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Systemarkitekturutbildningen är en kandidatutbildning med fokus på programutveckling. 
Utbildningen ger studenterna god bredd inom traditionell program- och systemutveckling, samt en 
spets mot modern utveckling för webben, mobila enheter och spel. Systemarkitekten blir en tekniskt 
skicklig och mycket bred programutvecklare. Typiska roller är därför programmerare och 
lösningsarkitekt. Styrkan hos utbildningen är främst bredden på de mjukvaruprojekt den färdige 
studenten är förberedd för. Efter examen skall systemarkitekter fungera dels som självständiga 
programutvecklare och dels som medarbetare i en större utvecklingsgrupp, vilket innebär 
förtrogenhet med olika arbetssätt inom programutveckling.  

I utbildningen läggs stor vikt vid användning av de senaste teknikerna, miljöerna, verktygen och 
metoderna. Tillsammans med ovanstående teoretiska grund innebär detta att systemarkitekter skall 
vara anställningsbara som programutvecklare direkt efter examen. Det är lika naturligt för en 
nyutexaminerad systemarkitekt att arbeta som programutvecklare på ett stort företags IT-avdelning, 
som en konsultfirma. Systemarkitekten är också lämpad att arbeta inom teknik- och idédrivna 
verksamheter, vilka till exempel kan vara spelutveckling, webbapplikationer eller mobila tjänster.  

Syftet med examensarbetet på systemarkitekturutbildningen är att studenten skall visa förmåga att 
delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet 
och avrapportera detta på ett vetenskapligt sätt. Således måste de projekt som utförs ha tillräcklig 
vetenskaplig och/eller innovativ höjd för att generera ny och generellt intressant kunskap.  

Examensarbetet genomförs vanligen i samarbete med en extern uppdragsgivare eller 
forskningsgrupp. Det huvudsakliga resultatet utgörs av en skriftlig rapport på engelska eller svenska, 
samt eventuell produkt (t.ex. programvara eller rapport) levererad till extern uppdragsgivare. I 
examinationen ingår även presentation av arbetet, samt muntlig och skriftlig opposition på ett annat 
examensarbete vid ett examinationsseminarium. Examensarbetet bedöms och betygssätts baserat på 
delarna ovan, specifikt tas även hänsyn till kvaliteten på eventuell framtagen mjukvara. Examinator 
rådfrågar handledare och eventuell extern kontaktperson vid betygssättning.  
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Abstract 
The market for smartphones has grown greatly in the recent years and also developing 

applications for this market. Since the development process for smartphones differs from 

traditional development processes, the traditional development processes are not suitable 

for smartphone application development. Since this study has a strong focus on usability 

and there is no suitable development process for smartphone application development, 

this study wants to evaluate the standard ”ISO 9241-210 – Human-centred design for 

interactive systems”. This standard is a collection of requirements and principles for 

general system development. This study therefore investigates the suitability of ISO 

9241-210, when developing mobile applications with a focus on usability. A Prototype 

for iPhone was developed by using the guidelines in ISO 9241-210 and was then 

evaluated to see if the usability was acceptable. The Authors evaluated how the ISO 

9241-210 guidelines had been implemented in the development of the prototype and also 

evaluated Apples App Design Strategies to see if the corresponding guidelines could be 

found in ISO 9241-210. The conclusion is that ISO 9241-210 is a good foundation when 

developing mobile applications, but some of the principles can be given more or less 

attention, depending on the nature of the project. 

 

Keywords: ISO 9241-210, ISO 9241-11, mobile application development, iOS, Apple 

App Design Strategies, usability, iPhone 
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Sammanfattning 
Marknaden för smartphones har vuxit stort under de senaste åren och även utveckling av 

applikationer till dessa. Då utveckling av applikationer för smartphones skiljer sig från 

traditionell utveckling så passar inte traditionella utvecklingsprocesser för utveckling till 

smartphones på ett optimalt sätt. Denna studie undersöker mobilapplikationsutveckling 

med fokus på användbarhet. Då det råder brist på systemutvecklingsprocesser för 

mobilapplikationsutveckling så vill denna studie utvärdera ISO standarden ”ISO 9241-

210 – Användarcentrerad design för interaktiva system”. Denna standard är en samling 

av riktlinjer och krav för generell systemutveckling. Studien utvärderar därför 

lämpligheten att använda ISO 9241-210 för utveckling av mobilapplikationer, då fokus 

ligger på användbarhet. En prototyp för iPhone utvecklades med ISO 9241-210 som bas 

och utvärderades sedan för att se om användbarheten var acceptabel. Författarna 

utvärderade också hur ISO 9241-210 riktlinjer hade implementerats i utvecklingen av 

prototypen och även utvärderat om riktlinjerna i Apples App Design Strategies har 

motsvarande riktlinjer i ISO 9241-210.  Slutsatsen är att ISO 9241-210 är en bra grund att 

stå på vid utveckling av mobilapplikationer men att det finns några riktlinjer som kan ges 

mer eller mindre fokus, beroende på projektets omfattning. 

 

Nyckelord: ISO 9241-210, ISO 9241-11, mobilapplikationsutveckling, iOS, Apple App 

Design Strategies, användbarhet, iPhone 
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1 Inledning 
Uppsatsens första kapitel beskriver det aktuella ämnet och ger en bakgrund till 

problemområdet. Utifrån problemområdet ges frågeställningen som sedan leder till studiens 

syfte. Slutligen beskrivs avgränsningar. 

1.1 Introduktion 

För bara några år sedan användes handdatorer (eng. PDA) i arbetslivet. Det var lösningen 

då man behövde kraft och funktionalitet från en dator men i ett mindre format och 

samtidigt kunna vara mobil. Inte alltför längesedan kom det som idag kallas för 

smartphones. En smartphone är ett mellanting mellan en vanlig mobiltelefon och en 

handdator (Rose, 2007). Med funktionalitet från både mobiltelefonen och handdatorn har 

användningen av smartphones växt mycket sedan starten 2007 och även gått om PC i 

leveransvolym (se Tabell 1). 

 

Globala leveranser av smarttelefoner och datorer

Kategori

Q4 2011

levererade

(miljoner)

Tillväxt

Q4-2011 /

Q4-2010

Helår 2011

levererade

(miljoner)

Tillväxt

2011/2010

Smarttelefoner 158,5 56,6% 487,7 62,7%

Totalt, datorer 120,2 16,3% 414,6 14,8%

 -Plattor 26,5 186,2% 63,2 274,2%

 -NetBooks 6,7 -32,4% 29,4 -25,3%

 -Laptop 57,9 7,3% 209,6 7,5%

 -Stationära 29,1 -3,6% 112,4 2,3%

Källa: Canalys estimates 2012  
Tabell 1: leveranser av smartphones och datorer 

 

Med smartphones beräkningskapacitet och vardagliga användande finns det möjligheter 

att utföra uppgifter på smartphones som tidigare utförts på datorer. En viktig aspekt blir 

då användbarheten i applikationen, eftersom en mobilapplikation är mer begränsad än en 

skrivbordsapplikation, skärmstorlek är ett exempel.  

 

Med användbarhet menas till vilken grad en produkt kan nyttjas av en användare för att 

utföra specifika uppgifter på ett ändamålsenligt sätt (kraftfullhet), med effektivitet och på 

ett tillfredsställande sätt i en specifik kontext (ISO 9241-11). Detta kan vara en svår 

uppgift då interaktionen med användaren till stor del förändras vid övergång från PC till 

mobilapplikation. Istället för att kommunicera med hjälp av tangentbordet och musen 

skall interaktionen ske genom berörning med bara fingrar på en liten skärm. 
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Det är inte bara interaktion och skärmstorlek som skiljer sig från traditionell dator till 

smartphone. Den tid som tillbringas vid arbete med en smartphone är också annorlunda 

jämfört med dator. Vanligtvis så utförs inte långa sessioner med arbete på en smartphone. 

Ofta utförs aktiviteter då användaren har en kort stund över som till exempelvis på 

bussen, står i en kö eller under liknande situationer. Batteritiden är även den begränsad 

och att skriva in data kan vara svårare än på en traditionell dator. Kanske tillbringas ett 

par minuter åt gången på dessa plattformar.  

 

IT-företaget Centiro använder sig idag av ett traditionellt tidredovisningssystem som 

används av konsulter vanligtvis under kontorstid. Centiro vill öka tidsregistreringarna i 

systemet så att de får ett mer heltäckande underlag för extern och intern debitering. För 

att motivera och underlätta för personalen att registrera oftare vill de skapa en applikation 

för iPhone som är lättanvänd så att tidredovisningar kan utföras snabbt och oberoende av 

plats.  

 

Under samarbete med Centiro utvecklades en prototyp till iPhone för tidsregistrering med 

fokus på användbarhet. Då det inte fanns någon vedertagen systemutvecklingsprocess för 

utveckling av mobilapplikationer med fokus på användbarhet, använde sig studien av ISO 

9241-210. ISO 9241-210 är en standard för användarcentrerad design som innehåller krav 

och riktlinjer för hur utvecklingen bör gå till.  

1.2 Problemformulering 

Då det inte fanns vedertagna systemutvecklingsprocesser för att utveckla applikationer 

till smartphones med fokus på användbarhet, ville studien undersöka ISO standarden 

9241-210. Standarden har fokus på användarcentrerad design och är generellt beskriven 

för alla typer av systemutveckling. Denna studie undersöker därför hur ISO 9241-210 

lämpar sig för utveckling av mobilapplikationer till iPhone, då fokus är på användbarhet. 

 

Med bakgrund av detta så har studien som huvudproblem;  

 

Hur väl lämpar sig ISO standarden 9241-210 vid utveckling av mobilapplikationer 

för iPhone med fokus på användbarhet? 

 

För att kunna besvara huvudfrågan så skapades följande delfrågor;  

 Hur väl lämpar sig riktlinjerna i ISO standarden 9241-210 vid utveckling av 

mobilapplikationer för iPhone med fokus på användbarhet? 

 Vilka riktlinjer i Apples ”App Design Strategies” (iOS Human Interface 

Guidelines, 2012-03-07) har stöd i ISO standarden 9241-210 och i så fall 

hur? 
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1.3 Syfte 

Då det inte fanns någon vedertagen systemutvecklingsprocess för 

mobilapplikationsutveckling vill studien undersöka och ge svar på hur lämplig ISO 9241-

210 är för utveckling av mobilapplikation till iPhone då fokus ligger på användbarhet och 

användaren står i centrum. Då utvecklingen skedde mot iPhone och Apple presenterar 

egna riktlinjer för iOS, som är operativsystemet iPhone använder, undersöktes det även 

huruvida Apples riktlinjer för iOS behandlas i ISO 9241-210. 

1.4 Vetenskapligt bidrag 

Bidraget är att ge en beskrivning av hur ISO 9241-210 lämpar sig vid utveckling av 

applikationer till iPhone då fokus ligger på användbarhet. Då en del av de riktlinjer som 

presenteras i ISO 9241-210 anses vara mindre viktiga medans andra anses mer viktiga i 

mobilutvecklingssammanhang, beskrivs dessa. 

1.5 Avgränsningar 

I studien så utvecklades en prototyp för tidredovisning som skall användas av IT-

konsulter. Prototypen utvecklades för iPhone och det primära var att skapa ett 

användargränssnitt. Mätning av användbarheten utfördes därför mot en prototyp som 

kördes på en emulator.  

1.6 Målgrupp 

Intressenter till studien kan vara personer med intresse för användbarhet och/eller 

mobilapplikationsutveckling generellt och även specifikt för iPhone. Studien kan även 

vara till nytta för personer med intresse för hur ISO 9241-210 kan tillämpas i praktiken.  
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver den kunskap som togs fram i studien och vilken forskningsansats 

studien hade. Vilken empiri som användes beskrivs samt hur data analyserats för att 

svara på studiens frågor. 

2.1 Kunskapskaraktär 

För att svara på respektive forskningsfråga behövde någon typ av kunskap tas fram. De 

kunskapskaraktärer studien använder är baserad på Göran Goldkuhls beskrivning 

(Goldkuhl 2011). 

 

För att svara på frågan ”Hur väl lämpar sig riktlinjerna i ISO standarden 9241-210 vid 

utveckling av mobilapplikationer för iPhone med fokus på användbarhet?” analyserades 

vårt eget arbetssätt som sedan ställdes mot respektive riktlinje i ISO 9241-210. 

Förklaringar ges med motivering varför riktlinjer lämpar sig väl (alternativt inte väl) vid 

utveckling av mobilapplikationer med fokus på användbarhet. Kunskapen som togs fram 

är därför av formen förklaringskunskap och värdekunskap, då studien syfte är att förklara 

varför riktlinjer lämpar sig väl (alternativt inte väl) (se Tabell 2).  

 

Kunskapskaraktären för delfråga 2 är också förklaringskunskap i den meningen att 

Apples ”App Design Strategies” riktlinjer jämfördes mot motsvarande riktlinjer i ISO 

9241-210 för att se om det fanns stöd och beskriva hur de passade, om de passade. 

 

Forskningsfråga Kunskapskaraktär 
Huvudfråga: 
Hur väl lämpar sig ISO standarden 9241-210 vid 
utveckling av mobilapplikationer för iPhone med 
fokus på användbarhet 

Förklaringskunskap, värdekunskap 

Delfråga 1: 
Hur väl lämpar sig riktlinjerna i ISO standarden 
9241-210 vid utveckling av mobilapplikationer för 
iPhone med fokus på användbarhet? 

Förklaringskunskap, värdekunskap 
 

Delfråga 2: 
Vilka riktlinjer i Apples ”App Design Strategies” (iOS 
Human Interface Guidelines, 2012-03-07) har stöd i 
ISO standarden 9241-210 och i så fall hur? 

Förklaringskunskap 

 

Tabell 2: kunskapskaraktärisering av forskningsfrågor 

 

2.2 Forskningsmetod 

Då kunskapskaraktären är av typen förklaringskunskap är fallstudie en lämplig metodik 

för denna studie. Enligt Myers (2009) så är fallstudier lämpliga vid explorativ (eng. 

exploratory) forskning i syfte att utforska men också för att testa, förklara och jämföra. 

Bell Judith (1993) anser att fallstudier ses generellt som en kvalitativt inriktad metod, 

men den kan i sig rymma många olika tillvägagångssätt, däribland kvantitativ metodik. 
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Vidare menar hon att man väljer vissa metoder för att de ger den information man är på 

jakt efter så att man kan fullborda sin undersökning.  

 

Studien baserades på enbart kvalitativa undersökningar, detta då det låg mycket 

tolkningar och värderingar i arbetet. Patel & Davidson (2002) beskriver kvalitativt 

inriktad forskning som forskning där datainsamling kan bestå av tolkande analyser, vilket 

är fallet i denna studie. Då problemställningen är sådan att ett svar på frågan är av 

undersökande karaktär och inte kan kvantifieras utan handlar om att tolka vårt eget 

arbetssätt och sedan jämföra riktlinjer mot detta så väljs och motiveras den kvalitativa 

ansatsen.  

