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SAMMANFATTNING 
 

Programmet First Class finns tillgängligt för medarbetare, lärare och elever på Högskolan 

i Kristianstad för att underlätta för dessa tre grupper att kommunicera sinsemellan. Från 

diskussioner med andra studenter har det framkommit att de inte använder sig av First 

Class. Vad är det då som gör att det programmet inte används? Fokuseringen i denna 

uppsats har lagts på om det beror på om det är dålig användbarhet med tanke på 

funktionsbrister eller gränssnittstolkningar. 

 

Denna kandidatuppsats kartlägger brister i funktionerna i First Class och ger förslag till 

förändringar eller till helt nya funktioner. Litteraturstudier, intervjuer och observationer 

genom bandupptagning och videofilmning har gjorts för att kartlägga systemet. För att ta 

fram de uppgifter som ska testas har uppgiftsanalys använts och den kognitiva 

genomgången för idén om observationerna. För att analysera samt föra en diskussion 

kring resultaten som har framkommit användes teorier inom Människa-Dator-Interaktion, 

interaktionsdesign, användbarhet, intranät och grupprogramvara. De experter som har 

deltagit har fördjupade kunskaper inom Människa-Dator-Interaktion, interaktionsdesign, 

användbarhet och har genom sina synpunkter och utförande av uppgifter givit oss stöd i 

våra slutsatser om förändringar som behövs för att göra First Class mer användarvänligt.  

 

Utifrån testerna som gjordes kan vi konstatera att den bristande användbarheten beror mer 

på gränssnittstolkningar och att programmet inte har betydande funktionsbrister. De stora 

övergripande slutsatser som har dragits är att det behöver ske förändringar som berör 

strukturen, navigationen och feedback för att göra First Class mer användbart. 
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1 INLEDNING 
 

Kapitlet behandlar orsakerna bakom valet av ämne, samtidigt som det tydliggör 

problemformuleringen, syftet och målgruppen. Kapitlet innehåller även en kort 

sammanfattning av metodvalet och uppsatsens begränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Denna uppsats baseras på observationer av uppgifter och intervjuer som ett försök att 

kartlägga First Class som Högskolan i Kristianstad har infört. First Class är ett intranät 

system för högskolans studenter, lärare och personal som ger dem möjlighet att 

kommunicera på ett effektivare sätt. 

 

Programmet First Class används av flera olika organisationer som företag, kommuner och 

skolor enligt OpenText Corporation (2006). First Class förenklar för organisationer som 

arbetar med lärande att skapa läromiljöer online som kan omfatta studenter, lärare och 

administratörer.  Programmet First Class är en lösning inom kommunikation för bland 

annat skolor.  First Class är ett system som gör det möjligt för dess användare att bland 

annat skicka e-post, använda dess kalender och chatta med andra användare. Det ger 

möjlighet till studenter att få tillgång till kursinformation samt att ta del av de aktiviteter 

som sker inom exempelvis institutionen. Medan lärare lättare kan samarbeta med 

studenter och effektivare dela ut läromaterial.  

 
Under vår studietid på högskolan har vi utifrån diskussioner med andra studenter fått en 

uppfattning om First Class. Programmet anses som svåranvänt av studenter på Högskolan 

i Kristianstad. Samtalen med studenterna tyder på att de faktiskt inte använder sig speciellt 

mycket av First Class vare sig för att kommunicera med andra studenter och lärare eller 

för att ta till sig annan information som berör högskolan. 

 

Denna uppsats fokuserar på användarna av ett intranät, därför fokuserar vi på vad en 

användare vill få ut av ett intranät och vilka funktioner som bör finnas tillgängliga. Med 

användare menar vi studenter vid Högskolan i Kristianstad. Vi anser att det är viktigt att 
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man tänker på användarnas behov vid skapandet av ett intranät och att funktionerna och 

gränssnittet underlättar för användaren. Därför är användbarhet ett begrepp som bör 

diskuteras parallellt med intranät. Dock är det av vikt att påpeka att ett intranät har en stor 

betydelse inom en organisation och på så vis är det inte möjligt att bortse ifrån det. Därför 

har en enkel studie gjorts kring intranätets fördelar inom en organisation. 

 

För att kommunicera inom en organisation används intranät, det underlättar kontakten 

mellan personalen inom organisationen anser Bark et al. (1997). Ett intranät underlättar 

informationssökningen samt informationsutbytet och fungerar som ett hjälpmedel för 

uträttningen av personalens arbetsuppgifter inom en organisation (se avsnitt 3.5, Intranät). 

