forumet att det inte känns seriöst. Det 
är en gräns det måste tas hänsyn till innan det bestäms att ändra alltför mycket. 

6.1.4 Allmänt

Alla testpersoner tycker att texten var för liten i ett eller annat skede av testet. 
Framförallt de äldre har haft problem p.g.a. detta, medan de yngre mer 
kommenterar det. Då medlemskapet vänder sig till båda dessa målgrupper är 
det ett problem. Det går inte att undgå det faktum att det är mer äldre som läser 
böcker vilket förmodligen ger att det är fler äldre som kommer att bli 
medlemmar. I och med detta ökar behovet av åtgärd. Granskas webbplatsen 
syns det ganska snabbt att texten är liten. Det blir därmed svårt att se vad som 
ska läsas och när det väl hittas är det svårt att läsa det.

Det är också ett flertal gånger som testpersoner haft problem med menyerna 
(huvudmeny och medlemsmeny). En testperson kommenterar i intervjun att det 
var svårt att veta vad som var medlemssidor och inte. Analysen är att rubrikerna 
i medlemsmenyn inte kan bli så mycket tydligare. Det som dock är tydligt är att 
det är lite otydligt vilken meny som avser vad. De ser lika ut och ligger nära 
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varandra. Adderas sedan det faktum att det är litet är det inte lätt att se var det 
ska klickas. Att flytta medlemsmenyn helt och hållet, till en helt annan position 
på webbplatsen vore mest fördelaktigt. Det skulle gå att sätta en rubrik på den 
menyn som visar att det är en meny för medlemssidorna. Den meny som blir 
kvar på samma ställe bör förstoras och den nya menyn görs stor och tydlig nog. 

6.2 Analys av metod

Det svåraste med att skapa testuppgifterna var själva utformningen av dem, dels 
hur de skulle formuleras för att inte avslöja för mycket för testpersonen, dels 
hur de skulle formuleras för att testpersonen skulle veta när uppgiften är 
slutförd. 

Det fanns några orosmoment med den valda metoden. Ett av dessa var hur det 
skulle fungera att använda bekanta personer som testpersoner. Det uppstod inga 
problem och det var ingen av testpersonerna som sade eller visade några tecken 
på detta, men det var bra för testpersonerna då de kände ett större lugn över 
uppgiften. Eventuellt motsvarar enkätsvaren inte alltid motsvarar hur det gått på 
testerna. Ibland har testpersoner haft problem med en uppgift men ändå gett ett 
bra betyg i enkäten. Det kan tänkas vara för att de vill ge ett bra betyg för att 
behaga sin uppdragsgivare.

Det fanns även lite oro över hur mycket information som skulle kunna samlas 
in under testerna. Den mängd information som samlats in var inget problem, 
och även kvalitén var mycket god. Tack vare inspelningen av samtliga tester 
behövde inte totalt fokus ligga på att notera var testpersonerna tog vägen. Var 
det något som var osäkert gick det alltid att kontrollera inspelningen för att få 
svar. Tack vare inspelningarna av testerna gavs även en bra tidtagning genom 
inspelningen istället för att det skulle hanteras separat. En fördel med att vara 
båda rollerna var att allt som upptäcktes skrevs ned direkt. Å andra sidan kunde 
ingen diskussion kring fynden ske.

Det som inte fungerade som tänkt var intervjuerna. Svar gavs på de frågor som 
ställdes, men den diskussion som hade planerats uteblev nästan helt. 
Testpersonerna verkade inte vara intresserade att diskutera testet vilket kan bero 
på att de kände att de var klara efter enkäten eller att de inte orkade mer, utan 
ville avsluta snabbt. Det kan även bero på att de inte hade så mycket att säga 
eftersom de inte fått en tillräckligt komplett bild av medlemssidorna.

För att kunna undvika de problem som trots allt uppstod, hade en annan metod 
varit en teoristudie innan skapandet av webbplatsen – en studie som behandlade 
hur en användarvänlig webbplats bäst skapas och att teoristudien som 
presenteras i denna rapport gjordes före testet. Dock bör den senare teoristudien 
inte vara lika omfattande som den är idag för att arbetsbördan inte skulle bli för 
stor.
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6.3 Slutanalys

Det visade sig i undersökningen att testpersonerna ansåg att medlemssidorna 
var användarvänliga och att de skulle nyttja denna funktion om de var 
intresserade av det koncept som Låna & Läs erbjuder. Analysen visar även att 
de skulle sprida vidare information om medlemssidorna tack vare dess 
användarvänlighet. Att detta skulle leda till fler besökare på Bokia.se och fler 
medlemmar i Låna & Läs.