 

Att studien kategoriseras i fallstudiefacket förklaras med att studien fokuserar på ett 

enstaka fall hos ett företag och utveckling av en prototyp och försöker hitta de faktorer 

som påverkar utgången. Styrkan med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för 

forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram 

de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga (Bell, 1993). 

 

Fallstudier tillåter flexibilitet när det gäller val av metoder för att samla in data. Denna 

studies huvudsakliga empiri härstammar från utvärdering av vårt eget arbete genom att 

våra erfarenheter, tolkningar och personliga preferenser dokumenterats, analyserats och 

presenterats. Förhållningssättet är hermeneutiskt då det ligger många subjektiva 

värderingar i undersökningen. Därför är det svårt att säkerställa validiteten i studien. Det 

är därför troligt att om någon skulle göra om denna studie, så skulle de komma fram till 

delvis andra slutsatser då de har andra erfarenheter, gör andra tolkningar och har andra 

personliga preferenser. Enligt Patel & Davidson (2003) går det inte att säkerställa 

validiteten i en kvalitativ studie på ett fixerat sätt ”Varje kvalitativ forskningsprocess är 

sålunda unik och det går inte att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa 

validiteten.”. 

 

För att öka validiteten i denna studie användes triangulering vid insamling av data, vilket 

var vid mätning av användbarhet. Utvärderingsformulär användes, samtidigt som 

användarna observerades vid användande av prototyp. Triangulering kan användas för att 

ge en mer fyllig bild av undersökningen (Patel & Davidson, 2003). 

 

Reliabilitetsbegreppet har en annan innebörd i en kvalitativ studie jämfört med en 

kvantitativ. Patel & Davidson (2003) ger ett exempel på att om en person intervjuas flera 

gånger och får samma fråga men ger olika svar så betraktas detta i en kvantitativ 

undersökning som ett tecken på låg reliabilitet. De menar att så behöver det inte vara för 

en kvalitativ forskare utan reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika 

situation som råder vid undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika i 

situationen och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar 

alltid erhålls. De menar att med bakgrund av detta så antas reliabilitetsbegreppet närma 

sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier och att begreppen är så sammanflätade att 

kvalitativa forskare sällan använder begreppet reliabilitet. 
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2.3 Insamlingsmetod 

För att kunna utvärdera användbarheten på prototypen skapades ett utvärderingsformulär. 

Även om inte utvärderingsformulären direkt svarar på någon forskningsfråga, användes 

de för att bekräfta att prototypen hade en acceptabel användbarhet vilket var en parameter 

i forskningsfrågan, ”… utveckling av mobilapplikationer med fokus på användbarhet …”. 

Skulle utvärderingen påvisa att användarna inte tycker att användbarheten är acceptabel 

kanske ISO 9241-210 lämplighet bör ifrågasättas i mobilutvecklingssammanhang.  

 

För att få ytterligare en dimension så användes ett användningstest där användarna fick 

möjlighet att testa prototypen. De ombads att tänka högt under tiden de utförde en uppgift 

i prototypen. Detta för att fånga negativa och positiva aspekter på prototypen som är svårt 

att mäta kvantitativt. Användarna observerades också under tiden och oväntade 

beteenden noterades. Under utvärderingen testade användarna prototypen på en emulator, 

detta då det var en licenskostnad för att köra prototypen på en iPhone enhet. Att köra 

testen på en emulator hade förmodligen en påverkan på resultaten (se 8.1). 

 

Då utvecklingen skedde på ett strukturerat sätt enligt de riktlinjer som ges i ISO 9241-210 

så producerades ett antal dokument med bakgrund av det (se Bilaga C - Kravspecifikation 

& Bilaga D - Användningskontextbeskrivningsformulär). Dessa dokument låg till grund 

för utvecklingen.  

 

För att kunna svara på om ISO 9241-210 är lämplig för att utveckla mot iPhone vilket är 

en del av forskningsfrågan så testades Apples ”App Design Strategies” riktlinjer mot de 

som finns i ISO 9241-210. Apples riktlinjer jämfördes mot ISO 9241-210 och 

sammanställdes i Tabell 11 (se 7.2). 

 

Population och urval  

Undersökningen började med att användare rekryterades från Centiros personalstyrka. 

Några av dessa jobbar som konsulter och tidredovisar normalt i Centiros system. Fem 

stycken handplockades av vår kontaktperson på Centiro. Dessa användares roll var att 

medverka i utvärderingar av befintligt system och för prototyputvärderingar. Två av 

dessa var även med på en workshop som anordnades i tidigt skede. Användarna var 

engagerade i arbetet och deras kunskapsnivåer ansågs som höga. 

 

2.4 Analysmetod 

Följande tabell har legat till grund för hur respektive fråga i problemformuleringen 

analyserats och besvarats (se Tabell 3). 
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Delfråga Analysmetod 

Hur väl lämpar sig riktlinjerna i ISO standarden 
9241-210 vid utveckling av mobilapplikationer för 
iPhone med fokus på användbarhet? 

En prototyp utvecklas med ISO 9241-210  riktlinjer 
som stöd. Dessa riktlinjer utvärderades efter 
utvecklingen med de erfarenheter som erhållits i 
samband med utvecklingen.  

Vilka riktlinjer i Apples ”App Design Strategies” 
(iOS Human Interface Guidelines, 2012-03-07) har 
stöd i ISO standarden 9241-210 och i så fall hur? 

App Design Strategies guidelines utvärderades och 
jämfördes med de riktlinjer som ges i ISO 9241-
210.  

Tabell 3: Analysmetodangreppssätt för att besvara forskningsfrågor 

Huvudfrågan och delfråga 1 riktar in sig på ”utveckling av mobilapplikationer med fokus 

på användbarhet”. Då fokus låg på användbarhet, var det viktigt att mäta användbarheten 

på prototypen. Innan slututvärderingen tog vid gjordes ett interaktionstest, detta var för 

att säkerställa kvaliteten, d.v.s. för att säkerställa att samtliga prioriterade krav var 

implementerade.  

 

Efter interaktionstestet gjordes datainsamling med ett utvärderingsformulär och ett 

användningstest på den färdiga prototypen. Svaren från utvärderingsformuläret 

sammanställdes i en tabell och i separata cirkeldiagram för att tydliggöra hur användarna 

svarat. Resultatet från användningstestet var testanvändarnas åsikter under testet och 

tiden det tog att utföra en tidredovisning. Resultaten från utvärderingsformulären 

sammanställdes genom att gruppera svaren på respektive fråga i två grupper, en som var 

”bra” och en som var ”dålig”. Svaren från utvärderingsformulären och resultaten från 

användningstestet tolkades genom att försöka förstå varför användarna svarat som de 

gjorde. Tolkningen som gjordes var underlag för att avgöra om prototypen hade en 

acceptabel användbarhet. 

 

När delfrågorna besvarats och analys av utvärdering för prototypen gjorts så kunde dessa 

tillsammans tolkas för att ge ett svar på huvudfrågan. 

 

2.5 Utvärderingsmetod 

För att utvärdera studien används följade utvärderingskriterier: 

 

Mätning av användbarhet 

I studien är det viktigt att mäta användbarheten på prototypen då studien har ett fokus på 

användbarhet. Därför bedöms interaktionstest, utvärderingsformulär och användningstest 

med hänsyn till validitet och upprepningsbarhet. 

 

Genomförande med ISO 9241-210 

Då studien har som syfte att beskriva hur väl ISO 9241-210 lämpar sig vid 

mobilutveckling, är det först viktigt att avgöra om studien har följt standarden i 

tillräckligt stor utsträckning för att kunna bedöma den. Därför bedöms genomförandet 

med hänsyn till validitet och upprepningsbarhet. 
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Slutsatser 

Bedöma slutsatsernas representativitet och validitet. 

 

2.6 Arbetsmodell 

Då studien använde ISO 9241-210 som stöd behandlades flera av dess riktlinjer under 

utvecklingen. Arbetsmodellen som utvecklingen hade var en agil ansats med iterationer 

av varierande längd, detta då hänsyn togs till externa deadlines. Flera av de aktiviteter 

som tog plats under utvecklingen är från ISO 9241-210. För att se vart i studien ISO 

riktlinjer behandlats se tabell nedan. 

 

ISO-

Riktlinje 
Rubrik 

Hänvisning/kapitel i 

rapport 
Kapitel 4 i ISO 
4.2 Designen är baserad på en förståelse av användare, 

uppgifter och miljö 

6.2.4 Workshop 

4.3 Användarmedverkan genom hela design- och 

utvecklingsprocessen 
6.1.1 Utvärderingsformulär 
6.1.2. Användningstest 
6.2.4 Workshop 
6.2 prototyputveckling 
6.2.6 Slututvärdering prototyp 

4.4 Designen är driven och förfinad av en användarcentrerad 

utvärdering 
6.2.4 Workshop 
6.2 prototyputveckling 

4.5 Processen är iterativ 6.2 prototyputveckling 

4.6 Designen adresserar hela användarupplevelsen. - 

4.7 Designteamet skall ha kunskap inom flera olika områden 

och perspektiv 

8.3 Kapitel 4–principer för …  

Kapitel 5 i ISO 
5.2 Ansvar 6.2.3 Förberedelser 

6.2.4 Workshop 

5.3 Planinnehåll 6.2.3 Förberedelser 

5.4 Integration med projektplanering Har varit med hela tiden 

5.5 Tid och resurser 6.2.3 Förberedelser 

Kapitel 6 i ISO 
6.2 Specificera användningssammanhanget 6.2.4 Workshop 

6.3 Specificera användarkrav 6.2.4 Workshop 

6.4 Producera lösningar som möter användarens krav 6.2.5 Utveckling 

6.5 Utvärdera designen 6.2.5 Utveckling 

Kapitel 7 i ISO 
7 Hållbarhet och användarcentrerad design Hela studien 

Kapitel 8 i ISO 
8 Överensstämmelse med standarden Bilaga A 

Tabell 4: Sammanställning av var i rapporten ISO 9241-210 riktlinjer behandlas 
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3 Användbarhet 
Kapitlet beskriver begreppet användbarhet och de metoder som finns för att mäta 

användbarhet. 

3.1 Systemacceptans 

Alla system utvecklas för ett specifikt syfte. Det finns i de flesta fall en användare som 

kommer att interagera med systemet, och det är då viktigt att användaren accepterar 

systemet. Systemacceptans är frågan om ett system är tillräckligt bra för att uppfylla 

användarens och andra potentiella intressenters krav (Nielsen, 1993). Med potentiella 

intressenter menas användarens klienter, chefer och andra intressenter (Nielsen, 1993). 

Nedan ges en överblick av systemacceptans och visar vilka delar det består av (se Figur 

1). 

 

 
 
Figur 1: Översatt från (Nielsen, 1993). Graf över begreppet systemacceptans. 

 

Figur 1 visar två delar som går ut från begreppet systemacceptans, social acceptans och 

praktisk acceptans. Nielsen (1993) menar att för att uppnå systemacceptans behöver både 

social- och praktisk acceptans uppnås. Nielsen (1993) ger ett exempel på social acceptans 

som är fritt översatt nedan:  

 

Tänk er ett system som undersöker personer som ansöker om 

arbetslöshetsförmåner. För tillfället arbetar några av dessa personer och de gör 

då otillåtna ansökningar. Systemet undersöker detta genom att fråga ansökarna 

ett antal frågor och söker därefter igenom svaren efter inkonsistens eller profiler 

som ofta indikerar fuskare. En grupp av personer kan tycka att ett sådant system 

är önskvärt, medan en annan grupp kan tycka att det är socialt stötande mot de 

ansökande att fördröja processen för personer som hör till rätt profil. 
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Nielsen (1993) menar att även om den senare gruppen av personer anser systemet vara 

praktiskt accepterat i form av att det identifierar fuskare och är lätt att använda, så 

accepteras inte systemet ändå som helhet. 

 

3.2 Användbarhetsbegreppet 

Förr användes ordet “användarvänligt” (eng. user friendly) när man pratade om 

användbarhet. Ordet visade sig dock ha brister och det fanns flera anledningar till att det 

inte var en lämplig betydelse. Nielsen ger två anledningar till att detta inte är en lämplig 

betydelse att använda (Nielsen, 1993). Han menar att betydelsen “användarvänlig” är 

onödigt människoliknande och att användaren inte behöver maskiner som är "vänliga" 

mot dem, de behöver bara maskiner som inte står i vägen för dem när de försöker få sitt 

arbete gjort. Den andra anledningen är att betydelsen påpekade att en användares behov 

kan beskrivas som en enstaka dimension av system som är mer eller mindre vänliga mot 

användaren, och påpekar att i verkligenheten har alla användare olika behov. Ett system 

som upplevs "vänligt" för en användare skulle kunna vara omständigt för en annan. 

 

Användbarhet är ett brett begrepp som kan tyckas vara diffust. Man kan se en produkts 

användbarhet som en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. En produkt har 

användbarhet om den uppfyller beställarens och målgruppernas syften (Ottersten & 

Berndtsson, 2002). 

 

ISO standarden 9241-11 definierar tre punkter som behöver beaktas i relation till 

användbarhet; Effektivitet, kraftfullhet och tillfredställelse. Med kraftfullhet menas hur 

ändamålsenligt något är för att uppfylla ett mål. Enligt denna standard behövs följande 

information för att kunna specificera och mäta användbarhet; 

 

 En beskrivning av planerade mål. Mål kan brytas ner i delmål där man 

specificerar komponenter av ett övergripande mål och de kriterier som krävs 

för att uppnå det övergripande målet. 

 En beskrivning av de ingående komponenterna i kontexten som användare, 

uppgift, utrustning och miljö.  

o Relevant information om användare måste beskrivas. Det kan vara 

kunskap, erfarenhet, utbildning m.m. 

o Uppgifter är de aktiviteter som utförs för att uppnå ett mål. 

Egenskaper hos en uppgift som kan påverka användbarheten behöver 

beskrivas. Det kan exempelvis vara frekvens och varaktighet. De 

aktiviteter som ingår i en uppgift bör vara relaterade till de mål som 

vill uppnås. 

o En beskrivning av utrustning som hårdvara, mjukvara och annat 

material. 

o Miljö skall beskrivas i ett psykosocialt sammanhang och även en 

bredare teknisk miljö kan beaktas, som exempelvis lokala nätverk. 

Andra saker som kan beskrivas är den fysiska miljön (kontor, möbler), 

buller, temperatur m.m.  



 

- 11 - 

 

 Mål eller värden för effektivitet, kraftfullhet och tillfredställelse i sin kontext. 