 

Informationsutbytet behöver dock inte hålla sig till en enda grupp inom en organisation 

anser Östling (2002). Inom lärande organisationer till exempel kan det vara positivt att 

involvera andra parter som exempelvis studenter. Vi anser därför att studenter är en viktig 

användargrupp hos Högskolan i Kristianstad som räknas till lärande organisationer och ser 

därför vikten med att denna grupp verkligen använder sig av högskolans intranätsystem. 

 

1.2 Problemformulering 

 
 

Bark et al. (1997) tycker att intranätets framgång innebär att utveckla intranätet så att den 

stödjer organisationens arbetssätt samt att fungera som ett hjälpmedel för organisationens 

alla användargrupper. Detta förklarar vikten med att ett intranät verkligen används av alla 

användargrupper som i vårt fall är studenter vid Högskolan i Kristianstad. Som det 

tidigare har nämnts (se avsnitt 1.1, Bakgrund) använder inte studenterna vid Högskolan i 

Kristianstad sig av First Class.  

 

Vilken eller vilka är då de främsta orsakerna som gör att studenterna inte använder 

högskolans intranätsystem First Class? Undersökningen fokuseras på användbarheten i 

programmet First Class: 

  

• Dålig användbarhet med tanke på funktionsbrister 

• Dålig användbarhet beroende på gränssnittstolkningar 
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Det kan dock finnas andra bakomliggande orsaker som inte kommer att behandlas. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att göra en kartläggning av funktionsbrister med fokus på 

användbarhet i First Class samt att ge förslag till nya funktioner eller förbättringar till 

nuvarande funktioner. 

 

1.4 Målgrupp 

 

Uppsatsen skall fungera som ett hjälpmedel för utvecklare som vill vidareutveckla First 

Class eller för utveckling av liknande system. Självklart kan denna uppsats vara av 

intresse för människor som vill få kunskap inom begreppet användbarhet med 

användarfokus.  

 

1.5 Metodval  

 
Observationer gjordes när fyra testpersoner löste fem stycken uppgifter. Uppgifterna är av 

den karaktären att en student vid Högskolan i Kristianstad med baskunskaper i 

datoranvändning skulle kunna utföra uppgiften utan att det uppkom problem och utan att 

få handledning. Uppgifterna var utvalda efter uppgiftsanalysteorier. Uppgiftsanalysen 

innebar att valet av en rad uppgifter som anses vara viktiga för en användare att uppnå 

med ett specifikt system. Det vill säga de uppgifter som en användare skulle behöva utföra 

med ett system som First Class. 

 

Valet av den kognitiva genomgången baserades på intresset att veta om det var möjligt för 

studenterna att integrera med systemet utan att ha fått handledning i First Class innan 

första användningstillfället samt hur enkelt systemet är att lära sig.  

 

Heuristisk utvärdering är en annan metod som fanns under expertutvärdering enlig Dix et 

al. (2004). Metoden gick ut på att enligt tio punkter värdera systemet på en skala noll – 
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fyra för att kunna identifiera brister i systemet. Denna metod användes inte eftersom den 

inte tog någon hänsyn till om studenterna kunde lära sig själva utan handledning. 

En annan väg att gå var att använda användare med baskunskaper i datoranvändning för 

en utvärdering av systemet enligt Dix et al. (2004). När användare med baskunskaper i 

datoranvändning används behövs det många olika användare från olika program på 

Högskolan i Kristianstad där dessutom indelning av de olika användarna hade behövts 

göras för att kunna utgå ifrån ålder, tidigare kunskaper om First Class och 

datoranvändning. Om användare med baskunskaper inom datoranvändning hade använts 

för en utvärdering hade inte all kunskap om interaktionsdesign och användbarhet funnits 

till grund vid en utvärdering och att även här hade det inte lagts någon tyngd på om 

systemet är lätt att lära sig. 

 

Intervjuerna gjordes efter testet med respektive testperson för att testpersonerna skulle 

kunna ha möjlighet att yttra sig och ge sina synpunkter på svagheter som finns. Samtidigt 

var det viktigt att utifrån intervjuerna få svar och synpunkter på frågor som ansågs av vikt 

för resultatet och syftet. Frågorna som testpersonerna fick baserades på vad som hade 

framkommit under testets gång med de problem som testpersonerna har fått, generella för- 

och nackdelar samt ett intresse av att veta om systemet saknade viktiga funktioner. 

Testpersonerna som fungerade som experter kom med förslag till nya funktioner som inte 

fanns med för närvarande. Intervjuerna var ostrukturerade.  

 

Ett av testerna och intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Tre av fyra tester 

med efterföljande intervjuer videofilmades för att lättare kunna se vad testpersonerna fick 

för problem under testet gång. Efter första testet märktes det att det behövdes bild på vad 

testpersonen gjorde samtidigt som de pratade för att lättare kunna sammanställa 

testresultatet.  