Målen med undersökningen är uppfyllda, det vill säga att kontrollera om 
medlemssidorna uppfyller användarnas krav på användarvänlighet och 
identifiera de problem som kan uppstå. Förslag på hur de identifierade bristerna 
kan åtgärdas har även presenterats.

En analys av tidsåtgången med examensarbetet som helhet visar att det krävdes 
mycket tid och det totala arbetet blev omfattande. Att först skapa en ny 
webbplats (för att kodas med PHP) åt ett företag som Bokia och även bygga ut 
den med medlemsinloggning var tidskrävande. Sedan skapades en 
administratörsinloggning för att administrera medlemssidorna. Att skapa och 
genomföra ett fullständigt test av det som skapades var ett minst lika krävande 
arbete. En idé för att minska tidsåtgången hade varit att lära sig ASP som 
Bokia.se redan vad kodat i.

6.4 Fortsatt arbete

Den webbplats som skapats kan ses som en prototyp av hur det skulle kunna se 
ut när medlemsinloggning skapas. Testet av denna prototyp har gett flertalet bra 
saker att tänka på innan liknande arbete startas. Denna webbplats samt 
efterföljande användbarhetstest bör därför ses som ett avstamp för att skapa ett 
fortsatt arbete med att skapa en komplett och officiell medlemssida på Bokia.se. 
Det som detta arbete har kommit fram till kan i framtida arbete användas som 
en plan och instruktion till hur saker kan göras och saker som bör tänkas på 
redan i starten.

En teknisk del som kan förbättras är säkerheten i programmeringen av 
webbplatsen då det i detta arbete inte tagits någon hänsyn till det.
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Bilaga A: Testuppgifter
Information

Du är här idag för att du ska testa de nya delarna av bokia.se. Dessa delar består 
av  en  interaktiv  medlemssida  kopplad  till  bokklubben  Låna  &  Läs.  Varje 
medlem  loggar  in  med  en  egen  personlig  inloggning.  Man  startar  sitt 
medlemskap genom att anmäla sig i en utav Bokias butiker. Väl inne på sin 
medlemssida kan medlemmen markera de böcker i bokklubbens boklista som 
man är  intresserad  av  att  läsa  samt de böcker  man har  läst.  Man kan  även 
diskutera  olika  saker  i  bokklubbens  forum.  Vill  man  ändra  något  i  sin 
medlemsprofil kan man även göra det.

Det är väldigt viktigt att du läser instruktionerna i uppgiften noggrant och följer 
dessa.  En  sak  som  är  extra  viktigt  är  att  du  meddelar  när  du  startar  med 
uppgifterna där det står att detta ska meddelas.
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Uppgift 1: Aktivera medlemskap

Bakgrund

Du har tidigare under dagen varit inne i en utav Bokias butiker. Väl där inne har 
du gått med i bokklubben Låna & Läs. När du var i butiken fick du lämna ut 
följande information till butikspersonalen:

Förnamn
Efternamn
Gatuadress
Postnummer
Stad
Favorit Bokia-butik
Telefon
E-post
Favoritgenre

Du har sedan fått informationen att du kommer få ett e-post till den angivna e-
postadressen. Detta måste du läsa samt följa de anvisningar som står där, detta 
för att aktivera ditt medlemskap.

Förberedelse

Starta  ditt  e-postprogram  och  kontrollera  att  du  fått  ett  e-post  från 
postmaster@leiyun.se med ämnet Konto skapat hos Låna & Läs på Bokia.se. 
Läs det dock inte redan.

Uppgift

Din uppgift är att aktivera ditt medlemskap på bokia.se.

Uppgiften anses som avklarad när kontot är aktiverat.

Läs nu e-postmeddelandet och meddela när du börjar läsa.
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Uppgift 2: Logga in på medlemssidan

Förberedelse

Navigera fram till Låna & Läs inloggningssida.