Vanligtvis behöver man minst ett sätt att mäta respektive attribut för 

effektivitet, kraftfullhet och tillfredställelse. Det finns inga generella regler för 

hur man väljer eller kombinerar dessa mått. Varje mått bör sättas i relation till 

de önskade målen för att kunna få fram de viktigaste målen och ta mer hänsyn 

till dessa. 

o Effektivitet; Hur effektivt resurser hanteras. Som exempel ges ett mål 

att skriva ut en rapport. Effektivitet skulle kunna vara antalet kopior 

som skrivs ut delat med arbetade timmar.  

o Kraftfullhet; mäter hur noggrant och fullständigt, eller till vilken 

grad, ett mål uppfylls (eller ändamålsenligt som tidigare nämnts). 

o Tillfredsställelse; Mäter till vilken grad en användare känner sig fri 

från obehag vid användning av en produkt och vilken attityd 

användaren har till produkten. Om användaren känner sig tillfreds vid 

användning av en produkt så ökar också motivationen att använda 

produkten (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

 

Figur 2 visar hur respektive begrepp relaterar till varandra. 

 

 

Mål

Användbarhetsmått

Effektivitet

Kraftfullhet

Tillfredställelse

Produkt

Användarkontext

Användare

Uppgift

Miljö

Utrustning

Resultat av interaktion

Avsedda 
målsättningar

Användbarhet: till vilken grad 
mål uppfylls med effektivitet, 

kraftfullhet och tillfredställelse

 
Figur 2: Översatt från ISO standard 9241-11, användbarhetsbegreppens relationer 
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Shneiderman & Plaisant (2004) anser att ISO 9241 standarden fokuserar på 

beundransvärda mål men att följande användbarhetsmål leder till en mer praktisk 

utvärdering: 

 

1. Tid för inlärning  

2. Hur lång tid det tar att utföra utvalda uppgifter 

3. Hur många och vilken typ av fel gör användarna när de utvalda uppgifterna utförs 

4. Hur länge behåller användarna kunskapen om produkten 

5. Subjektiv tillfredställelse; hur användarna upplever olika aspekter på 

användargränssnittet 

 

3.3 Metoder för att skapa produkter med hög användbarhet 

Användarcentrerad design (eng. User-Centred Design, UCD) är en designfilosofi och en 

process där man tittar extra mycket på vad en slutanvändare behöver, vill ha och vilka 

begränsningar som finns i varje del i designprocessen. ISO standarden 9241-210 (f.d. ISO 

13407) beskriver ett generellt ramverk för användarcentrerade aktiviteter i hela 

systemutvecklingskedjan. Standarden specificerar krav och riktlinjer för vad som bör 

ingå i ett projekt för att utveckla en produkt då fokus ligger på användbarhet. Oavsett 

vilken systemutvecklingsmetod eller process som används så bör följande principer följas 

enligt ISO 9241-210 för att uppnå en hög användbarhet; 

 

a) Designen skall vara baserad på en klar bild av användarna, dess uppgifter och 

miljön. 

b) Användarna skall vara involverade genom hela design- och utvecklingsprocessen. 

c) Designen skall vara driven och förfinad av en användarcentrerad utvärdering. 

d) Processen skall vara iterativ. 

e) Designen skall adressera hela användarupplevelsen (eng. user experience). 

f) Designteamet skall ha multidisciplinära färdigheter och perspektiv. 

 

För punkt a) menas att produkter bör vara designade för att ta hänsyn till de människor 

som skall använda dem och även andra intressenter som påverkas direkt eller indirekt av 

dess användning. En av de största källorna till misslyckade system är att man inte har en 

klar, eller en ofullständig bild av användarnas behov. Att förstå användarnas behov är den 

första metod som användes inom användarcentrerad design (Shneiderman 2002). 

 

En punkt som standarden anser viktig är den så kallade användningskontexten (eng. 

context-of-use). Användningskontexten skall specificera användarens egenskaper, 

uppgifter och miljö där denne verkar i. Tillsammans är dessa en viktig källa för att 

fastställa krav som i sin tur är en väsentlig input till designprocessen. 

 

Under punkt b) så anses det att användarnas involverande i design- och 

utvecklingsprocessen är en värdefull kunskapskälla om användningskontexten, dess 

uppgifter och hur användarna kommer att använda den framtida produkten. 
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Återkoppling från användarna gällande designen är en viktig källa i användarcentrerad 

design. Punkt c) pekar på detta och anledningen till detta är att man minimerar risken för 

att krav från användarna och organisationen inte uppfylls. Kontinuerliga utvärderingar 

bör även ta plats för att försäkra sig om att arbetet går åt rätt håll. Ett slutligt test utfört av 

användare är också viktigt för att bekräfta att produkten uppfyller användarkraven.  

 

Under punkt d) säger standarden att det inte bara är produkten som skall utvecklas 

iterativt och förfinas mellan iterationerna. Även specifikationer och beskrivningar skall 

genomgå komplettering mellan iterationerna när ny information blir tillgänglig. Detta är 

också till för att undvika att produkten inte uppfyller användarkraven.  

 

Med punkt e) menas att hänsyn skall tas till (där det är lämpligt); organisatoriska effekter, 

användardokumentation, on-line hjälp, support & underhåll, utbildning, 

långtidsanvändning och produktens förpackning. Användarupplevelse (eng. user 

experience) definierar man som en konsekvens av presentation, funktionalitet, 

systemprestanda, det interaktiva beteendet och den assisterande förmågan av ett 

interaktivt system, både hård- och mjukvarumässigt. Användarnas styrkor, begränsningar, 

preferenser och förväntningar bör också beaktas när det skall beslutas om en funktion 

skall utföras av användaren eller per automatik. Det finns en risk för att en ineffektiv 

design skapas om produkten gör det mesta per automatik och utelämnar meningslösa 

uppgifter åt användarna. 

 

Ett designteam behöver inte vara stort men teamet bör täcka in diverse kunskapsområden 

för att kunna lösa de problem med design och implementation som uppstår. Det är under 

punkt f) som detta adresseras. Ett urval av användbara kunskapsområden och 

intresseområden som anges är; 

 

 Mänskliga faktorer och ergonomi, användbarhet, HCI (eng. Human-Computer 

Interaction) 

 Användar- och intressentgrupper 

 Domänexpertis 

 Marknadsföring, försäljning, teknisk support, hälsa och säkerhet 

 Användarinterface, visuell- och produktdesign 

 Användar- och serviceadministration, bolagsstyrning 

 Affärs- och systemanalys 

 System, hård- och mjukvaruteknik, programmering, produktion, underhåll 

 HR (eng. Human Resources), hållbarhet och andra intressenter 

 

Fördelar med att ha teammedlemmar med olika kunskapsområden är att kreativiteten 

ökar och man får en bättre förståelse mellan olika kravområden. Exempelvis så kan 

tekniska experter bli mer lyhörda för användarfrågor och användare kan få större 

förståelse för tekniska begränsningar. 

 

ISO 9241-210 föreslår att planering och integration av en användarcentrerad design skall 

finnas i samtliga faser av en produkts livscykel (idé, analys, design, implementering, 

testning och underhåll). Följande delar bör beaktas mer ingående; 
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 Planering för en användarcentrerad design 

o Ansvar – de som är ansvariga för projektplaneringen skall ta hänsyn till 

mänskliga faktorer/ergonomi i projektet genom att utvärdera hur 

användbarhet relaterar till syftet och användandet av produkten. Att 

utvärdera riskerna med att utveckla en produkt med låg användbarhet 

ingår och även utvecklingsmiljön (storlek på projekt, tid till marknad osv.) 

bör beaktas. Målet är att kunna välja lämpliga tekniker och procedurer för 

att identifiera och mildra de risker som finns mellan användare och 

system.  

o Planinnehåll – Innehåller ett antal punkter för att identifiera metoder, 

resurser, procedurer, planering av milstolpar och tidsplanering som tillåter 

iteration och designändringar baserade på feedback. 

o Integration med projektplan – Planen för användarcentrerad design skall 

utgöra en del av den övergripande projektplanen. 

o Tid och resurser – Projektplaneringen skall allokera tid och resurser för 

användarcentrerade aktiviteter. Det skall finnas tid och resurser för ett 

iterativt arbetssätt och användare skall ges tid att komma med feedback. 

Resurser för att utvärdera om ett designförslag uppfyller användarkraven 

skall finnas. 

 

 Aktiviteter för användarcentrerad design - När ett beslut tagits om att utveckla 

en produkt med en användarcentrerad designfilosofi bör följande fyra aktiviteter 

utföras under designen av ett interaktivt system, se Figur 3 för hur aktiviteterna 

relaterar till varandra;      

o Förstå och specificera användningskontext 

o Specificera användarkrav 

o Producera designförslag 

o Evaluera designen 

 

 Hållbarhet och användarcentrerad design - Med detta avses en hållbar 

utveckling i global mening. Det finns tre aspekter på detta som standarden syftar 

på: den ekonomiska, den sociala och miljöaspekten. Användarcentrerad design 

stödjer de två första direkt, eftersom genom användarcentrerad design så 

förbättras utnyttjandet av en produkt och dess kvalitet, samtidigt som effektivitet 

höjs vilket leder till kostnadseffektiva lösningar. Risken att användare förkastar 

produkten minskas och slöseri minimeras. En design som tillfredställer användare 

resulterar i produkter som är bättre för hälsan, bättre för välbefinnandet och ökar 

engagemanget. Detta inkluderar också användare med handikapp. 

 

Figur 3 visar hur delarna samverkar i processen. 
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Figur 3: Översatt från ISO 9241-210. Ömsesidigt beroende användarcentrerade aktiviteter 

3.4 Metoder för mätning av användbarhet 

Det finns ett flertal metoder, och varianter på dessa metoder, för att mäta användbarhet. 

De som beskrivs nedan är ett urval som baseras på att de är kända och vedertagna. 

 

3.4.1 Expertutvärdering 

Vid en expertutvärdering utför en användbarhetsexpert en utvärdering av ett befintligt 

användargränssnitt eller ett föreslaget användargränssnitt. Användbarhetsexperten letar 

efter bristande konsekvens, otydlig eller förvirrande interaktion, hur väl produkten är 

utformad för att stödja människans informationsbearbetning och hur väl 

användargränssnittet följer gängse standard (Ottersten & Berndtsson, 2002). 

 

Utvärderingen kan göras på pappersprototyper, körbara prototyper eller färdiga system. 

Produkten av en expertutvärdering är en lista på upptäckta användbarhetsproblem och 

eventuellt en lista med förslag för hur dessa skall åtgärdas. 

 

Denna metod är enkel och snabb men ställer kunskapskrav på utvärderaren som behöver 

ha kunskaper om hur det mänskliga systemet fungerar och hur grafiska gränssnitt skall 

anpassas till denna kunskap. 

 

3.4.2 Heuristisk utvärdering 

Detta är en metod som är en form utav expertutvärdering, framtagen av Nielsen och 

Molich (Nielsen & Molich 1990). 

 

Metoden är ett systematiskt angreppssätt som interaktivt bygger på att ett antal personer 

(utvärderarna) tittar på användargränssnittet och försöker, med hjälp av välkända 

användbarhetsprinciper, den så kallade heuristiken, utvärdera vad som är bra respektive 

Planera användar-
centrerade design 

processer

Specificera 
användningssammanhanget

Utvärdera designen 
utifrån användarens krav

Producera lösningar som 
möter användarens krav

Specificera 
användarkraven

Design som möter 
användarens krav

Iterera vid 
behov
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dåligt med gränssnittet. Nielsen (1993) har sammanställt tio vanliga principer för 

utvärdering av användbarhet som bör användas (se Tabell 5), men påpekar också att 

andra principer kan förekomma. 

 

Användbarhetsprincip Beskrivning 
Enkel och naturlig dialog Dialoger bör inte innehålla information som är 

irrelevant eller sällan använd. 

Använd ett naturligt språk Dialoger bör använda ord, fraser och koncept som 
användaren är van vid och känner till. Istället för att 
använda systemorienterade termer. 

Minimera användarens minnesbelastning Dialoger bör inte vara strukturerade på ett sätt som 
gör att användaren tvingas komma ihåg information 
från en dialog till en annan. Information om hur 
systemet används bör vara synligt eller lättillgängligt. 

Konsistens En användare skall inte behöva fundera över om olika 
ord, situationer eller handlingar betyder samma sak. 

Feedback Systemet bör alltid hålla användaren underättad med 
vad som händer. Detta genom lämplig feedback inom 
rimlig tid. 

Förse användaren med klart markerade 
funktioner för att avbryta dialogen 

Användare klickar ofta fel och behöver tydlig 
information om hur man lämnar nuvarande tillstånd, 
utan att behöva gå igenom en ny dialog. 

Genvägar Tillåt expertanvändare att utföra sina handlingar på 
ett snabbare sätt, tillåter systemet att tillgodose både 
nybörjade och experter. 

Bra felmeddelanden Bör skrivas i vanligt språk (inga koder), precisera 
problemet och föreslå en lösning. 

Förhindra fel Vad som är bättre än bra felmeddelanden är en 
design som förhindrar felet från att uppstå 

Hjälp och dokumentation Även om det vore bättre ifall systemet kan användas 
utan hjälp från dokumentation, kan det vara 
nödvändigt att tillhandahålla dokumentation. All 
sådan dokumentation bör vara lätt att söka i, fokusera 
på användarens uppgifter, lista konkreta handlingar, 
och inte vara för stor. 

Tabell 5: Översatt från Nielsen (1993). Tio vanliga användbarhetsprinciper (heuristik). 

 

Nielsen (1993) beskriver vidare att de personer som utvärderar endast får prata med 

varandra först efter att alla är klara med sin egen utvärdering, detta är viktigt för att 

säkerställa oberoende och opartiska evalueringar från evaluerarna. Det en enkel och 

snabb metod att utföra. Även om det skulle vara möjligt för endast en person att utföra 

utvärderingen så är nackdelen med metoden att det bör vara mer än en evaluerare. En 

undersökning över sex projekt visar att en person endast hittar 35 % av systemets alla 

användbarhetsproblem (se Figur 4). Han påpekar också att eftersom olika evaluerare 

tenderar att hitta olika problem, så är det möjligt att slå samman resultat från olika 

evaluerare och då uppnå ett väsentligt bättre resultat. 
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Grafen visar att ett rimligt antal evaluerare är fem stycken, vid användning av färre är 

risken att viktiga problem inte identifieras, och i kontrast upptäcks inte så många fler 

problem med fler än fem evaluerare. Det exakta antal evaluerare som används bör 

givetvis ställas mot en kostnadsanalys, och vid utvärdering av ett system som kräver 

väldigt hög användbarhet kan det vara lämpligt att överväga att använda mer än fem 

evaluerare. 

 

Dock finns det fler brister i metoden än det antal evaluerare som krävs. Enligt Tajakka 

(2004) så är metodens regler för generellt beskrivna. Det han menar är att reglerna är i 

alltför stor utsträckning öppna för subjektiva bedömningar och tolkningar. Som exempel 

ger han följande (Tajakka, 2004): 

 

Dessa regler som Nielsen beskriver är bra och användbara, men de är för 

ospecifika och i allt för hög grad öppna för tolkning. Ett exempel på detta är 

regeln om att ett gränssnitt ska ha en enkel och naturlig dialog. Vad innebär 

detta konkret? Vad krävs för att en dialog ska bli enkel och naturlig? Alla 

utvärderare har en personlig uppfattning om hur denna regel ska definieras och 

tolkas. 