 

Testpersonerna skulle vara experter och ha kunskap inom Människa-dator-interaktion, 

valet av dessa testpersoner baserades på att dessa personer kan vara mer till hjälp för att 

utreda var problemen ligger i systemet än vad vanliga användare kan vara, eftersom dem 

har kunskaper inom ämnet.  
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1.6 Krav på experterna 

 

Experterna har läst Människa-dator-interaktion ett och två och även Interaktionsdesign. En 

av experterna har istället för Människa-dator-interaktion två läst Människa-media-

interaktion, tio poäng. Minsta betyget godkänt i alla ovanstående kurser var ett krav.  

 

1.7 Begränsningar 

 

First Class är ett omfattande program därför har begränsningar gjorts. Denna uppsats 

behandlar studenternas perspektiv och deras behov av ett sådant system. Uppsatsen lyfter 

inte fram behoven eller kraven som andra användare som till exempel lärare eller annan 

personal kan ha. Högskolan som en organisation har inte heller studerats. Användaren 

måste sitta i skolan för att använda programmet och valet har varit att titta närmare på en 

kurs. De uppgifter som har valts att testas är följande: (Bilaga 1) 

 

1. Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 

 

2. Hitta en specifik kurs, MI6420v6, samt hitta schema till kursen. 

 

3. Skriva någon kommentar på studentforumet, MI6420v06 och sedan ta bort det. 

 

4. Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska ske 

via skrivbordet och inte i kurssidan. 

 

5. Lägga in i kalendern att den 8/6 2006 är examinationsdag mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 
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2 METOD 
 

Detta kapitel behandlar teorierna bakom metodvalet. Här beskrivs expertutvärdering och den 

gren som valdes. Kapitlet behandlar även teorierna bakom uppgiftsanalysen som användes 

vid valet av testuppgifterna. Slutligen presenteras teorierna bakom litteraturstudien, 

intervjuerna och fördelen med att videofilma observationerna.  

 

2.1 Expertutvärdering 

 

Expertutvärdering är en metod som används för att utvärdera system med hjälp av 

experter anser Gulliksen & Göransson (2002). Användbarhetsexperter med kunskap om 

design och gränssnittsutveckling skulle försöka hitta problem eller brister som kunde 

finnas med designen. Svårigheterna med expertutvärdering var att området inte har 

uppmärksammats så länge vilket gjorde att experterna inte hade tillräckligt med praktisk 

kunskap om hur utvärderingar skulle utföras. Ett annat problem var att experterna inte 

gavs tid att bekanta sig med uppgifterna som skulle utvärderas och i vilket sammanhang 

de skulle användas i. 

 

För att få en hastig överblick på hur användbarheten såg ut i ett system kunde 

expertutvärdering användas enligt Gulliksen & Göransson (2002). Problemet kunde dock 

vara att svagheterna i designens användbarhet eller annan information på ett djupgående 

nivå inte var möjlig att verifiera.  

 

Det fanns olika grenar inom expertutvärdering, den gren som hade valts att använda var 

den kognitiva genomgången som kortfattat baserades på att utvärdera hur enkelt det var att 

integrera med ett system och hur enkelt systemet var att lära sig för användarna 

(Shneiderman, 1998). 

 

2.2 Kognitiv genomgång 

 

Dumas & Redish (1999) anser att den kognitiva genomgången härstammade från 

Människa-Dator-Interaktion. Dock har Jordan (1998) en annan åsikt och menade på att 
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den kom från expertanvändbarhetsutvärdering. Jordan (1998) tycker att skillnaden mellan 

den kognitiva genomgången och traditionell genomgång innebar att testpersonerna 

fokuserar på hur det såg ut på användarens sida som skulle försöka utföra en typisk 

uppgift. Testpersonerna skulle fokusera på om användaren kom att ha svårt eller inte att 

slutföra en uppgift. Testpersonerna baserade sina antaganden på slutanvändarens 

kognitiva förmågor och förväntningar på gränssnittet. Jordan (1998) anser också att den 

kognitiva genomgången hade många likheter med uppgiftsanalys. Det är en metod för att 

bryta ner en uppgift till underuppgifter. Dumas & Redish (1999) menar dock att fokus 

skulle ligga på att utvärdera hur användbart ett gränssnitt är och att hitta gränssnittets 

styrkor och svagheter. Den kognitiva genomgången baserades på att användarna föredrog 

att lära sig gränssnittet genom att gissa sig fram, denna observation delades också av 

Nielsen & Mack red (1994). De anser därför att fokus skulle ligga på att utvärdera om 

gränssnittet var lätt att lära sig genom att gissa sig fram. Detta innebar att metoden belyste 

skillnader mellan användare och designers, vad de ansåg om en uppgift, titel på en meny, 

knappars titel eller när användaren fick dålig eller ingen feedback efter att ha utfört en 

handling. 