Uppgift

Du ska nu logga in på Bokia.se och Låna & Läs med den personliga inloggning 
du aktiverat.

Uppgiften anses som avklarad när inloggningen är avklarad.
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Uppgift 3: Använd boklistorna

Bakgrund

Bokias bokklubb Låna & Läs går ut på att man får låna böcker av Bokia. När 
man läst en bok beställer man att man vill ha en ny och den man precis läst 
skickas tillbaka. Du vill nu göra detta.

Uppgift

a) Du ska välja ut och markera fem böcker som du anser att du vill läsa 
bland Låna & Läs titlar.

b) Du ska välja ut och markera fem böcker som du redan har läst (om du 
inte redan läst fem av titlarna får du hitta på vilka du läst).

c) Du ska sedan kontrollera att de böcker du markerat i punkt a och b, har 
markerats korrekt.

Uppgiften anses avklarad när du utfört punkt c.

Meddela när du börjar med uppgiften.
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Uppgift 4: Forum

Bakgrund

Medlemskapet i Låna & Läs innebär att man har tillgång till ett forum dit bara 
medlemmar  har  tillträde.  Där  kan  man  diskutera  saker  med  de  övriga 
medlemmarna.

Uppgift

a) Meddela innan du startar med deluppgiften.   

Du  ska  läsa  information  från  Bokia  som  berör  presentation  av 
slumpmässigt  utvalda  böcker  baserad  på  vilken  favoritgenre  du  har 
registrerad i din profil. 

När du är klar med denna deluppgift stannar du kvar där du slutade.

b) Meddela innan du startar med deluppgiften.  

Skapa ett nytt ämne där du själv väljer vad som ska diskuteras. 

När du är klar med denna deluppgift stannar du kvar där du slutade.

c) Meddela innan du startar med deluppgiften.  

Skriv ett svar på någon befintlig diskussion.

När du är klar med denna deluppgift stannar du kvar där du slutade.
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Uppgift 5: Medlemsprofil

Bakgrund

När man startade sitt medlemskap i Låna & Läs så fick man registrera olika 
uppgifter om sig själv. Dessa uppgifter är det möjligt att ändra.

Uppgift

a) Ändra uppgiften om vilken genre du tycker bäst om.

b) Ändra gatuadress.

c) Byt lösenord.

Uppgiften anses som avklarad när punkt c är slutförd.
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Uppgift 6: Butiker

Bakgrund

Varje Bokia-butik har en egen sida på Bokia.se där man kan finna information 
om butiken.

Förberedelse

Navigera till Besök oss och Våra butiker.

Uppgift

a) Ta reda på vilka öppettider Bokia Jägersro i Malmö har på lördagar.

b) Besök hemsidan för Vängåvans Bok & Papper i Sundsvall.

c) Ta fram karta för Bokia Ringen i Stockholm.

Uppgiften anses som avklarad när punkt c är slutförd.

Meddela när du startar med uppgiften.
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Bilaga B: Formulär för medlemskap
Detta formulär fyller du i, i syfte att starta ditt medlemskap i Bokia bokklubb 
Låna  &  Läs  och  för  att  skapa  ett  medlemskonto  på  Bokia.se  där  du  har 
möjlighet att aktivt interagera med ditt medlemskap. Du har där möjlighet att se 
vilka böcker som finns tillgängliga i bokklubben, markera vilka böcker du är 
intresserade av att läsa samt markera vilka böcker du redan läst. Du har även 
möjlighet att diskutera relevanta ämnen med andra medlemmar i ett forum samt 
redigera den profil du har registrerad.

Vänligen fyll i samtliga uppgifter nedan.

Förnamn: _______________________________________

Efternamn: _______________________________________

Gatuadress: _______________________________________

Postnummer: _______________________________________

Stad: _______________________________________

Butik: _______________________________________

För att se vilka butiker som finns, se sida 2-3.