 

3.4.3 Användningstest 

Detta är en kostnadseffektiv och simpel metod för att testa användbarhet (Shneiderman, 

2002).  Denna metod kallas också ibland användartest men kritiken mot användande av 

det metodnamnet är att det kan misstolkas så att det är test av användarna som avses och 

inte ett test av användning. Metoden fångar upp hur väl en produkt fungerar i en konkret 

Figur 4: Översatt från Nielsen (1993). Samband mellan antal evaluerare och 

upptäckta användbarhetsproblem. 
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användningssituation. Testerna utförs i så vardagliga situationer som möjligt för att göra 

testerna så realistiska som möjlig.  

 

Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver att grundprincipen för hur ett användningstest 

går till är att användaren uppmanas att tänka högt under tiden användaren löser specifika 

uppgifter. Samma uppgifter löses under ett antal sessioner med en användare i varje 

session. Uppgifterna som skall lösas kommer från ställda användbarhetsmål eller från 

frågeställningar från viktiga funktioner eller egenskaper hos produkten. En handledare 

finns på plats och har som syfte att ställa frågor till användaren. Detta för att ge en 

förståelse av vilken bild användaren har av produkten vid varje tillfälle. 

 

Normalt sett är det 3-8 användare som utför specificerade uppgifter och tänker högt vid 

användningstestet (Shneiderman, 2002). En undersökning av Nielsen (2000) kom fram 

till en formel som visar antal testanvändare och relationen till hittade 

användbarhetsproblem: N(1-(1-L)
n
), där N är totalt antal användbarhetsproblem och L är 

proportionen av användbarhetsproblemen som hittades av en ensam testare. Denna 

undersökning visar att antalet testanvändare av en produkt inte behöver vara så stor för att 

hitta en stor del användbarhetsproblemen i produkten. Med denna formel kan man påvisa 

att med 5 testanvändare så upptäcks cirka 85 % av användbarhetsproblemen i en produkt. 

 

Ottersten & Berndtsson (2002) säger också att ett användningstest går att utföra på olika 

sätt. Dessa är strukturerat användningstest, partest och walk-up-and-use. Vid utförande 

av ett strukturerat användningstest så används olika roller;  

 

 Användare -  Har kunskap inom tillämpningsområdet och utför testet. 

 Handledare -  Tar hand om användaren och svarar på dess frågor. 

 Observatör -  Noterar vad som händer. 

 Vittne -  En person som har intresse av utvärderingen, kan vara 

beställare/verksamhetsansvarig. Vittnet kan vara också vara observatör och rollen 

kan också uteslutas. 

 

Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver att ett strukturerat användningstest utförs enligt 

grundprincipen, med 3-4 roller. Rollerna som används utöver användare och handledare 

är observatör och vittne. Observatören noterar då vad som händer och vittnet är en person 

med intresse av utvärderingen som finns med under användningstestet. Vittnet kan dock 

uteslutas. 

 

En annan variant är partest. Där arbetar användarna i par för att lösa uppgifter och de 

diskuterar med varandra. Handledaren följer diskussionen och leder den rätt vid problem. 

Detta är en lämplig metod om mer bakgrundskunskap behöver inhämtas (Ottersten & 

Berndtsson, 2002).  

 

Vid användning av publika produkter (produkter för den breda marknaden) har 

användaren ofta liten förkunskap om produkten. I detta fall kan den sista varianten 

användas, walk-up-and-use. I denna variant definierar användaren själv uppgiften och 

genomför den. Handledaren har till uppgift att uppmuntra användaren att tänka högt och 
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att ställa frågor. Ett problem med denna variant som nämns är att det blir svårare att dra 

generella slutsatser, då användarna kommer att utföra olika uppgifter. 

 

3.4.4 Interaktionstest 

Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver detta test enligt följande: För detta test behövs 

en interaktionsdesigner. En interaktionsdesigners uppgift är att ta fram en 

interaktionsdesign på produkten som skall skapas. Denna interaktionsdesign innehåller en 

specifikation som beskriver produktens gränssnitt mot användaren. En 

interaktionsdesigner har kunskap om standardkomponenter och hur man utnyttjar dessa 

för att skapa en produkt som stödjer användare att utföra en uppgift. 

  

Vidare beskriver de att ett test går till så att en interaktionsdesigner gör en test av 

produkten i fråga så fort det tillkommit någon körbar del. Interaktionsdesignern 

observerar hur väl produkten, och den nya körbara delen, motsvarar interaktionsdesignen 

som tagits fram innan med avseende på presentation, beteende och innehåll. Anledningen 

till att köra ett test så fort som möjligt efter att någon del blivit klar är att eventuell 

feedback skall kunna ges till utvecklarna så snart som möjligt så att problem kan 

korrigeras. Detta är en metod som fungerar bäst om utvecklingen är indelad i korta cykler 

om 1-2 veckor. Med ett sådant arbetssätt menar de att kostnader för att genomföra 

förändringar minskar betydligt. 
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4 Mobilutveckling 
Detta kapitel har till syfte att beskriva riktlinjer, metoder och processer för 

mobilutveckling generellt och riktlinjer för iPhone specifikt. 

4.1 Mobilapplikationsutveckling 

Enligt Alexanderson, J (2011) så finns det en skillnad vid utveckling av 

mobilapplikationer jämfört med traditionell programutveckling. De olika 

mobilplattformarna har sina egna förfaranden när det gäller utveckling och den största 

skillnaden mellan operativsystem till smartphones är avsaknaden av en gemensam 

standard (Alexandersson, 2011). Sker utveckling mot en iPhone så kan man t.ex. inte 

använda sig av den utvecklingsmiljö eller de riktlinjer som finns för Android (Apple, 

2010; Android, 2012).  

 

Det finns flera operativsystem som används till smartphones och marknaden för vilket 

som är det dominerande operativsystemet fluktuerar mycket (se Figur 5 & Figur 6). 

 
Figur 5: Källa Gartner (2011). Smartphone OS i användning (%). 

 

 
Figur 6: Källa Gartner (2011). Smartphone OS i användning (%). 
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Utveckling av program mot datorer sker i de flesta fall till Windows, eftersom detta är det 

mest vanliga operativsystemet bland datorer (se Figur 7: Källa StatOwl (2012). 

Marknadsandelar för operativsystem (%).Behovet att släppa programvara till Linux är 

inte lika stort som det jämförelsevis hade varit att släppa en Android version efter att man 

släppt en iPhone version. 

 

 
Figur 7: Källa StatOwl (2012). Marknadsandelar för operativsystem (%). 

 

Begränsningarna som finns på en mobiltelefon är annorlunda än på en dator. Skärmen är 

mindre, vilket medför att betydligt mindre information kan visas och applikationerna 

behöver utformas på ett annorlunda sätt (Alexandersson, 2011). Mediet som användaren 

utför sina handlingar genom är väldigt styrt och är i de flesta fall begränsat till berörning 

på skärmen direkt med fingrar. 

 

Mobilplattformarna förbättras ständigt, samtidigt som användarnas behov av 

mobilapplikationer ökar (Spataru, 2010). Det är en väldigt dynamisk marknad som sätter 

stor press på utvecklare och kräver ett annorlunda arbetssätt. Det finns ingen 

standardiserad metod att använda sig av vid utveckling av mobilapplikationer, men 

många förespråkar ett agilt angreppssätt. Utvecklingen sker oftast i små till mediumstora 

grupper och applikationerna (även uppdateringar) släpps i korta intervall för att möta 

marknadens krav (Spataru, 2010). Alexandersson (2011) anser också att mobilutveckling 

bör ske agilt då processen är flexibel, produktiv och fångar kravförändringar på ett bra 

sätt. De mest karaktäristiska agila egenskaperna som bör finnas med vid 

mobilapplikationsutveckling är att processen är iterativ, inkrementell, testdriven och 

adaptiv (Alexanderson, 2011). 
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4.2 Systemutvecklingsprocess 

Som tidigare nämnts så finns det idag ingen etablerad standardprocess som används vid 

utveckling av mobilapplikationer. Men det går att se tydliga fördelar med ett agilt 

angreppssätt. Inom systemutveckling brukar man klassificera systemutvecklingsmetoder 

inom två områden, agila och plandrivna metoder. Det som kännetecknar respektive 

metod visas i nedanstående tabell (se Tabell 6). 

 

Area Agila metoder Plandrivna metoder 

Utvecklare Agila, kunniga, samlokaliserad, 
samverkande 

Planorienterade; tillräcklig kunskap; 
tillgång till extern kunskap 

Kunder Dedikerade, kunniga, samlokaliserad, 
samverkande, representativa och har 
befogenheter 

Tillgång till kunniga, samverkande, 
representativa och kunder med 
befogenheter. 

Krav Tillkommer kontinuerligt, snabba 
förändringar 

Tidig kännedom, i hög grad stabila 

Arkitektur Utformad för nuvarande krav Utformad för nuvarande och 
förutsebara krav 

Refaktorisering Låg kostnad Hög kostnad 

Storlek Mindre team och produkter Större team och produkter 

Huvudsakligt mål Snabbt värde Hög försäkran 

Tabell 6: Översatt från Rahimian, Ramsin (2008). Tabellen listar vad som kännetecknar agila respektive 

plandrivna metoder inom specificerat område. 

 

Många förespråkar ett agilt angreppssätt vid mobilutveckling (Spataru, 2010; Rahimian 

& Ramsin, 2008). Nedan listas vad som kännetecknar mobilutveckling inom ett specifikt 

område (se Tabell 7). 

 

Area Kännetecken av mobilutveckling 
Utvecklare Stor kunskap inom mobilplattformar, arbetar flexibelt och 

tillsammans. Mindre team. 

Krav Plattformarna utvecklas kontinuerligt och hårdvaran 
uppdateras, vilket bidrar till nya möjligheter och kundernas 
behov förändras. 

Refaktorisering Applikationerna är generellt små vilket bidrar till små 
kostnader. 

Storlek Mindre team. Applikationernas funktionalitet är väldigt 
begränsad och har ofta som syfte att uppfylla en specifik 
funktion. 

Huvudsakligt mål Applikationer och uppdateringar släpps i korta intervall. 

Tabell 7: Kännetecken av mobilutveckling mot matchande agil princip. 

Genom att betrakta Tabell 6 och Tabell 7 tillsammans går det att se kopplingar mellan 

agila metoder och mobilutveckling. Utvecklare inom mobilutveckling har stor kunskap 

inom plattformen de utvecklar till, samtidigt som de arbetar i mindre team och tillåter 

förändring mer än vad som vanligtvis görs. Utvecklare vid användande av agila metoder 
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har tillräcklig kunskap inom plattformen och arbetar mera samlokaliserat än vid 

användning av plandrivna metoder. Det går att se likheter mellan agila metoder och 

mobilutveckling inom utvecklingsområdet. 

 

Agila metoder tillåter flexiblare kravhantering. Krav kan tillkomma snabbt och 

förändringar kan ske spontant. Det finns likheter inom mobilutveckling, plattformarna 

utvecklas ständigt samtidigt som kunders behov förändras, därför behöver krav hanteras 

på ett flexibelt sätt. 

 

En metod för utveckling av mobilapplikationer med ett agilt angreppssätt är Mobile-D. 

Denna metod har dock inte fått något större genomslag i dagsläget. Rahimian & Ramsin 

påpekar att det finns brister i metoden. Spataru (2010) anser att metoden är etablerad och 

har även föreslagit förbättringar i metoden. 

 

Ett Mobile-D projekt består av fem faser; set-up, core, core2, stabilize och wrap-up. 

Dessa faser innehåller tre typer av utvecklingsdagar; planning day, working day och 

release day. Ibland även en integration day om projektet består av flera team som jobbar 

på olika delar av samma produkt. Metoderna som de olika faserna innefattar har nio 

huvudsakliga element (Abrahamsson et al 2004); 

 

 1. Phasing and Placing  

 2. Architecture Line  

 3. Mobile Test-Driven Development  

 4. Continuous Integration  

 5. Pair Programming  

 6. Metrics  

 7. Agile Software Process Improvement  

 8. Off-Site Customer  

 9. User-Centred Focus  

 

Många av elementen ovan är välkända agila metoder som har blivit anpassade för mobil 

mjukvaruutveckling i Mobile-D. För att försäkra sig om att produkten fungerar på ett 

korrekt sätt, för ett flertal mobila plattformar, så tidigt som möjligt, förbättra 

mjukvarudesignen och förbättra mjukvarans förändringsbarhet så skall utvecklingen vara 

testorienterad. 

4.3 iOS 

4.3.1 Plattformsegenskaper 

Alla mobilplattformar, såsom Android och iOS har sina unika egenskaper. Det som ofta 

kännetecknas för iOS är en stilren design, samtidigt som reliabiliteten är hög och en 

användare upplever det ofta som ett snabbt operativsystem. 

 

Apple (2012) beskriver att en plattforms karaktär definierar dess funktionalitet och 

användbarhet. För iOS finns många viktiga egenskaper som gör just iOS unikt och till en 

trevlig plattform för både användare och utvecklare. Bland annat anger de att skärmen är 
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av största vikt och är hjärtat av en användares upplevelse. Där visas vacker text, grafik 

och media men skärmen används också för att interagera med användaren. 

 

Oavsett vilken enhet som används, iPhone, iPod eller iPad. Så är alltid skärmen 

dominerande. Det är med den som användaren interagerar och minimum storlek på 

elementen är 44x44 punkter (på en skärm med standard upplösning så motsvarar en punkt 

en pixel) (Apple, 2012). 

 

För att kommunicera med en iOS enhet används främst berörning som inmatningsmetod, 

och Apple påpekar att applikationer svarar på gester, inte klickningar. 

 

4.3.2 Riktlinjer för utveckling till iOS 

Standardapplikationer på en iPhone som följer med vid köp följer alla Apples riktlinjer. 

De är utformade på ett liknande sätt så att användaren skall känna igen sig vid 

användande av applikationerna. Användningen av applikationerna sker på ett konsekvent 

sätt och användaren behöver inte lära sig nya saker för att använda applikationerna då de 

fungerar på ett liknande sätt. Vid utveckling mot iPhone bör därför Apples riktlinjer 

följas, detta för att få en så användbar applikation som möjligt för användaren.  

 

Riktlinjer och principer som ges av Apple innefattar hur man bör utforma applikationen 

för att uppnå en så bra användarupplevelse som möjligt (eng. user experience). Det 

beskrivs även på vilket sätt tekniken som erbjuds av iOS kan användas, hur UI element 

bör användas och hur skräddarsydda ikoner och bilder skapas (Apple, 2012). Några av de 

principer som kännetecknar iOS är listade nedan (se Tabell 8). 
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Princip Förklaring Exempel 

Estetisk integritet Mått på hur väl utseendet av en 
applikation samverkar med dess 
funktionalitet. 