 

Det fanns två faser i den kognitiva genomgången, en förberedande och en undersökande 

fas anser Nielsen & Mack (1994). I den förberedande fasen beslutade testpersonerna om 

vilka fyra olika områden som skulle ingå i den undersökande fasen. Dix et al. (2004) anser 

också att de fyra områdena behövde beslutas om innan undersökningen började. Dix et al. 

(2004) hade dock inte delat in den kognitiva genomgången i två faser. Både Dix et al. 

(2004) och Nielsen & Mack (1994) var överens om innehållet i de olika punkterna som 

skulle ingå, de är; 

 

1. Vilka är systemets användare? Det är en allmän redogörelse över användarna. Det 

bör bland annat innehålla antydningar om deras kunnande och deras vanor. Är 

redogörelsen mer detaljerad över användarna så kan det ge mer hjälp åt 

utvärderarna av systemet att förstå användarna. 

 

2. Hur ser uppgifterna ut som granskas? Det bör finnas en detaljerad lista över 

uppgifterna som ska granskas. Möjligheten finns att analysera en simpel funktion i 

systemet. Om en funktion har visat sig vara problematisk vid tidigare tester så kan 

bara den funktionen bli granskad. Vid testningen så bör uppgifterna som granskas 
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vara karakteristiska uppgifter som användarna kommer att vilja utföra i systemet. 

Det bör vara uppgifter som är centrala i systemet som granskas. 

 

3. Hur ser ordningsföljden ut och hur framställs varje uppgift? Det ska finnas en 

beskrivning för varje uppgift över hur det är tänkt att användaren ser på uppgiften 

innan dem lär sig gränssnittet. Det ska också finnas beskrivet hur sekvenserna för 

handlingarna ser ut. 

 

4. Hur fastställs gränssnittet? Gränssnittet ska vara noga definierad. Vid en 

implementering bör information om hur varje uppgift ska utföras och vad för 

reaktioner som är tänkbara, vara angivna.  

 

I den undersökande fasen som Nielsen & Mack red. (1994) hade definierat det som, skulle 

varje handling undersökas så att testpersonen talade om varför slutanvändaren skulle 

utföra en viss handling. Testpersonen grundade sina påstående på slutanvändarens 

bakgrund, om de har förmåga att förstå processen vid problemlösning men också vad de 

har för kunskap och vad de har för mål. Allt detta påverkar om användaren kunde gissa 

den handling som var rätt. 

 

Nielsen & Mack red. (1994), Dumas & Redish (1999) och Dix et al. (2004) anser att 

testpersonerna borde fundera på vissa frågor under testets gång för att kunna säkerställa 

användbarheten av gränssnittet. Dumas & Redish (1999) tyckte att det räckte med två 

frågor som ställdes vid varje steg under testets gång, frågorna var följande - kan 

användaren lätt se hur deras handledning påverkar beslutet och är det svårt för användaren 

att avancera mot att slutföra uppgiften. Efter testets gång så värderade testpersonerna hur 

stor sannolikheten var att det kom att bli problem för användaren när en handling utfördes 

eller ett val hade gjorts. Både Nielsen & Mack red. (1994) och Dix et al. (2004) tyckte att 

det behövdes fyra frågor istället för två för en säkerställning av användbarheten. Både 

Nielsen & Mack red. (1994) och Dix et al. (2004) frågor överensstämde med varandra, de 

fyra frågorna var; 

 

1. Är målet som användaren har det samma som den tänkta handlingen? En handling 

påverkar systemet på ett visst sätt. Är det verkligen den påverkan som användaren 

vill ha vid den tidpunkten? 
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2. Om handlingen är tillgänglig, kommer användaren att se den? Kan användaren se 

att den tänkta knappen är till för att utföra handlingen? Frågan är inte om 

användaren kan identifiera knappen som dem behöver utan om knappen finns 

synlig för användarna när behovet finns för att använda den. 

 

3. Om användaren finner den tänkta handlingen, förstår användaren att det är den 

som behövs för att utföra handlingen? Även om en knapp är synlig så innebär det 

inte att användaren kommer att se eller hitta den för att kunna utföra sin handling 

och avancera mot att slutföra uppgiften. 