Telefon 1: _______________________________________

Telefon 2: _______________________________________

E-post: _______________________________________

Genre: Deckare Rysare

Kryssa för en genre. Familj Sagor

Fantasy Science fiction

Humor Självbiografi

Krig Thriller

Kärlek Verklighetsbaserad

Du kommer inom några dagar att få ett e-post där denna information skickas 
med. I e-postmeddelandet står det även hur du ska gå tillväga för att aktivera 
ditt medlemskap. 
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Butiker

Alingsås - Bokia Alingsås

Arlöv - Bokia Burlöv

Arvika - Bokia Arvika

Boden - Olssons Bokhandel

Borlänge - Bokia i Kupolen

Borås - Bokia Borås

Eskilstuna - Sandbergs Bok & Papper

Falköping - Norders Bokhandel AB

Farsta - Bokia Farsta

Gävle - Bokia Gävle City

Gävle - Bokia Valbo

Göteborg - Bokia Avenyn

Göteborg - Bokia Backaplan

Göteborg - Bokia Järntorget

Göteborg - Bokia Redbergsvägen

Göteborg - Bokia Västra Hamngatan

Göteborg - Wettergrens Bokhandel

Halmstad - Bokia Halmstad

Hedemora - Hedemora Bokhandel AB

Helsingborg - Killbergs Bokhandel

Jönköping - Bokia A6 Center

Jönköping - Bokia Jönköping City

Karlskoga - Spongs Bokhandel AB
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Karlskrona - Bokia Karlskrona

Karlstad - Lars Hjalmars Bokhandel

Katrineholm - Petterssons Bokhandel

Kista - Bokia Express Kista

Kristianstad - Bokia Kristianstad

Kumla - Bokia Kumla

Kungsbacka - Bokia Kungsbacka

Kungsbacka - Bokia Kungsmässan

Kungälv - Bokia Bok & Co AB

Kållered - Wettergrens

Köping - Nilssons Bokhandel

Landskrona - Killbergs Bokhandel

Lerum - Bokia Bok & Co AB

Lidköping - Bokia Lidköping

Lindesberg - Blombergska Bokhandeln

Linköping - Bokia City

Lysekil - Bokia Lysekil

Löddeköpinge - Bokia Center Syd

Malmö - Bokia Jägersro

Malmö - Bokia Lazer Hansacompagniet

Mora - Mora Bokhandel AB

Motala - Walfrid Nilssons Bokhandel AB

Mölndal - Bokia Mölndal

Norrköping - Bokia Hageby
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Nybro - Bokia Nybro

Nyköping - Kullbergs Bokhandel AB

Nässjö - BTG Bokhandel AB

Partille - Bokia Bok & Co AB

Sala - Ewerlöfs Bokhandel

Sandviken - Bokia Nya Bokhandeln

Skellefteå - Lagergrens Bokhandel AB

Stenungsund - Ruckmans Bokhandel AB

Stockholm - Bokia Express PK-Huset

Stockholm - Bokia Express Östermalm

Stockholm - Bokia Ringen

Strängnäs - Oskar Eriksons Bokhandel AB

Sundsvall - Vängåvans Bok & Papper

Trollhättan - Bokia Trollhättan

Uddevalla - Hallmans Bokhandel

Ulricehamn - Ekeskogs Bokhandel

Umeå - Åkerbloms Universitetsbokhandel AB

Varberg - Bokia Varberg

Vimmerby - Bokia Vimmerby

Visby - Wessman & Pettersson Bokhandel 

Vänersborg - Bokia Butiks AB 

Västervik - Bokia Västervik

Västra Frölunda - Bokia Butiks AB 

Växjö - Quidings Bokhandel AB
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Ängelholm - Bokia Ängelholm

Örebro - Bokia Marieberg

Örebro - Bokia Örebro

Örnsköldsvik - Bokhandeln Örnen

Östersund - Hübinettes Bokhandel

Överby - Bokia Överby
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Bilaga C: Enkät testperson

Ålder: 20-30 år 31-40 år 41-50 år 51-60 år 61- år

________________________________________________________________

Kön: Man Kvinna

________________________________________________________________

Utbildning: Grundskola Gymnasium Högskola Universitet 

Övrigt

________________________________________________________________

Yrke:

________________________________________________________________

Datoranvändning: <1 1-2 2-4 4<

(timmar/dag)

________________________________________________________________

Internetanvändning: <1 1-2 2-4 4<

(timmar/dag)

_______________________________________________________________
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Huvudsaklig datoranvändning:

(t.ex. hemma, jobbet)

________________________________________________________________

Huvudsaklig Internetanvändning:

(t.ex. hemma, jobbet) 

________________________________________________________________

Tack för din medverkan!
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Bilaga D: Enkät
Instämmer 
inte alls

Instämmer 
helt

1 2 3 4 5

Det var lätt att aktivera sitt medlemskap.