En applikation som har en produktiv 
funktionalitet bör generellt tona ner 
dekorativa element och hålla de i 
bakgrunden, medan fokus ges till 
uppgiften genom användning av 
standardkontroller och beteenden. 

Konsistens Konsistens i användargränssnittet tillåter 
användaren att överföra sin kunskap och 
färdighet från en applikation till en 
annan. 

En konsistent applikation är en 
applikation som utnyttjar fördelarna 
med standarder och paradigm som 
människor är trygga vid. 

Direkt 
manipulation 

Användare är mer engagerade och 
förstår resultatet av deras handlingar 
bättre om de direkt manipulerar objekt 
på skärmen istället för att använda 
separata kontroller som de manipulerar. 

Istället för att klicka på knappar för att 
zooma, kan användare använda 
”pinch”- gesten (dra fingrarna ihop eller 
isär). 

Feedback Feedback bekräftar användarens 
handling och försäkrar användaren att 
bearbetning sker. 

Genom att animera skapandet av en ny 
rad i en tabell låter det användaren följa 
uppdateringen visuellt. 

Metaforer När virtuella objekt och handlingar är 
metaforer för objekt och handlingar i 
den riktiga världen, förstår användaren 
snabbt hur applikationen skall användas. 

Människor lägger saker i mappar i 
verkligheten, de förstår därför idén med 
att lägga filer i mappar på en dator. 

Användarkontroll Även om en applikation kan föreslå 
handlingar och varna för konsekvenser 
av en handling, är det vanligtvis ett 
misstag att låta applikationen att ta 
kontrollen ifrån användaren. 

Vid utförande av en potentiellt 
destruktiv handling förväntar sig 
användaren att få bekräfta sin avsikt att 
utföra den. 

Tabell 8: Översatt från Apple (2012). iOS principer för skapande av gränssnitt. 

 

4.3.3 Apple App Design Strategies 

iOS Human Interface Guidelines beskriver de riktlinjer och principer som finns till hjälp 

för att bygga ett suveränt (eng. superlative) användargränssnitt och användarupplevelse 

för iOS applikationer. Under kapitlet ”App Design Strategies” beskriver de strategier som 

kan användas för att förfina idéer, granska designval och konvergera mot en applikation 

som användare kommer att uppskatta.  

 

Apples arbetsgång innehåller fyra huvudpunkter som bör följas vid utveckling mot iOS. 

Nedan följer en punktvis sammanfattning av dessa 4 punkter; 

 

Punkt 1. Skapa en applikationsdefinition 

Med stöd av nedanstående steg kan en formulering för vad applikationen skall utföra och 

för vem tas fram (applikationsdefinitionen).  

1. Skapa en lista med funktioner som användare tros vilja ha 
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2. Definiera vilka dina användare är 

3. Filtrera listan med funktioner genom användardefinitionen 

4. Fortsätt 

Efter steg 3 så skall det vara möjligt att ta fram en definition. Med steg 4 menas att man 

skall använda applikationsspecifikationen genom utvecklingsprocessen för att bestämma 

om funktioner, kontroller och terminologier är lämpliga att implementera. 

 

 

Punkt 2. Designa applikationen för enheten 

Utvecklaren vet i detta läget vem applikationen är till för och vilken målgruppen är. I 

detta steg skall åtgärder vidtas för att försäkra sig om att applikationen ser och känns som 

om den var explicit för en iOS enhet. Detta är en viktig punkt enligt Apple, för om en 

applikation inte känns som om den är gjord för en iOS enhet, eller om den har samma 

känsla som en webbapplikation, så är risken stor att användarna inte uppskattar den. 

Följande steg listas som hjälp att designa rätt; 

  

 Använd (eng. embrace) iOS UI Paradigmer 

o Man menar att användare är vana vid det utseende och beteende som de 

inbyggda applikationerna har och att användarna förväntar sig en likartad 

upplevelse på applikationer som de laddar ner från internet. Man listar tre 

punkter som bör följas; 

 Kontroller bör se ”klickbara” (eng. tappable) ut 

 Strukturen på applikationen bör vara ren och lättnavigerad 

 Användarfeedback bör vara subtil men tydlig 

 Se till att universella applikationer fungerar på både iPhone & iPad 

o Design skall vara anpassade för respektive enheter 

 Ompröva webbaserad design 

o En iOS applikation är inte en webbapplikation. iOS användare förväntar 

sig att utföra något på en iOS enhet. Generellt fungerar webbapplikationer 

olika jämfört med iOS applikationer och det fungerar inte bra att porta en 

webbapplikation till en iOS applikation utan att ompröva designen. 

 

 

Punkt 3. Skräddarsy anpassningar som passar uppgiften 

De bästa iOS applikationerna har en bra balans mellan individuell anpassning (eng. 

customization) och tydligt syfte & användarvänlighet. Här adresseras 

användarupplevelsen (eng. user experience) och vad som menas är att det är en utmaning 

att hitta rätt balans för skräddarsydda anpassningar och hur de påverkar 

användarupplevelsen. Det skall alltid finnas ett skäl till att göra individuella 

anpassningar. Risken finns att användarna inte känner igen sig eller att, som exempel, en 

egenutvecklad kontroll ser bra ut men är onödigt krånglig att använda. 

 

 

Punkt 4. Prototypa och iterera 

Innan för stora resurser läggs på utveckling och implementation så anser Apple att det är 

en riktigt bra idé att skapa prototyper som användare kan utvärdera. Även om det bara är 
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ett fåtal kollegor som kan testa så är det en fördel att få nya perspektiv på applikationens 

funktionalitet och användarupplevelse. De rekommenderar att använda Xcodes 

storyboard för att bygga en prototyp då denna i senare skede kan användas för att 

utveckla en komplett applikation.  
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5 Relaterad forskning 
I detta kapitel beskrivs tidigare uppsatser, forskning och annat arbete som är relevant för 

studien och ger underlag för val som görs. 

 

För att få en bild av var forskningen står i förhållande till utveckling av applikationer för 

smartphones och användbarhet så gjordes en sökning efter tidigare forskningsrapporter. 

Syftet var också att se hur andra studier har gått tillväga för att utveckla applikationer 

med fokus på användbarhet för att ta lärdom av dessa. 

 

I ett examensarbete av Eklind & Yalda (2010) hade de som mål att skapa en 

tidredovisningsapplikation för iPhone. Företaget som de utförde arbetet åt hade en 

webbapplikation som inte var tillfredställande med avseende på flexibilitet och 

användarvänlighet. Detta ville man åtgärda med en applikation för iPhone. En ytterligare 

fördel som de lyfter fram med en mobilapplikation är att användarna inte behövde vara 

”online” för att göra en tidredovisning som i fallet med den befintliga webbsidan.  

 

Slutsatsen de gör är att de lyckades med sina mål att skapa en iPhone-applikation som är 

både flexibel och användarvänlig. I deras utvärdering så svarar deras testpersoner att 

användbarheten var hög och även att flertalet av testpersonerna gärna skulle använda 

iPhone applikationen regelbundet. Denna undersökning följer ingen given standard för 

sin prototyputveckling för användarcentrerad design och är mestadels tekniskt inriktad. 

Deras ambition var ändå att skapa ett användarvänligt (eng. user friendly) 

användargränssnitt. Det som var intressant för denna studie är deras egen 

prototyputvärdering, kapitel 7.2 underrubrik ”Evaluation with our supervisors”. Där 

skriver de att deras handledare medgav att de inte fått den handledning som de 

ursprungligen planerat och listar också några punkter som behöver åtgärdas enligt deras 

handledare. Några av dessa har med användbarhet att göra;  

 

 Brist på feedback. 

 Felhantering och meddelanden till användare.  

 Bugg som uppstår när användare trycker på en knapp multipla gånger.  

 Datumväljare är en dålig lösning för att välja datum (saknar veckodag). 

 Saknar stöd för rapportering av halvtimmar och max timmar för lågt. 

 Fakturatext skall vara obligatoriskt 

 Kommentarer skall kunna bestå av flera rader. 

 

Totalt listas 9 brister och 7 av dessa (ovan nämnda) berör användbarhet. Vilka lärdomar 

kan dras av detta? De har uppenbarligen inte haft kontinuerlig kontakt med 

uppdragsgivarna och det finns inget som tyder på att de jobbat iterativt och haft några 

avstämningar förutom en demonstration i början av projektet. Bristerna som punktas ovan 

anses vara relativt enkla brister som borde kunnat upptäckas i god tid innan sluttest om 

ett iterativt arbetsätt använts och med en kontinuerlig feedback från 

användare/uppdragsgivare. 

 

Dam (2011) har utfört en undersökning som syftade till att utreda om en iPhone-

applikation för felanmälan skulle kunna uppfylla användarnas krav när relevanta 
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designrelaterade riktlinjer tillämpades (Apples guidelines). Med hjälp av en iterativ 

arbetsprocess tog han fram en hi-fi prototyp (verklighetstrogen prototyp) med klickbara 

wireframes. Undersökningen kom fram till att de viktigaste aspekterna i en iPhone-

applikation för felanmälan är enkelhet och att användaren får feedback på sina ärenden. 

Han konstaterar också att det är möjligt att designa en iPhone-applikation för felanmälan 

genom att hitta en balans mellan användarnas krav och de givna designrelaterade 

riktlinjerna. En viktig slutsats som dras är att om riktlinjer för design motsäger 

användarnas krav så skall användarnas krav prioriteras.  

 

Hannula & Ljungberg (2010) har i undersökningen ”Leder icke användarcentrerad 

systemutveckling till låg användbarhet?”, utvärderat ett befintligt system för 

tidredovisning och dess användbarhet och skapat en prototyp med hjälp av 

användarcentrerad design. Det befintliga systemets utvecklare intervjuades och där 

försökte de att ta reda på i vilken utsträckning användarcentrerad design använts och hur 

mycket användare hade varit med i utvecklingsprocessen överhuvudtaget. De kom fram 

till att användarnas inblandning i design och utveckling varit mycket låg. Användarna av 

systemet intervjuades och observerades och där framkom att användarna kände en viss 

frustration eller missnöje med hur det befintliga systemet fungerade. De gjorde även en 

heuristisk utvärdering av det befintliga systemet. 

 

De skapade sedan pappersprototyper baserat på de intervjuer, observationer och den 

heuristiska utvärderingen de utfört. Dessa pappersprototyper utvärderades av användarna 

och de gick sedan vidare med att skapa klickbara prototyper med feedback från 

användarna. Detta utfördes i ett par iterationer. I deras övergripande slutsats kommer de 

fram till att det befintliga systemet hade låg användbarhet som hade sin grund i att inga 

av de steg som förknippas med användarcentrerad design användes i systemutvecklingen. 

Vidare anser de att genom sin studie ges ytterligare ett exempel på att användning av en 

användarcentrerad systemutvecklingsmetod ökar användbarheten i systemet. De pekar 

också på att en kombination av utvärderingsmetoder är lämplig då användande av en 

enstaka inte ger en helt fullständig information gällande de problemområden som kan 

finnas. Även smådetaljer som namngivning, färger och dylikt som de fått feedback på 

anser de varit givande och nödvändig för att få en användbar design i slutändan.  
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6 Genomförande 
Detta kapitel beskriver arbetssättet och de metoder som användes i studien och även 

motivering varför dessa valdes. Vidare beskrivs hur studien utfördes. 

6.1 Valda metoder för mätning av användbarhet 

I studien användes tre former av utvärdering; utvärderingsformulär, användningstest och 

interaktionstest. De beskrivs i detalj nedan. 

6.1.1 Utvärderingsformulär 

I studien användes en form av enkäter för att mäta användbarheten på den färdiga 

prototypen. Då detta utvärderingsformulär delades ut till ett väldigt begränsat antal 

personer försvann många aspekter såsom population och urval av personer som normalt 

sett är stora delar att beakta vid utformande av enkäter. Därför användes namnet 

utvärderingsformulär och inte enkät vid datainsamlingen. 

 

Detta formulär hade till syfte att fånga användarens uppfattning om prototypens 

användbarhet och därför baserades frågorna på de attributen som definierar användbarhet; 

ändamålsenlig, effektivitet, tillfredställelse (ISO 9241-11). Formuläret bestod av 6 

stycken frågor, 2 stycken per attribut. Frågornas karaktär härstammar från David Travis 

olika mått under respektive attribut (Travis, 2003). 

 

 

Tillfredställelse 

Det är viktigt att användaren känner sig tillfredställd av systemet denne använder. I den 

grad användaren anser systemet vara enkelt att använda ger en bra indikation av hur 

tillfredställd användaren är. Att veta vad som pågår i applikationen påverkar också hur 

tillfredställd användaren är, vanligtvis vill en användare ha mycket kontroll över 

applikationen: 

 

1. Jag anser att det är __ att utföra en tidredovisning 

 Mycket enkelt 

 Enkelt 

 Inte enkelt 

 Svårt 

2. Jag anser mig själv ha __ kontroll över processen att utföra en tidredovisning 

 Full 

 Mycket 

 Lite 

 Väldigt lite 

 

Ändamålsenlig 

En applikation skapas för ett specifikt syfte och för att uppfylla definierade mål, därför är 

det viktigt att applikationen är ändamålsenlig. Oavsett uppgift så är applikationen 

ändamålsenlig om den tillåter precis den funktionalitet som behövs för att utföra 
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uppgiften. I den mån användaren anser applikationen vara anpassad för att utföra en 

tidredovisning är därför ett tydligt mått på hur ändamålsenlig en applikation är: 

3. Jag anser att applikationen ger mig __ feedback vid utförande av tidredovisning 

 Mycket tydlig 

 Tydlig 

 Mindre tydlig 

 Otydlig 

 

4. Jag anser att applikationen är __ anpassad för att utföra en tidredovisning 

 Mycket väl 

 Väl 

 Lite 

 Väldigt lite 

 

Effektivitet 

För att mäta effektivitet är tiden det tar att utföra en uppgift vara en vanlig parameter att 

mäta. Även att mäta en arbetsinsats, här i form av klick på skärmen, anses som en form 

av effektivitet. Den bör rimligen mäta tillfredställelse också då en användare knappast 

kan känna sig tillfreds genom att få klicka många gånger för att utföra en viss uppgift. 

Frågor för att fånga dessa var: 

5. Jag anser att tiden det tar att genomföra en tidredovisning vara __ 

 Mycket timlig 

 Rimlig 

 Mindre rimlig 

 Orimlig 

 

6. Jag anser att antal klick det tar att genomföra en tidredovisning vara __ 

 Mycket rimlig 

 Rimlig 

 Mindre rimlig 

 Orimlig 
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6.1.2 Användningstest 

Val av utvärdering för den framtagna prototypen föll på ett strukturerat användningstest. 