 

4. När handlingen är utförd, förstår användaren den feedback som handlingen 

genererar? Om användaren har lyckats att genomföra den tänkta handlingen, 

förstår användaren att dem har gjort det? Är feedbacken som användaren fått 

verkligen ett bevis av den utförda handlingen? 

 

2.3 Uppgiftsanalys 

 
Som det tidigare hade nämnts så anser Jordan (1998) att den kognitiva genomgången har 

många likheter med uppgiftsanalys. För att förstå vad detta innebär och för att få en 

djupare uppfattning inom ämnet, har en studie kring uppgiftsanalys gjorts. 

 

När man talar om uppgiftsanalys menar man mål och uppgifter enligt Hackos & Redish 

(1998). Detta innebar att olika produkter som mjukvara, hårdvara och gränssnitt hjälpte 

användarna att utföra olika uppgifter. 

 

Enligt Dumas & Redish (1999) skulle produkter som utvecklas assistera användarna i hur 

de gjorde sina arbeten. Designarna behövde ha förståelse för användarens arbete som 

skulle göras och hur uppgifterna skulle utföras i arbetet. Enligt författarna skulle designers 

i en uppgiftsanalys fokusera på uppgifterna som användarna hade. En uppgiftsanalys 

skulle informera designern om uppgiftens mål, de uppgifter som användarna ansåg vara 

viktigast och uppgifter som var bundna till varandra. Det kunde även användas till att 

basera designbeslut på.  
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När användare försökte genomföra olika uppgifter kunde det hända att användaren 

ändrade i uppgiften, målet eller helt enkelt gav upp enligt Hackos & Redish (1998). Detta 

berodde på att användaren kunde stöta på problem när dem försökte utföra en uppgift. Då 

ändrade kanske användaren sig i hur dem tänkte utföra uppgiften. Hur en produkt används 

bestämdes helt av användaren själv. En annan del av uppgiftsanalysen gick alltså ut på att 

vara insatt i hur användarens tålamod såg ut när det kom till tid, ork och hur mycket som 

behövdes av användaren för att utföra en uppgift. Om det sattes upp mål för designen så 

kunde det hjälpa. 

 

I en uppgiftsanalys var mål något som var viktigt enligt Hackos & Redish (1998). 

Innehållet i målen klargjorde vad användarna behövde utföra för att nå målet. Vid en 

planering av en uppgiftsanalys så borde följande ingå: 

 

• När andra människor är involverade, hur beter sig användaren? 

 

• Under olika tidpunkter, både kort- och långsiktigt vad uträttar användaren? 

 

• Hur beter sig användaren om andra människor är involverade vid olika tidpunkter? 

 

• När användaren använder produkten vilka är de olika momenten som dem ska 

utföra? 

 

• Vid utförande av en uppgift hur sker ordningen av de olika uppgifterna? 

 

• Hur ser underuppgifterna ut i en uppgift? 

 

• När en uppgift ska utföras av en användare vilka åtgärder och vilka avgörande 

måste användaren ta? 

 

Uppgiftsanalys har en hierarki enligt Hackos & Redish (1998). Det innebär att det gick att 

dela upp en uppgift i mindre steg för att den skulle bli mer detaljerad. Men det gick också 

att visa alla valmöjligheter i en mindre uppgift. Det måste också bestämmas hur mycket en 

uppgift skulle brytas ner. 
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Enligt Hackos & Redish (1998) ändras användarna med tiden. Med tiden skaffade den nya 

användaren nya kunskaper som gjorde att användaren blev mer avancerad. Gränssnittet 

borde vara sådant att det stödjer användarens fortsatta utveckling. För en designer är det 

viktigt att ha förståelse för användarens kunskaper, hur deras förändringar och hur deras 

lärande ser ut. 

 

2.3.1 Uppgiftslista 

 

Före designfasen av en produkt påbörjades borde en uppgiftslista göras enligt Hackos & 

Redish (1998). Innehållet i en uppgiftslista består av en specifikation av alla de uppgifter 

som var möjliga för en användare att utföra i produkten.  

 

När den första uppgiftslistan gjordes bestäms produktens funktionalitet genom att en 

kortfattad lista som bestod av de olika funktioner som skulle finnas i produkten anser 

Hackos & Redish (1998). När designplaneringen skulle sättas igång skulle de olika 

funktionerna eller uppgifterna delas upp i underuppgifter för att kunna matcha de olika 

funktionerna i gränssnittet. Innehållet i uppgiftslistan skulle inte informera användaren hur 

uppgiften skulle slutföras utan snarare vad produkten kunde användas till. Designen av en 

produkt har som mål att användaren skulle kunna utföra den uppgift som var tänkt med 

produkten. 