Kommentar:

Det kändes naturligt att gå igenom alla steg för att 
aktivera medlemskapet

Kommentar:

Det var lätt att logga in.

Kommentar:

Det var lätt att förstå hur boklistorna fungerade.

Kommentar:

Det var lätt att leta böcker i listorna.

Kommentar:

Det kändes naturligt att navigera mellan boklistorna.

Kommentar:

Det var lätt att markera böcker som lästa.

Kommentar:

Det var lätt att markera böcker man ville läsa.

Kommentar:
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Instämmer 
inte alls

Instämmer 
helt

1 2 3 4 5

Det var lätt att få fram en lista på de böcker man läst.

Kommentar:

Det var lätt att ta fram en lista på de böcker man vill läsa.

Kommentar:

Det var lätt att navigera i forumet.

Kommentar:

Det var lätt att skapa ett nytt ämne.

Kommentar:

Det var lätt att svara på en befintlig diskussion.

Kommentar:

Det var lätt att byta genre.

Kommentar:

Det var lätt att ändra gatuadress.

Kommentar:

Det var lätt att byta lösenord.

Kommentar:
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Instämmer 
inte alls

Instämmer 
helt

1 2 3 4 5

Profilsidan var lätt att förstå.

Kommentar:

Det var lätt att hitta en specifik butiks öppettider.

Kommentar:

Det var lätt att hitta till butikernas egna hemsidor.

Kommentar:

Det var lätt att hitta kartor till butikerna.

Kommentar:

Det var lätt att navigera bland medlemssidorna.

Kommentar:

Det framgår tydligt vilken av menyerna som är 
huvudmeny på medlemssidorna på bokia.se.

Kommentar:

Huvudmenyn och undermenyn på medlemssidorna på 
bokia.se är lätta att förstå.

Kommentar:

Vilket är ditt helhetsintryck av medlemssidorna på bokia.se?

Inte bra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bra

Tack för din medverkan!
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Bilaga E: Sammanställning av 
enkätsvar

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 1: Bli medlem

Påstående 1 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 2 >=4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt >=9.66 >7 <=7

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 1: Bli medlem

Påstående 1 >=4.83 4.33 <=3.5
Påstående 2 >=4.83 3.83 <=3.5
Sammanlagt >=9.66 8.18 <=7

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 2: Logga in

Påstående 3 >=4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt >=4.83 >3.5 <=3.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 2: Logga in

Påstående 3 >=4.83 4.67 <=3.5
Sammanlagt >=4.83 4.67 <=3.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 3: Använda boklistorna

Påstående 4 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 5 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 6 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 7 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 8 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 9 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 10 >=4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt >=33.81 >24,5 <=24.5
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Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 3: Använda boklistorna

Påstående 4 >=4.83 4.5 <=3.5
Påstående 5 >=4.83 4.5 <=3.5
Påstående 6 >=4.83 4.17 <=3.5

Påstående 7 4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 8 4.83 >3.5 <=3.5

Påstående 9 >=4.83 4.5 <=3.5
Påstående 10 >=4.83 4.5 <=3.5
Sammanlagt >=33.81 31.83 <=24.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 4: Forum

Påstående 11 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 12 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 13 >=4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt >=14.49 >10.5 <=10.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 4: Forum

Påstående 11 >=4.83 >3.5 3.33
Påstående 12 >=4.83 >3.5 3.33

Påstående 13 >=4.83 3.83 <=3.5
Sammanlagt >=14.49 >10.5 10.49

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 5: Medlemsprofil
Påstående 14 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 15 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 16 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 17 >=4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt >=19.32 >14 <=14
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Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 5: Medlemsprofil

Påstående 14 >=4.83 4.67 <=3.5
Påstående 15 4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 16 >=4.83 4.33 <=3.5
Påstående 17 >=4.83 4.5 <=3.5
Sammanlagt >=19.32 18.33 <=14

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 6: Butiker
Påstående 18 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 19 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 20 >=4.83 >3.5 <=3.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Uppgift 6: Butiker