Ottersten & Berndtsson (2002) beskriver denna metod på ett utförligt sätt och för studien 

valdes att följa deras rekommendationer samt riktlinjer för att uppnå en högre validitet 

och upprepningsbarhet i undersökningen. Dock användes en förenklad variant då ett 

begränsat antal personer var tillgängliga för undersökningen och dels för att 

användningstestet bara skall testa ett mål, att utföra en tidredovisning. Det förenklade i 

utvärderingen var att endast två roller användes i utförandet av testerna. Enligt Ottersten 

& Berndtsson (2002) så skall ett användningstest innehålla tre till fyra roller, handledare, 

användare, observatör och ev. vittne. I undersökningens test så användes en hopslagen 

roll som handledare och observatör och rollen som användare. Denna metod valdes också 

för att flera användbarhetsproblem fångas med relativt få testpersoner. 

 

Användningstestet bestod av ett scenario som utfördes av respektive användare (se Bilaga 

E – Test case). Observatören antecknade vad användaren kommenterade och tiden för att 

utföra testet noterades (se Bilaga F - Användningstest). Slututvärdering av prototyp för 

genomförande. 

 

6.1.3 Interaktionstest 

För att få ytterligare fokus på användbarhet i utvecklingen av prototyperna och fånga upp 

användbarhetsproblem i ett tidigt skede så valdes också ett interaktionstest som ett 

verktyg för detta ändamål. Motivet till att använda ett interaktionstest var för att testa 

prototypen innan användningstesterna så att evaluerarna fick utvärdera en prototyp som 

stämde mot kravspecifikation så långt det var möjligt och som inte hade uppenbara och 

triviala användbarhetsproblem.  

 

Då en körbar prototyp inte utvecklades förrän till sluttestet så användes interaktionstestet 

enbart innan slututvärderingen. Detta test hade till syfte att säkerställa att prototypen 

uppfyllde de krav som fanns i kravlistan (se Bilaga C - Kravspecifikation). Kravlistan 

tillsammans med storyboardens vyer användes som en interaktionsdesign. Testet utfördes 

så att alla krav med prio 1 och prio 2 i kravlistan stämdes av mot den körbara prototypen 

för att bekräfta att inga väsentliga krav förbisetts. Krav med högre prio ansågs inte 

nödvändiga att uppfylla för att kunna utföra en tidredovisning och kontrollerades därför 

inte. Krav som inte uppfylldes korrigerades i prototypen så att de gjorde det. 

6.2 Prototyputveckling 

Själva genomförandet för att samla in empirin till studien hade följande delar; 

förberedelse, workshop, utveckling av prototyp med tillhörande utvärderingar och sedan 

slututvärdering av iPhone prototypen. Delarna beskrivs i mer detalj i efterföljande avsnitt. 

6.2.1 Arbetsmodell 

Då mobilutveckling skiljer sig från traditionell programutveckling så användes en agil 

utvecklingsmodell med en iterativ och inkrementell arbetsgång enligt de 

rekommendationer som finns (Spataru, 2010; Alexandersson, 2011). Då fokus låg på 
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användarna följdes lämpligen en agil ansats med iterationer, detta för att kunna fånga 

ändringar som användarna vill ha och för att kunna inkrementellt bygga in ny 

funktionalitet efter varje iteration. 

 

ISO 9241-210 stödjer också delvis denna arbetsgång och föreslår en iterativ 

utvecklingsmodell då en prototyp först skapas som sedan testas av användarna för att få 

feedback som underlag till nästa iteration.   

 

Längden på iterationerna varierade, detta då hänsyn till möten och externa deadlines fick 

tas. Efter varje iteration förbättrades befintlig funktionalitet enligt feedback från 

användarna.  

6.2.2 Utvecklingsmiljö 

Under utvecklingen användes MacBook Pro med OS X Lion (version 10.7.3). 

Utvecklingsmiljön hämtades från AppStore och var Xcode (version 4.3.2) som är 

standardmiljön för utveckling till iOS. Applikationen utvecklades mot iOS 5.1 och alla 

tester gjordes mot utvecklingsmiljöns emulator. 

 

Användargränssnittet byggdes med hjälp av Xcodes inbyggda storyboard. Storyboarden 

är en ny funktionalitet från och med iOS 5.0 och är ett visuellt verktyg för att bygga 

användargränssnitt där man kan länka vyer (eng. views) för att på så sätt tydligt visa hur 

flödet går i en applikation, dvs. man ser tydligt i vilken ordning vyerna visas. Detta 

verktyg fungerar utmärkt att använda för att visa prototyper för användare vilket också 

gjordes under utvecklingen. 

6.2.3 Förberedelser 

En projektplan skapades för att få en överblick på när och hur undersökningen skulle 

genomföras och för att boka upp resurser i rätt tid. Då utvecklingen hade fokus på 

användbarhet skapades ett utvärderingsformulär. Detta formulär användes för att mäta 

användbarheten på slutprototypen.  

 

Enligt ISO 9241-210 så är en punkt att förstå och specificera 

användningssammanhanget (se Figur 8). För att fånga detta skapades ett dokument där 

typ av användare dokumenterades och vilka uppgifter de skulle utföra i applikationen. 

Detaljer om vilken hårdvara som skall användas och i vilka miljöer som applikationen 

skall fungera i noterades också.  

 



 

- 34 - 

 

Planera användar-
centrerade design 

processer

Specificera 
användningssammanhanget

Utvärdera designen 
utifrån användarens krav

Producera lösningar som 
möter användarens krav

Specificera 
användarkraven

Design som möter 
användarens krav

Iterera vid 
behov

 
Figur 8: Översatt från ISO 9241-210. Ömsesidigt oberoende aktiviteter inom användarcentrerad design. 

6.2.4 Workshop för att samla krav 

En workshop anordnades för att få fram idéer och krav som Centiros personal kan ha 

gällande en ny applikation för tidredovisning och idéer som kan höja användbarheten. 

Två användare som normalt tidredovisar medverkade på workshopen. Målet med 

workshopen var att ta fram underlag för följande punkter; 

 

 Användningskontextsbeskrivning (eng. context-of-use) 

 Specificera användarkrav 

 Skapa en grundprototyp 

 

Med detta som underlag kunde en specifikation över användarnas krav dokumenteras 

som är punkt två i ISO 9241-210 (se Figur 8). Specifikationen innehöll information om 

vilka användare som berörs av designen, uppsatta mål för den användarcentrerade 

designen och samtliga krav. Normalt sett brukar prioritering över kraven genomföras, 

men då applikationen var väldigt begränsad till ett specifikt område och samtliga krav var 

lika viktiga för att applikationen skulle vara användbar ansågs detta inte nödvändigt. 

Mätbara mål som prototypen skulle utvärderas mot specificerades.  

 

Under workshopen togs det även fram en basprototyp i form av en papperskopia som sen 

blev underlag för fortsatt utveckling. Detta enligt ISO 9241-210 som innehåller punkter 

för att producera designlösningar (se Figur 8).  

 

6.2.5 Utveckling 

Pappersprototypen från workshopen blev input till första iterationen där en körbar 

prototyp togs fram. Då det i studien användes ett agilt arbetssätt och hänsyn togs till 
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externa deadlines skedde prototyputvecklingen intensivt under en 13 dagars period. 

Under denna period var det 3 iterationer, i vilken varje iteration hade 3 faser med 

tillhörande tid i form av antal dagar: 

 

 Utveckla prototyp – 3 dagar 

 Utvärdering – 1 dag 

 Dokumentera utförande och framsteg 

 

Utveckla prototyp 

För att kunna testa med realistiska data och som användarna känner igen så lades tid ner 

på att få ett fungerande datalager. Xcodes Core Data användes för detta ändamål. Denna 

utveckling tog tid från utveckling av användargränssnittet. På grund av detta så blev det 

inte så stora förändringar på användargränssnittet mellan de första iterationerna. 

Prototypen var körbar i den meningen att skärmbilderna visades upp i rätt ordning, fält 

sattes på rätt plats osv. men ingen data eller logik fanns kopplad till skärmbilderna. 

Tillräckligt med arbete på användargränssnittet blev ändå genomfört för att visa upp på 

utvärderingarna och få feedback som förde arbetet framåt. 

 

Utvärdering 

Utvärderingsfasen låg i slutet av en iteration och några testpersoner var närvarande vid 

utvärderingen. Antalet varierade från 2-4. Storyboarden från Xcode visades upp och 

flödet och GUI kunde visas upp. Testpersonerna kom med feedback som noterades och 

var input till nästa iteration. 

 

Dokumentera 

Enligt standard är det inte endast prototypen som skall iterativt utvecklas utan även 

relaterade dokument skall uppdateras för att reflektera de förändringar som hänt. Under 

framförallt utvärderingarna framkom det ytterligare krav och kravförändringar som 

dokumenterades. 

6.2.6 Slututvärdering av prototyp 

En utvärdering av prototypens tidsredovisningsfunktion utfördes. Testet utfördes på 

Xcodes emulator (Insamlingsmetod). Fyra testanvändare från Centiro var utvalda för 

testet. Applikationen för tidredovisning skulle vara startad innan teststart. Instruktioner 

gavs för vad testet gick ut på och hur testet skulle utföras. Testanvändarna ombads att 

tänka högt under testet. Testledaren sa till när testet kunde starta och tidstagning startade 

och testanvändaren påbörjade sin tidredovisning i applikationen. 

Testledaren/observatören noterade testanvändarens uttalade tankar som utfördes av 

testanvändaren under testets gång. När testanvändaren var klar med uppgiften stoppades 

tidstagningen och sluttiden noterades i protokollet (se Bilaga F - Användningstest). 

 

Efter användningstestet fick testanvändaren utvärderingsformuläret som fick besvaras i 

egen takt.  
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7 Resultat 
Detta kapitel redovisar de resultat som framkommit vid utveckling av mobilapplikation 

för iPhone, resultat av de mätningar som gjorts av användbarhet på applikationen och 

sammanställning av Apples App Design Strategies riktlinjer mot 9241-210 riktlinjer. 

 

7.1 Sammanställning av tester 

Testpersonerna var fördelade enligt följande; 

 

ID Ålder Anställningsår Kön

1 24 0,75 M

2 28 0,75 M Medel anställningsår 3,4

3 35 3 M Medelålder 32

4 40 9 M Könsfördelning (M/K) 4/0  
Figur 9: Sammanställning av testpersoner. 

 

Medelåldern på Centiro är 36,3 år och antal anställda totalt var vid tillfället 76 personer 

varav 36 jobbade som tidredovisande konsulter. Könsfördelningen på Centiro är 83 % 

procent män och 17 % kvinnor.  

 

Utvärderingsformulär 

En sammanställning av frågeformulären som besvarades vid utvärdering av prototypen 

ges i tabellen nedan. 
 

 

 

Nedan följer en sammanställning av frågorna i den kategori som de avsåg att besvara 

enligt ISO-9241-11 definitionen av användbarhet: Tillfredställelse, Effektivitet och 

Ändamålsenlighet: 

Tabell 9: Sammanställning utvärderingsformulär för prototyp.prototyp 

Resultat av 

frågeformulär för 

prototyp fråga 1 fråga 2 fråga 3 fråga 4 fråga 5 fråga 6

person 1 2 2 3 2 2 2

person 2 1 1 1 1 1 2

person 3 1 2 2 1 1 1

person 4 2 2 2 2 2 2

Median 1,5 2 2 1,5 1,5 2

Typvärde 2 2 2 2 2 2

Median Alla 2

Typvärde Alla 2
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För att utvärdera tillfredställelse användes fråga 1 och 2. Svaren är överlag bra där de för fråga 
1 är lika mellan ”Mycket enkelt” och ”Enkelt” vilket fås anses acceptabelt. För fråga 2 är svaren 
”Full” och ”Mycket” som svaras vilket också anses acceptabelt. 
 

 

  
Utvärdering av ändamålsenligheten var det splittrat med fråga 3. En användare ansåg att 
feedbacken var otydlig och en användare att den var mycket tydlig. De övriga ansåg att den var 
tydlig. Fråga 4 är lika mellan ”Mycket väl” och ”Väl” vilket är ett gott betyg. 
Ändamålsenligheten anses acceptabel. 
 

 

  
Effektivitet tolkades som att den var acceptabel. För fråga fem tyckte två att tiden för att utföra 
en tidredovisning var ”Mycket rimligt” och två tyckte det var ”Rimligt”. Även antal ”klick” som 
användes ansåg användarna var ”Rimligt” och en ansåg det till och med ”Mycket rimligt”.  

 

 

Användningstest 

Under testet observerades rörelsemönster och kommentarer noterades. Tabellen nedan 

visar en sammanställning av dessa. 
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Test-
person 

Kommentar under test 

2 Svårt att skrolla 
Letar efter Customer ”Centiro internt” i missionvalet 
Borde sortera efter Customer i missionvalet 

3 Spara knapp skall vara disablad innan tid är satt 
”Nu dök den upp” (gjorde ett klick på spara i actionreg? – observatör, anm.) 
Tycker att det var mer Apple känsla än senaste gången (positivt). 

1 Tycker att det buggar (testpersonen klickar fram och tillbaka) 

 4 Säger inget. Noterar följande beteende: 
Förstår inte att Returknapp stänger tangentbordet vid actiontext inmatning 
Försöker att stänga tangentbord med spara knapp när tid anges. (klick utanför 
tangentbord stänger det och klick på spara knapp registreras inte). 

Tabell 10: Sammanställning av kommentarer från användningstest. 

Utifrån tabellen ovan kan det konstateras att inga allvarliga brister föreligger i 

prototypen. Att en emulator användes vid testet anses inte var till någon fördel vid testet. 

Att en användare ansåg det svårt att skrolla kan hänvisas till detta då det är svårt att 

skrolla med hjälp av MacBookens pekplatta om användaren inte är van. Samma 

användare letade också i en lista efter en viss kund, detta tyckte andra användare var 

acceptabelt och de var inte helt överens. Uppenbarligen jobbar de lite olika vilket skulle 

vara relativt lätt att åtgärda så att båda grupperna av användare skulle tillfredställas. En 

användare tyckte att det ”buggar”. Användaren gick delvis utanför testmallen då 

vederbörande klickade på lite allt möjligt för att se vad som hände. Dock identifierades 

en felaktighet som förmodligen härrör till datalagringen.   

 

Tiden som det tog att utföra en tidredovisning låg mellan 1 minut och 12 sekunder för 

den snabbaste och 2 minut och 8 sekunder för den långsammaste. Då det inte fanns något 

krav på hur fort det skulle gå att utföra en tidredovisning har denna parameter inte någon 

större vikt i studien. Men tiden det tog att utföra en tidredovisning anses ändå inte vara 

orimlig så att den påverkar användbarheten i negativ bemärkelse.  

 

Interaktionstest 

Innan slututvärderingen gjordes ett interaktionstest genom att prototypen testkördes, 

primärt genom att utföra en tidsredovisning och samtidigt titta på kravlistan för att se att 

kraven uppfylldes. 