 

En annan uppgiftslista som gjordes senare var en användaruppgiftslista, den innehöll 

enligt Hackos & Redish (1998) alla olika slags uppgifter som användaren ville ha 

möjlighet att utföra i produkten och uppgifter som var valda i ett perspektiv som 

användaren hade och i deras egna ord. Denna uppgiftslista borde lägga fokus på 

funktionaliteten i produkten. Skulle produkten underlätta för användaren i dess arbete så 

borde produktens funktionalitet tolka fullständigheten av arbetet och den precisa uppgift 

som användaren skulle utföra, inte bara från den tekniska sidan. 

 

 

 



 

 12
 

2.3.2 Ordningsföljd  

 

Alla uppgifter hade en viss ordningsföljd enligt Hackos & Redish (1998). Ordningsföljden 

skulle helst vara så logisk som möjligt. Helst skulle det vara så att en uppgift skulle vara 

slutförd innan nästa uppgift kunde påbörjas. Dock vid observationer så kunde användaren 

vid användning trots att observatören sa att det finns en viss ordning som måste följas att 

användaren gjorde uppgiften annorlunda. 

 

Att samla information om ordningsföljden gjordes med samma metod som man använde 

för informationsinsamlandet i uppgiftslistan. Det gjordes genom att observera användare 

och notera ordningen som dem gjorde uppgifterna i för att nå målet. Medan man samlade 

in information i ordningsföljden borde man försöka fundera ut om användarna alltid löste 

uppgifterna i den ordningen och varför. Om olika användare utförde samma uppgift i olika 

ordningar eller om samma användare utför samma uppgift på ett sätt ibland och på ett 

annat sätt vid ett annat tillfälle, försök då att förstå hur pass viktig denna flexibilitet är för 

användarna.  

 

2.4 Videofilm 

 

Videofilmning skedde för att lättare kunna se vad testpersonerna gjorde för olika moment 

som skiljde sig från det som designern hade tänkt under testet enligt Shneiderman (1998). 

I början kanske testpersonerna besvärades av kameran, men efter en tid så brydde dem sig 

inte om videokameran. Vid en tillbakablick så kunde det vara bra för designers att se felen 

som försökspersonerna gjorde enligt Nielsen & Mack red. (1994) vilket lättare kunde ge 

underlag för en designförändring.  

 

2.5 Intervju 

 

Enligt Sundström (2005) var basen för allt användbarhetsarbete att utföra intervjuer. Han 

ansåg också att det var en fördel att utföra intervjun i den omgivningen som användaren 

skulle använda gränssnittet. Dix et al. (2004) menade på att en intervju också innebar att 

en händelse kunde bli utredd så att det inte var några frågetecken men intervjun kunde 
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också visa på problem som inte hade upptäckts under observationen. Newman & 

Lammings (1995) tanke med intervjun var att det innebär lite förberedelse för dem som 

skulle utföra intervjun. Intervjuerna kunde antingen ske strukturerat eller ostrukturerat. 

Vid en ostrukturerad intervju var frågorna inte exakt samma frågor för alla och det skedde 

utan några begränsningar. 

 

2.6 Litteraturstudie 

 

Patel & Davidsson (2003) och Backman (1998) anser att en litteratursökning behövde 

göras för att kunna göra en fördjupning inom problemområdet. Patel & Davidsson (2003) 

anser också för att avgränsningar i arbetet skulle vara möjligt så borde en litteratursökning 

göras. Litteratursökningen ger också information om olika begrepp och bakgrund som 

behövdes för att göra en vetenskaplig studie. 
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3 TEORI 
 

I detta kapitel presenteras områden som Människa-dator-interaktion och interaktionsdesign. 

Användbarhet är ett centralt begrepp inom båda områdena. Begreppet användbarhet 

diskuteras utifrån författarnas olika perspektiv och synvinklar samtidigt som en framhävning 

sker av kraven inom interaktionsdesign för att uppnå användbarheten som diskuteras. 

Belysning sker även i ämnen som grupprogramvara och intranät för att få en uppfattning om 

First Class som ett program, eftersom det anses tillhöra dessa områden.  

 

3.1 Människa – Dator – Interaktion 

 

Gulliksen & Göransson (2002) anser att Människa-Dator-Interaktion (MDI) ligger 

närmare datavetenskap eller beteendevetenskap som område än designområdet. Människa-

Dator-Interaktion innebär att studierna centreras till användarens interaktion med datorer. 

Det finns specifika metoder för att kunna förbättra interaktionen mellan användare och 

datorer.  