Påstående 18 4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 19 4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 20 4.83 >3.5 <=3.5
Sammanlagt 14.49 >10.5 <=10.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Allmänna
Påstående 21 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 22 >=4.83 >3.5 <=3.5
Påstående 23 >=4.83 >3.5 <=3.5
Totalt betyg >8 >5 <=5
Sammanlagt >22.49 >15.5 <=15.5

Mätning Perfekt Acceptabel Oacceptabel

Allmänna
Påstående 21 >=4.83 4.17 <=3.5
Påstående 22 >=4.83 3.83 <=3.5
Påstående 23 >=4.83 4.17 <=3.5
Totalt betyg >8 7.67 <=5
Sammanlagt >22.49 19.84 <=15.5
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Bilaga F: Uträkning av kriticitet
Hur allvarligt är felet?

4 = Uppgiften går inte att slutföra, användaren kommer inte vidare

3 = Allvarligt problem, kan hindra användaren från att slutföra uppgiften

2 = Mindre hinder, möjligt problem, men kommer troligen inte hindra användaren

1 = Inget problem, tillfredsställande resultat

Uppgift 1

4

Det uppstod för flertalet användare att de inte klarade att registrera sig. Klarar 
inte  användaren  av  detta  kommer  den  aldrig  att  kunna  bli  medlem  på 
webbplatsen och då inte heller kunna logga in och använda den.

Uppgift 2

1

Inga problem uppstod.

Uppgift 3

a)

2

Problem uppstod en gång. Användare kommer att kunna använda webbplatsens 
övriga funktioner även om de inte klarar detta, men kommer gå miste om den 
funktion som är tänkt som den huvudsakliga.

b)

1

Inga problem uppstod.

c)

1

Inga problem uppstod.
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Uppgift 4

a)

3

Problem uppstod för de flesta testpersoner och de klarade inte att ta sig vidare 
utan eller med hjälp.

b)

1

Tillfredsställande resultat.

c)

1

Inga problem uppstod.

Uppgift 5

4

Flera testpersoner upplevde detta problem och klarade inte att  ta sig vidare. 
Problem som detta kan medföra är att böcker skickas till t.ex. fel adress eller att 
testpersonen inte kan byta lösenord om någon tagit reda på det.

Uppgift 6

1

Inga problem uppstod.

a)

1

Inga problem uppstod.

b)

1

Inga problem uppstod.
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c)

1

Inga problem uppstod.

Hur ofta upplevs problemet?

Ranking Uppskattad frekvens

4 Kommer uppstå >=41% av gångerna
3 Kommer uppstå 21-40% av gångerna
2 Kommer uppstå 11-20% av gångerna
1 Kommer uppstå <=10% av gångerna

Uppgift 1

50% av testpersonerna upplevde problem och uppskattningen är att de kommer 
uppleva problemet 100% av gångerna då man enbart registrerar sig en gång.

0,5 x 1,0 = 0,5 = 50%

Rank: 4

Uppgift 2

0% av testpersonerna upplevde problem men då testpersonerna bestämde sitt 
lösenord precis innan de skulle logga in fanns ingen risk att de t.ex. hade glömt 
lösenordet.  Därför  lägger  jag  på  att  20%  av  användarna  kommer  uppleva 
problem med inloggningen. Och de kommer att uppleva detta 10% av gångerna, 
problem med inloggningen 1 gång av 10 som de loggar in.

0,2 x 0,1 = 0,02 = 2%

Rank: 1

Uppgift 3

a)

17% av testpersonerna upplevde problem. Beräkningen är att de kommer att 
uppleva problem 20% av gångerna.

0,17 x 0,2 = 0,034 = 3,4%

Rank: 1
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b)

0% av testpersonerna upplevde problem. Men då det är föga troligt, om man 
t.ex. börjar med deluppgift b istället för a bör problem uppstå för minst lika 
många testpersoner. Därmed ökar beräknar jag även denna deluppgift som att 
problem kommer uppstå för 17% av testpersonerna. Och på samma sätt som a, 
så beräknar jag att de kommer uppleva problem 20% av gångerna.