7.2 Apples App Design Strategies mot ISO 9241-210 

I Tabell 11 görs en sammanställning av de punkter som finns i Apples App Design 

Strategies och var dessa hanteras i ISO 9241-210. Se kapitel 4.3.3 för detaljer om 

respektive punkt. 
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Punkt App Design Strategies ISO 9241-210 
1 Skapa en applikationsdefinition 4.2, 6.2 

2 Designa applikationen för enheten 6.4 

3 Skräddarsy anpassningar för uppgiften 6.4 

4 Prototypa och Iterera 4.5, 6.4 
Tabell 11: Sammanställning av Apples riktlinjer mot ISO 9241-210. 

Punkt 1, ”Skapa en applikationsdefinition” hanteras i ISO 9241-210 under kapitel 4.2 där 

det beskrivs hur designen skall vara baserad på en förståelse av användare, uppgifter och 

miljö. Detaljer för hur man skapar en användningskontextbeskrivning (eng. Context-of-

use description) finns i kapitel 6.2 i ISO 9241-210. 

 

Vad som menas med punkt 2, ”Designa applikationen för enheten” är att användarna 

skall känna att applikationen är utvecklad för en iOS enhet. Det är viktigt att använda iOS 

paradigmer för att uppnå rätt användningsupplevelse för en iPhone. Under 6.4 i ISO 

9241-210 adresseras detta genom att på ett flertal ställen, punkt 6.4.1 och 6.4.2 att 

användarupplevelsen skall beaktas och framförallt under 6.4.2.3 där ISO 9241-210 anser 

att det finns en avsevärd mängd av ergonomi & UI kunskap, standard & riktlinjer som 

bör nyttjas under designen.   

 

Punkt 3, ”Skräddarsy anpassningar för uppgiften” hanteras under 6.4 i ISO 9241-210. 

Uppgifter och gränssnitt skall designas för att möta användarens krav under beaktande av 

hela användarupplevelsen, även emotionella och estetiska aspekter skall tas hänsyn till 

(ISO 9241-210, punkt 6.4.2).  

 

Under punkt 4.5 i ISO 9241-210 förespråkas ett iterativt arbetssätt. Det är beskrivet att 

iterationer bör användas progressivt för att eliminera osäkerhet under utveckling av 

interaktiva system (ISO 9241-210, punkt 4.5). Under punkt 6.4.3 i ISO 9241-210 

beskrivs det att prototyper bör användas då de tillåter personer som håller på med design 

att kommunicera med andra intressenter för att få feedback. Därmed hanteras punkt 4 

”Prototypa och iterera”. 
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8 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras riktlinjer i ISO 9241-210 med hjälp av den prototyputveckling 

som skedde i studien. Även en diskussion om resultatet av användningstesten samt hur 

Apples ”App Design Strategies” har stöd i ISO 9241-210 ges. 

 

8.1 Utvärderingsformulär & Användningstest 

Resultaten från användningstestet pekar på att användarna trivs med prototypen. Trots att 

testet utfördes på en emulator så visar det på goda resultat. Att dessutom göra testet på en 

dator, i detta fall MacBook som normalt inte är deras arbetsdatorer, kan ha påverkat 

upplevelsen relativt mycket i negativ riktning. Att utföra testet på en riktig iPhone hade 

med hög sannolikhet gett bättre resultat än vad som visades ifrån testerna som utfördes på 

emulatorn. Samtliga testpersoner har svarat över medel på alla 6 frågor. Detta tolkas som 

att användarna trivs med prototypen och skulle vilja använda den i sitt vardagliga 

arbetsliv. Under fråga 5, ”Jag anser att tiden det tar att genomföra en tidredovisning vara 

__”, svarade två stycken att tiden var mycket rimlig, medan två svarade rimlig. Hade här 

testet gjorts på en iPhone så är det inte omöjligt att samtliga testpersoner hade upplevt 

tiden som mycket rimlig. Svaret på fråga 1 hade förmodligen också förändrats vid test på 

en iPhone, eftersom några av användarna inte använder MacBook i sitt vardagliga arbete. 

 

Kommentarerna som gavs indikerar inte heller på några allvarligare brister i 

användbarheten. En av bristerna som angavs och som påverkade testet i negativ riktning 

är att en användare ansåg att det ”buggade”. Felet låg förmodligen i datalagret som låg 

utanför avgränsningarna då studien fokuserade primärt på användargränssnittet. I och 

med det så hade test av datalagringen inte skett så noggrant. Detta visar också på att det 

är viktigt att allt runt omkring fungerar och att det inte bara är att bygga ett bra 

användargränssnitt för att uppnå god användbarhet. 

 

Tiden som uppmättes för att utföra en tidredovisning läggs det inte någon större vikt vid 

då utvärderingsfråga 5 bekräftar att tiden det tog inte är orimlig. Dock kan det konstateras 

att användningstestet utfördes mot en emulator vilket gör det svårare att välja tid och 

datum i prototypen och även att skrolla ned i en vy. Detta på grund av att plattan på 

datorn används för att skrolla vilket gör det svårare och att det tar längre tid. 

Testanvändarna hade inte heller använt prototypen innan vilket också försvårade 

handhavandet. 

8.2 Apple – App Design Strategies 

Det kan tänkas att någon av riktlinjerna Apple föreslår för utveckling av 

mobilapplikationer inte har stöd i ISO 9241-210. Så är inte fallet, samtliga riktlinjer i 

”App Design Strategies” som Apple föreslår har stöd i ISO 9241-210. Om ISO 9241-210 

användes av ett utvecklingsteam skulle därför ingen riktlinje som föreslås av Apple 

missas, däremot kan tips fås genom ”App Design Strategies” då beskrivningen är mer 

konkret än ISO 9241-210. För fullt utnyttjande av ISO 9241-210 krävs ett större 
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kompetensområde än vid användning av ”App Design Strategies”. Vad som används bör 

ställas emot ett flertal aspekter såsom projektets storlek, kostnader m.m.  

 

8.3 ISO 9241-210 

Nedan följer en genomgång av samtliga kapitel i ISO 9241-210. Som tidigare nämnts så 

innehåller kapitel 1-3 en genomgång av vad standarden innehåller. Diskussionen börjar 

därför på kapitel 4. 

 

Kapitel 4 – principer för användarcentrerad design 

Om man ser till kapitel 4 ”Principer för användarcentrerad design ” i ISO-standarden så 

utnyttjade studien de flesta av de riktlinjer som listas. Riktlinje 4.2 adresserades genom 

att genomföra en workshop. Under denna workshop samlades information enligt 

standarden och denna workshop gav en god förståelse av vad användarna ville ha. 

Workshopen var också bra ur den synvinkel att användarna själva diskuterade 

sinsemellan och kom fram till en konsensus om hur det skulle fungera. För punkterna 4.3, 

4.4, 4.5 så följde studien dessa riktlinjer genom att utvecklingen hade ett iterativt arbetsätt 

och prototyputvecklingen skedde så att användarna fick ge feedback på prototypen och 

feedbacken användes för att förbättra (förfina) prototypen.  

 

I studien var iterationerna korta, detta då hänsyn togs till externa deadlines. En vanlig 

siffra när man anger längd på iterationer när man arbetar enligt exempelvis Scrum är 2-4 

veckor. Längden på iterationerna brukar också vara konstanta. Vi anser att iterationerna 

bör hållas korta. En anledning är att det då ges möjlighet att få feedback från användare 

snabbt och detta är speciellt viktigt i början av utvecklingen. I studien så gavs det mycket 

ändringsförslag till prototypen i början och de minskade snabbt i antal allteftersom 

utvecklingen fortgick och de ändringar som kom in handlade mer om småjusteringar än 

större "fel". En variabel längd på iterationerna skulle kunna användas, detta då samspel 

med intressenter är extra viktig i början av projektet eftersom viktiga beslut ofta fattas i 

ett tidigt stadium. I de senare iterationerna kan längden på iterationer ökas, detta för att 

möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av tiden.    

 

En punkt som delvis avvek var riktlinjen 4.6 ”adressera hela användarupplevelsen”. En 

anledning till detta var att studiens syfte var utveckla en prototyp som främst fokuserade 

på att få ett enhetligt och logiskt användargränssnitt. Därför var det inte relevant i 

utvecklingen av denna prototyp att titta djupare på vilka konsekvenser utvecklingen 

skulle få ur alla andra aspekter.  

 

”Principer för användarcentrerad design” täcker in många aspekter. För mobilutveckling 

borde en del av dessa aspekter kunna preciseras för att passa mobilapplikationsutveckling 

bättre. Att lägga ner mycket tid på användarmanualer och träning av användare när 

utveckling görs för smartphones är inte högprioriterat då applikationer för smartphones 

bör vara självförklarande. Hård- och mjukvaruaspekten är också något som bör betraktas 

enligt ISO 9241-210. Mjukvaruaspekten kanske kan prioriteras lägre vid 

mobilutveckling, då utvecklingsteamet oftast inte har något val vilket 

programmeringsspråk som skall användas. Jämförelsevis kan utvecklingsteamet välja 
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bland en mängd olika programmeringsspråk i de fall utveckling sker till Windows. I 

denna studie var denna aspekt inte intressant. 

  

Även punkt 4.7 i ISO 9241-210 hade studien problem att uppfylla. Då utvecklingsteamet 

för studien var litet fanns en begränsad personalstyrka vilken inte hade all den kompetens 

inom de områden som listas under riktlinjen. Detta vara en svår riktlinje att uppfylla för 

mindre mobilutvecklingsteam. Att inte utvecklingsteamet uppfyller samtliga kompetenser 

anser vi inte nödvändigtvis vara någon brist, det bör snarare ställas i proportion mot 

komplexiteten av applikationen som skall utvecklas. En av de viktigaste kompetenserna 

som listas är att ha domänkunskap. Om inte utvecklingsteamet förfogar över denna 

kunskap så är det mycket viktigt att få med sig denna kunskap från användarna och de 

som utvärderar produkten. 

 

Som tidigare nämnts så utvecklades en prototyp med begränsad funktionalitet i studien. 

Att täcka in samtliga kompetensområden var därför utanför studiens omfattning. Tabellen 

nedan visar föreslagna kompetenser och synpunkter som listas i standarden och hur/vilka 

studien uppfyllde. 

 

Kompetensområde/Synpunkter i ISO 
9241-210 

Kommentar 

Mänskliga faktorer & ergonomi, användbarhet, 
tillgänglighet, HCI, användarforskning 

Användbarhet var ett kompetensområde som behärskades 

Användare och andra intressentgrupper Engagerade användare var med under utvecklingen 

Domänexpertis Användarrepresentanterna anses vara experter på sin domän. 

Marknadsföring, försäljning, varumärke, teknisk 
support & underhåll, hälsa & säkerhet 

Ej relevant för studien 

Användargränssnitt, visuell och produktdesign Utvecklingsteamet följde Apples riktlinjer  

Teknisk dokumentation, träning och 
användarsupport 

Ej relevant för studien 

Användaradministration, serviceadministration 
och bolagsstyrning 

Ej relevant för studien 

Affärs- och systemanalys Användarrepresentanter hade synpunkter och kompetens 

Systemteknik, hård- & mjukvaruteknik, 
produktion/tillverkning och underhåll 

Utvecklingsteamet hade nödvändig kunskap 

HR, hållbarhet och andra intressegrupper Inga synpunkter eller kompetens nödvändig 

Tabell 12: Studiens kompetensområden. 

Av dessa 10 kompetensområden så besitter utvecklingsteamet kunskap inom 3 av dessa, 

användare och dess representanter hade kunskap inom 3 av dessa. De fyra resterande 

områden var inte relevanta för studiens omfattning. Vilka kompetenser utvecklingsteamet 

behöver behärska beror på projektets karaktär. Utvecklas applikationen för in-house bruk 

(applikation för internt bruk inom företag/organisation) är kompetens inom 

marknadsföring troligtvis inte intressant.   
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Kapitel 5 – planera användarcentrerad design 

Riktlinjerna under kapitel 5 i ISO 9241-210 riktar sig främst mot planering och att 

integrera en användarcentrerad design i hela samtliga faser i projektet. Detta kan t.ex. 

vara faser som analys, design och implementering. 

 

En punkt som planeringen bör tänka över är hur utvecklingsmiljön ser ut: storlek på 

projekt, tid till leverans, teknologier m.m. Under denna punkt försvann många aspekter i 

vårt fall. Då en prototyp skulle tas fram var det inte intressant att lägga ner tid på diverse 

tekniker (utöver de tekniker som används inom iOS). Applikationens syfte var att 

används internt, därför försvann aspekter som marknadsföring. Denna punkt bör också 

typiskt ställas i proportion mot applikationen som skall utvecklas. Används applikationen 

i ett land och till en begränsad målgrupp är de finansiella aspekter kanske inte lika viktiga 

som de hade varit jämfört med en applikation som är tänkt att användas av mer personer 

och dessutom i flera länder.  

 

I vår planering ingick en workshop som utgångspunkt för utveckling och tid för 

utvärderingstillfällen lades in. Även tillfälle för slututvärdering var med i planeringen. Vi 

anser att de olika aspekterna som ges i standarden angående planering hölls i förhållande 

till storlek på projekt och uppdrag. Därmed uppfylldes då punkt 5.5 i ISO 9241-210 och 

vi anser att detta är en viktig punkt i samband med mobilutveckling. Då 

mobilutvecklingsmarknaden förändras ständigt ställer det krav på att produkten skall 

komma ut snabbt på marknaden. Desto mindre tid som finns tillgodo för 

utvecklingsteamet desto större krav blir det på att planera in rätt resurser och i rätt tid. 

Samtidigt anses att samtliga krav angående planering som ges i standarden kan vara 

intressanta vid utveckling av en fullskalig mobilapplikation, men också att prioriteten kan 

minskas på vissa när det gäller mindre projekt (återigen exemplet med finansiella 

aspekter vid applikationer för internt bruk). 

 

Kapitel 6 – användarcentrerade designaktiviteter 

De riktlinjer som nämns under kapitel 6 fokuserar mer mot utveckling. För 

mobilutveckling är alla riktlinjer relevanta i kapitlet. För att utveckla rätt saker är det 

viktigt att förstå hur produkten skall användas och vilka krav som användaren har. De 

kraven adresserar riktlinjerna 6.2 och 6.3.  

 

Under workshopen fördes en dialog med användarna om vilka krav de ansåg sig ha på 

applikationen. Dessa krav förändrades under prototyputvecklingen och fångades upp i 

utvärderingarna som hölls mellan iterationerna när användarna såg hur det de tänkt sig 

fungerade i praktiken vilket riktlinje 6.5, ”evaluera designen” pekar på. Att producera 

lösningar som möter användarnas krav, riktlinje 6.4, uppfylldes genom att implementera 

de krav och kravförändringar som ställdes. Under 6.5.6 anger standarden att en långsiktig 

övervakning av användning av produkten bör göras, detta för att bestämma om 

användarnas behov och krav har uppnåtts. Denna punkt var inte intressant i studien då 

tiden var för kort för att implementera funktionalitet och även att utvärdera data från en 

längre tids användning av prototypen. Hade utvecklingen istället tagit plats under en 6 

månaders period, hade det varit möjligt att sätta prototypen i drift och övervaka 

användandet. Punkt 6.5.6  kan dock motarbeta användbarhet. Om en användare vet att 
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hon mäts och utvärderas vid användning av en produkt kan det finnas en risk att denna 

känner obehag och kanske undviker att använda produkten. 