                                                                                                                                                                               

Enligt Preece red. (1993) innebär Människa-Dator-Interaktion (MDI) att de som designar 

systemet lättare ska förstå hur en användare nyttjar ett system. Det finns fyra delar som 

kunskapen hämtas från vad det gäller interaktion: 

 

1. Vem användaren är.   

2. Vad som måste utföras. 

3.  I ett visst sammanhang.  

4. Genom att bruka ett datorsystem. 

 

Komponenterna påverkar samspelet mellan användarna och systemet. Idag börjar det bli 

mer brukligt att fler än en användare interagerar med mer än ett system. Med andra ord 

kan man utrycka det som att designerna behöver ha kunskap om systemets användare, 

systemets användning, i den omgivning eller arbetsmiljö som systemet används i och vad 

som är möjligt både tekniskt och logiskt (Preece red, 1993). 
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För att designers ska kunna utforma system behöver de ha den fysiska och psykologiska 

kunskapen om användare för att systemet ska bli så bra som möjligt enligt Preece red. 

(1993). En eller flera av faktorerna har inverkan på hur användaren kan nyttja ett system. 

På följande sätt skiljer sig användare åt:  

 

• Kroppsligt, exempel på detta är hur långa användarna är, deras syn, om de föredrar 

att använda höger eller vänster hand. 

 

• Uppgifterna som de har möjligt att utföra och datorsystem, användarnas kunnande 

och lärdom om dessa. 

 

• Mentalt, hur deras lärande ser ut – om det sker raskt eller sakta, om användaren 

vågar eller är försiktig vid användandet, om minnet är bra eller dåligt. 

 

• Samhällskulturellt, hur användarens studier ser ut, levnadsålder, hur användarens 

bakgrund ser ut och olika etniska tillhörigheter. 

 

3.2 Användbarhet 

 

En webbplats anses som användbar enligt Sundström (2005) om den innehåller två viktiga 

saker, dels så ska webbplatsens typsnitt, navigering och dess hastighet vara 

användarvänlig men också att den är till nytta för användaren. 

 

Jordan (1998) tycker att en produkt inte behöver vara användbar för alla. En produkt bör 

designas för de användare som det är tänkt. För att designa produkten rätt så bör designern 

ha kunskap om de tänkta användarna. 

 

• Om en användare har använt produkten innan eller inte kan påverka om uppgiften 

slutförs. Det påverkar också om en användare har använt en liknande produkt 

innan. Har en användare använt en liknande produkt innan så ska det kunna hjälpa 

dem att tillämpa tidigare kunskaper om produkten är designad rätt. 

 

• För att kunna utföra en uppgift behövs kunskap som inte beror på produkten. 
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• En sak till som behöver tas hänsyn till är olika fysiska egenskaper hos en 

användare eller att designa för olika geografiska marknader. 

 

• Produkter som är designade för användare utan funktionshinder fungerar inte alltid 

för dem med funktionshinder. Designas en produkt för användare med 

funktionshinder så kan även användare utan funktionshinder ha nytta av den. 

 

• Skillnaden i generationer kan påverka hur användandet av datorprodukter ser ut. 

Den äldre generationen har inte växt upp med det som den yngre generationen har. 

 

När en användare besöker en hemsida anser Nielsen (2000) att hemsidan skall få svar på 

två frågor. Det första frågan är – Var befinner jag mig? och den andra är – Vad kan den 

här hemsidan erbjuda? Användaren bör genom designen få svar på frågorna. Vidare bör 

det finnas tre egenskaper på hemsidan, vilka de olika områden som finns tillgängliga på 

webbplatsen, om webbplatsen har några nyheter samt en funktion som användaren kan 

söka med. 

 

En produkt designas för att uppgifter som är snarlika skall kunna utföras på liknande sätt 

för att underlätta för användaren enligt Jordan (1998). På detta sätt får användaren 

erfarenhet som de kan använda vid liknande produkter. Detta innebär att designa 

konsekvent. 

 

Produkten bör designas så att den överensstämmer med förväntningar som användaren har 

enligt Jordan (1998). När produkten designas konsekvent innebär det att användaren kan 

tillämpa från en situation till en annan, men vid kompabilitet så designas produkten med 

tanke på förhållandet mellan produkten och källor som är externa som exempel en annan 

produkt.  

 

Ett gränssnitt bör ge användaren tydlig feedback som bevis på en utförd handling anser 

Jordan (1998). Dock sker det fel i användandet av gränssnittet emellanåt vid olika 

tidpunkter av användaren. Designas ett gränssnitt rätt så kan det minimera risken för att 

det uppstår fel. Gränssnittet bör designas så att det är lättöverskådligt vad det gäller till 

exempel feedback för att underlätta för användaren.  
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Användbarhet kan även värderas enligt Molich (2002). Det finns fem punkter som kan 

användas när en webbplats värderas enligt användbarhet, de är: 

 

• Inlärningstid. Tiden som behövs för att användaren ska kunna lösa en uppgift när 

webbplatsen används. 