0,17 x 0,2 = 0,034 = 3,4%

Rank: 1

c)

0% av  testpersonerna  upplevde  problem.  Men  med  samma motivering  som 
ovan  med tillägget  att  det  är  två  steg  som ska  genomföras  i  denna  uppgift 
beräknas 20% av användarna uppleva problem.  Detta bör de dock precis som 
ovan, inte uppleva oftare än 20% av gångerna.

0,2 x 0,2 = 0,04 = 4%

Rank: 1

Uppgift 4

a)

67% av testpersonerna upplevde problem. Beräkningen på hur många gånger 
användarna kommer att uppleva problemet är 40%. Denna beräkning grundas 
sig på att de problem som upplevdes var att testpersonerna inte hittade dit de 
skulle och förstod inte hur forumet fungerade. Detta lär de sig, men då forum 
ofta blir ganska omfattande med tiden så kommer användare alltid har problem 
att hitta dit de ska.

0,67 x 0,4 = 0,268 = 26,8%

Rank: 3

b)

17% av  testpersonerna  upplevde  problem.  Men  om denna uppgift  varit  den 
första istället för a hade det varit fler som upplevt problem då testpersonerna 
lärt sig om forumet när de väl kommit till denna deluppgift. Till det ska man 
även tänka att det är ett lite med invecklat moment i och med att man ska skapa 
ett  nytt  inlägg.  Med  denna  bakgrund  beräknar  jag  att  50%  av  användarna 
kommer uppleva problemet, och att de kommer göra detta 40% av gångerna.

0,5 x 0,4 = 0,2 = 20%
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Rank: 2

c)

Med  precis  samma  motivering  som  under  b  beräknar  jag  att  50%  av 
testpersonerna kommer uppleva problem och att de kommer uppleva detta 40% 
av gångerna.

0,5 x 0,4 = 0,2 = 20%

Rank: 2

Uppgift 5

50% av testpersonerna  upplevde problem. Om man ser  till  de problem som 
uppstod så var de av den graden att testpersonerna behövde ungefär tre försök 
innan de kom vidare med lösenordsbytet. Men även att de uppgifter som de 
skrivit  in tidigare nollställdes  när  lösenordsbytet  misslyckade,  så  i  vissa fall 
klarade inte testpersonerna uppgiften alls. Man kan däremot se det så att efter 
en  gång så  har  de  lärt  sig  hur  man gör.  Men då  användare  knappast  byter 
lösenord så ofta är risken stor att de glömt bort vad som krävdes. Med detta i 
ryggen beräknar jag att de kommer att uppleva problem 80% av gångerna.

0,5 x 0,8 = 0,4 = 40%

Rank: 3

Uppgift 6

0% av testpersonerna upplevde något problem. Man kan väl tänka sig att med 
fler användare så kommer någon att få problem. Därför beräknar jag att 10% av 
användare kommer uppleva problem. Jag beräknar även att de kommer uppleva 
problem 5% av gångerna.

0,1 x 0,05 = 0,005 = 0,5%

Rank: 1

a)

0% av testpersonerna upplevde något problem. I övrigt samma beräkning som 
ovan.

Rank: 1
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b)

0% av testpersonerna upplevde något problem. I övrigt samma beräkning som 
ovan.

Rank: 1

c)

0% av testpersonerna upplevde något problem. I övrigt samma beräkning som 
ovan.

Rank: 1

Vilken kriticitet har problemet?

Hur kritiskt = hur allvarligt + hur ofta

Uppgift 1

4 + 4 = 8

Uppgift 2

1 + 1 = 2

Uppgift 3

a)

2 + 1 = 3

b)

1 + 1 = 2

c)

1 + 1 = 2

Uppgift 4

a)

3 + 3 = 6

b)
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1 + 2 = 3

c)

1 + 2 = 3

Uppgift 5

4 + 3 = 7

Uppgift 6

1 + 1 = 2

a)

1 + 1 = 2

b)

1 + 1 = 2

c)

1 + 1 = 2

Ranking

Uppgift 1

Kriticitet: 8

Uppgift 5

Kriticitet: 7

Uppgift 4a

Kriticitet: 6

Uppgift 3a

Kriticitet: 3

Uppgift 4b

Uppgift 4c
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Kriticitet: 3

Uppgift 2

Uppgift 3b

Uppgift 3c

Uppgift 6

Uppgift 6a

Uppgift 6b

Uppgift 6c

Kriticitet: 2
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