 

Kapitel 7 – hållbarhet och användarcentrerad design 

Det som standarden framhäver i kapitel 7 är att utvecklingen skall vara hållbar. Vad som 

menas är att ekonomiska, sociala och miljöaspekter behöver balanseras. Denna riktlinje 

anser vi inte vara nödvändig för mobilutveckling, dels så uppfylls de två första aspekterna 

genom att följade de tidigare riktlinjerna. Vid mobilutveckling kan det vara viktigare att 

snabbt få ut applikationen på marknaden, istället för att skapa en fullt funktionell 

applikation och sedan lansera den. Denna riktlinje tycker vi därför inte behöver ha så 

stort fokus vid mobilutveckling. Hur stort fokus som läggs på hållbarhet bör ställas i 

proportion till applikationen i sig. Vid traditionell utveckling kan hållbarheten vara 

väldigt viktig, men vid mobilutveckling anser vi att riklinjen kan ges mindre fokus.  

 

Kapitel 8 – överensstämmelse med standard 

ISO 9241-210 innehåller en checklista för att se i vilken mån standarden har följts (se 

bilaga A). 

 

8.4 Resultatets relevans 

För att mäta användbarheten behövdes metoder för detta ändamål, därför användes 

användningstest och ett utvärderingsformulär. Samtliga dessa tester för datainsamling 

hade till syfte att säkerställa användbarheten i prototypen. Då delfråga 1 syftade på 

”..fokus på användbarhet” var detta relevant. Även om inte interaktionstestets resultat 

direkt kunde utnyttjas för att mäta användbarheten i prototypen, användes det som en 

kvalitetssäkring innan användningstestet och utvärderingsformuläret tog plats. 

 

Prototyputveckling till iPhone hade stort stöd av ISO 9241-210, och då Apple presenterar 

egna strategies, ”App Design Strategies” ansågs det relevant att undersöka om dessa har 

stöd i ISO 9241-210. Detta syftade delfråga 2 till. Under kapitel 7.2 presenteras detta med 

hjälp av en tabell. 
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9 Övergripande slutsatser 
I detta kapitel besvaras frågeställningen som ges i början av rapporten. Detta görs 

genom att först dra slutsatser om delfrågorna, vilket sedan leder till svar på 

huvudfrågan. Förslag till vidare forskning ges. Till sist ges svar på 

utvärderingskriterierna och en förklaring av författarnas påverkan. 

 

Forskningsfrågor 

Delfråga 2: 

 

Vilka riktlinjer i Apples ”App Design Strategies” (iOS Human Interface 

Guidelines, 2012-03-07) har stöd i ISO standarden 9241-210 och i så fall hur? 

 

Samtliga riktlinjer som finns i ”App Design Strategies” återfinns eller hanteras i ISO 

9241-210. Det finns därför inget som tyder på att Apples ”App Design Strategies” inte 

har stöd i ISO 9241-210 (se 7.3). Detta betyder att vid användning av riktlinjerna i ISO 

9241-210 kommer automatiskt samtliga strategier presenterade i ”App Design Strategies” 

följas. 

 

Delfråga 1:  

 

Hur väl lämpar sig riktlinjerna i ISO standarden 9241-210 vid utveckling av 

mobilapplikationer för iPhone med fokus på användbarhet? 

 

ISO 9241-210 är en bred standard och innehåller flera viktiga aspekter för att skapa 

produkter som användaren är nöjd med. Standarden är i flera fall för bred för syftet 

mobilutveckling, och bör anpassas därefter. Vilka riktlinjer som följs vid utveckling bör 

ställas i proportion mot projektets storlek och typ. Slutligen konstateras att riktlinjerna i 

ISO 9241-210, med viss anpassning, lämpar sig väldigt väl vid mobilutveckling då den 

fångar användarnas krav och synpunkter. 

 

Huvudfråga: 

 

Hur väl lämpar sig ISO standarden 9241-210 vid utveckling av mobilapplikationer 

för iPhone med fokus på användbarhet? 

 

Vid utveckling av mobilapplikationer är det mer än bara fokus på användaren som är 

nödvändigt. Några exempel på aspekter som inte hanteras i ISO 9241-210 är säkerhet och 

logik i applikationen. Standarden bör därför användas som komplement till en 

utvecklingsmetod, detta för att fånga helheten med mobilutveckling. Standarden kan ses 

som ett träd, bestående av grenar som innehåller riktlinjerna, där en del av grenarna kan 

kapas vid mobilutveckling. Riktlinjerna i ISO 9241-210 hjälper till att fånga användarnas 

synpunkter på ett väldigt bra sätt och lämpar sig väl som stöd vid mobilutveckling. 

 

Med hjälp av svaren från delfråga 1 & 2, samt resultat från användningstest av prototyp 

och ovanstående beskrivning, så kan slutsatsen dras att ISO 9241-210, med anpassning 

efter ett projekts omfattning, lämpar sig väl vid utveckling av applikationer till iPhone. 
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Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning är att upprätta en systemutvecklingsprocess som är 

specifikt anpassad för mobilapplikationsutveckling med ISO 9241-210 som 

utgångspunkt. 

 

Utvärderingskriterier 

 

Tester 

Både interaktionstest och användningstest som användes i studien för mätning av 

användbarhet är båda grundade i teorin och är etablerade metoder för att mäta 

användbarhet, därför anser vi att de lyfter validiteten. Frågeställningarna i 

utvärderingsformuläret är även dessa grundade i teorin. Dels utgår de från de tre attribut 

som definierar användbarhet (ISO 9241-11), och använder David Travis olika mått för att 

formulera frågor under respektive attribut (Travis, 2003). 

 

Tillvägagångssätten för respektive metod för mätning av användbarhet anser vi också 

vara tillräckligt väl beskriva under genomförande för en utomstående läsare att upprepa. 

 

Genomförande med ISO 9241-210 

Med hjälp av Tabell 4 (se 2.6) och Bilaga A - Checklista ISO 9241-210 anser vi att 

studien överensstämmer med ISO 9241-210, d.v.s. studien följer standarden i tillräckligt 

stor utsträckning för att kunna bedöma den. Genomförandet i studien anser vi också vara 

tillräckligt väl beskrivet för att tillåta upprepning, även om studien i sig inte går att 

återupprepa då det var en fallstudie. 

 

Slutsats  

Slutsatserna anses vara valida då forskningsfrågorna besvaras på heltäckande sätt. Dock 

anses de inte vara representativa då mobilutvecklingsprojekt kan skilja sig mycket åt 

vilket ställer andra krav än den aktuella fallstudien. 

 

Författarnas påverkan 
Studien påverkas av författarnas tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar i och 

med att författarna tolkar och utför undersökningen. För att ge en tydligare bild av hur 

författarna kan ha påverkat studien redovisas deras förkunskaper inom området. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av användarcentrerad design eller utveckling 

av applikationer för iPhone. Viss erfarenhet av mobilapplikationsutveckling, agila 

utvecklingsmetoder och programmeringskunskaper fanns innan studiens början. Ingen 

tidigare kunskap om ISO 9241-210, ISO 9241-11 eller användbarhetsbegreppet fanns. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga A - Checklista ISO 9241-210 

1/4 
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2/4 
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3/4 
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4/4 
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11.2 Bilaga B - Utvärderingsformulär 

UTVÄRDERINGSFORMULÄR 
Detta formulär innehåller frågor som har till syfte att mäta användbarheten hos befintligt system på PC samt 

för iPhone applikation. 
 
Vänligen fyll i ett alternativ per fråga nedan; 
 

1. Jag anser att det är __ att utföra en 
tidredovisning. 

Mycket enkelt  

Enkelt  

Inte enkelt  

Svårt  

 

2. Jag anser mig själv ha __ kontroll över 
processen att utföra en tidredovisning. 

Full  

Mycket  

Lite  

Väldigt lite  

 

3. Jag anser att applikationen ger mig __ 
feedback vid utförande av 
tidredovisningen. 

Mycket tydlig  

Tydlig  

Mindre tydlig  

Otydlig  

4. Jag anser att applikationen är __ 
anpassat för att utföra en tidredovisning. 

Mycket väl  

Väl  

Lite  

Väldigt lite  

 

5. Jag anser att tiden det tar att 
genomföra en tidredovisning vara __. 

Mycket rimlig  

Rimlig  

Mindre rimlig  

Orimlig  

 

6. Jag anser att antal klick det tar att 
genomföra en tidredovisning vara __. 

Mycket rimlig  

Rimlig  

Mindre rimlig  

Orimlig  
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11.3 Bilaga C - Kravspecifikation 

Detta formulär innehåller information som bör finnas för att skapa en förståelse för 

systemets användningskontext (ISO 9241-210, punkt 6.3). 

Skall inkludera; 
 Avsedd användningskontext 

 Krav härledda från användarkrav och dess användarkontext (ex. produkt skall användas utomhus) 

 Krav härrörda från relevant kunskap, standard och guidelines (ex. iso standarder) 

 Användbarhetskrav och mål ink. Prestandakrav (ex. 90% av användarna kan utföra en uppgift) 

 Krav härledda från organisationskrav som direkt påverkar användarna (ex. ett call center skall ha 

besvarat en kund inom en viss tidsperiod). 

KRAVLISTA - FUNKTIONELLA 
Beskrivning Prio 

(1-5) 
Datum 

En överblicksvy  med de senaste actions 2 20120417 

En vy med de senaste task som det registrerats tid på 2 20120417 

Skapa action (tidredovisning) 2 20120417 

Redigera action (tidredovisning) 2 20120417 

Sammanfattning av tid per dag i överblicksvyn 2 20120417 

Sammanfattning av tid per vecka 4 20120417 

Sökfunktion, skall ha autocompletion funktionalitet 4 20120417 

Tid på varje action 2 20120323 

Markera frånvaro, lista registreringar och +knapp för att lägga till 4 20120323 

Registrera på dummy mission temporärt som sen kan korrigeras 4 20120323 

Timmar till höger med suffix h 2 20120323 

Skall inte behöva bekräfta när man sparar eller återgår 2 20120323 

Symbol skall visa att det finns mer att läsa på cell 2 20120423 

Ev. fakurasymbol på fält om den reggats som fakturerbar 4 20120423 

Skall inte behöva bekräfta när man sparar eller återgår 4 20120323 

Senaste taskar skall skapa ny med förifylld data för den markerade 4 20120502 

 

KRAVLISTA – ICKE FUNKTIONELLA 
Beskrivning Prio 

(1-5) 
 

Appen skall vara användbar i olika miljöer, ex. vis utomhus. 0  
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11.4 Bilaga D - Användningskontextbeskrivningsformulär 

Detta formulär innehåller information som bör finnas för att skapa en förståelse för 

systemets användningskontext (ISO 9241-210, punkt 6.2). 

 

 

ANVÄNDAR- OCH INTRESSENT GRUPPER 
GruppID Användar- eller intressentgrupp 

1 Konsult 

2 Ekonomiavdelning (berörs inte i detta skede, se mål för mer info) 

  
Relevanta grupper skall identifieras och deras relation till utvecklingen i egenskap av mål och 

begränsningar 

 

 

EGENSKAPER HOS GRUPP 
GruppID Kunskap Erfarenhet Fysisk 

kapacitet 
Vanor Preferenser Annat 

1 Mkt goda, 
experter 

- Inga 
begränsningar 

-  - 

       

 

 

MÅL OCH UPPGIFTER 
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Mål/uppgift Frekvens Längd Beskrivning Risker (personliga, IT) 

Registrera arbetad tid >1 per 
dag 

 När man utfört en 
action så skall tiden 
redovisas. 

Om man glömmer så 
kan vederbörande 
komma ihåg felaktig 
tid när tiden senare 
redovisas, ev. glömma 
helt.  Felaktiga indata 
(datum, tid mm) kan 
ställa till det. 

Effektivisera 
tidsregistrering 

>1 per 
dag 

 Det skall vara enkelt 
och gå snabbt att 
utföra en 
tidredovisning. 

Är det krångligt finns 
det risk att man 
skjuter upp 
tidredovisningen vilket 
kan ge samma 
följdeffekter som ovan 
risk. Detsamma gäller 
om det tar lång tid att 
utföra en 
tidredovisning. 

Visualisera, översikt av 
registrerad tid 

>1per 
dag 

 För att underlätta en 
ny tidredovisning vill 
man kunna se tidigare 
tidredovisningar då 
det troligtvis är en av 
de tasken man vill 
registrera på. Att även 
kunna se vad man 
registrerat på idag 
(eller någon annan 
dag) gör att man inte 
manuellt behöver 
räkna ut hur mycket 
man lagt ner på en 
task. 

Tidigare tidredovisning 
saknas som man vill 
kunna göra en ny 
tidredovisning på.  

Se alla tasks på ett 
mission 

~1per 
dag 

 Man vill ha en vy där 
alla tasks listas på ett 
mission 

 

Söka på customerName 1 gång 
per dag 
till 
någon 
gång per 
vecka 

 Då standardvyer inte 
listar de tasks som 
man vill skapa ny 
tidredovisning på går 
man genom kunden. 

Hittar inte det man 
söker efter. 

Arkitektur som tillåter 
ny funktionalitet. 

  Applikationen 
kommer eventuellt 
innehålla 
funktionalitet mer än 

Skriva om applikation 
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tidredovisning i 
framtiden. 

Undvika 
tangentbordinmatningar 

>1 gång 
per dag 

 För att effektivisera 
applikationen så vill 
man undvika 
belastning på 
användaren. 

Onödiga inmatningar 
leder till krånglig 
applikation och att det 
tar lång tid att 
tidredovisa. Kan få till 
följd att tidigare 
nämnda risker 
inträffar. 

 

 

 

SYSTEMMILJÖ 
Hårdvara iPhone 4S 

 
 

Mjukvaror iOS 5.0 
 
 

Fysisk 
temp , ljus, 
rumsligt o.dyl. 

Smartphone som kan användas i alla möjliga miljöer. 
 
 
 

Social & kulturell 
organisation, 
attityd 
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11.5 Bilaga E – Test case 

 

Test case, Centiro 2012-05-22 
Uppgift  1: 

Skapa en tidredovisning enligt nedan 

Customer: 

Centiro Internt 

 

Task: 

Övrig tid vargarna 

 

Mission: 

JensT 

 

Action 

Valfri text 

 

Datum 

2012-05-22 (dagens datum) 

 

Tid 

3,0  

 

 Uppgift 2: 

Ändra registreringen från uppgift 1 

 

Ändra tid till 2,0 
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11.6 Bilaga F - Användningstest 

ANVÄNDNINGSTEST 
 
Blankett för att utvärdera prototyp  
  

Blankett för att utvärdera prototyp 

 

TestareID  

Datum  

Tid, totalt  
 

 

Noteringar av tänka högt 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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