 

• Återinlärningstid. Har användaren varit frånvarande från webbplatsen ett tag så 

behövs en viss tid för att lära sig igen. 

 

• Effektivitet. Tillsammans ska användare och webbplatsen lösa en uppgift. Hur 

uppgiften löses beror på tiden som behövs för att få svar och hur mycket 

felmeddelande som dyker upp under tiden som uppgiften löses. 

 

• Begriplighet. Efter att användaren har jobbat med webbplatsen så ska användaren 

kunna svara rätt om funktionen vad det gäller användningen av webbplatsen. 

 

• Subjektiv tillfredsställelse. När användare beskriver vad de anser om webbplatsen 

när de intervjuas eller formulerar sig i enkäter. 

 

3.3 Interaktionsdesign 

 

Det bör finnas förståelse för de funktionella begränsningar och utvecklingsmöjligheter 

som produkten har inom interaktionsdesign enligt Preece, Rodgers & Sharp (2002). 

 

• Funktionsbehov. Det innebär att tillvarata essensen av vad produkten 

åstadkommer. 

 

• Databehov. Behandlar de krav som ställs på data som till exempel noggrannhet, 

rätt sorts data och rätt mängd data.   

 

• Miljöbehov. Produkten ska användas i en viss miljö, för att det ska bli bra så finns 

det fyra förhållanden som måste tas hänsyn till. Den ena är omgivningen, till 

exempel ljussättningen men även buller och smuts. Den andra är hur omgivningen 
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ser ut socialt. Tredje förhållandet är hur organisationen kan se ut med bland annat 

hjälp att lära ut programmet. Den sista är vilken typ av utrustning kommer 

produkten att användas på. 

 

• Användarbehov. Att anpassa produkten för den tänkta användaren som kan vara 

allt mellan en nybörjare till ett proffs. Vad det är för typ av användare påverkar hur 

produkten är designad. 

 

• Användbarhetsbehov. För att olika användare ska kunna använda produkten så 

måste kraven för användbarhet följas, vilket innebär att identifiera vilka behov 

olika användare har. 

 

3.4 Grupprogramvara 

 

Det finns en speciell mjukvara för att kunna utföra grupparbeten enligt Chaffey (1998). 

Mjukvaran gör att användare kan arbeta gemensamt på ett projekt som befinner sig inom 

samma organisation eller företag. Det finns tre viktiga begrepp som behandlar detta, dessa 

är: 

 

• Kommunikation innebär att mjukvaran medger att dela information eller 

elektroniskt via e-post skicka till användarna inom grupparbetet. 

 

• Samarbete ökar möjligheten att träffas, problemlösning genom att medlemmarna 

uppmuntras att arbeta tillsammans. 

 

• Koordination är till för att gruppen ska kunna effektivt arbeta tillsammans och att 

nå målet med sin uppgift. 

 

Tre andra sätt att se på grupprogramvara på finns det enligt Chaffey (1998) och Dix et al. 

(2004). Dels kan det vara hur det används om det sker inom samma plats, är det skilda 

platser och vilken tidpunkt. Informationsutbytet kan antingen vara att det skiljer tidszoner 

mellan användarna eller att det sker samtidigt, Dix et al. (2004) kallar detta Dator Medla 

kommunikation. Ett annat synsätt är hur användningen sker. Arbetar användarna med 
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samma uppgifter samtidigt eller är det olika, Möte-och Beslut-Stöttar- System anser Dix et 

al (2004) att det är. Det tredje och sista sättet är omgivningen i programvaran. 

Kommunikationen sker via e-post eller anslagstavla, Delade applikationsartefakter enligt 

Dix et al. (2004). 

 

3.5 Intranät 

 

Definitionen av ett intranät innebär: 

 

”Ett TCP/IP-baserat företagsnätverk med ett enhetligt användargränssnitt, 

oberoende av datorplattform och servermiljö, anpassat för att stärka och 

utveckla den interna informationen/kommunikationen, underlätta tillgången till 

och utbytet av kunskap/data inom organisationen, samt fungera som ett 

interaktivt arbetsredskap för att understödja processor och arbetssituationer.”  

(Bark et al. 1997 s. 9-10) 

 

Bark et al. (2002) anser att e-post funktionen bör ingå i begreppet intranät och att e-

postfunktionen är en funktion bland andra som finns i ett intranät. Därför menar de att e-

post, chatt och diskussionsgrupper är viktiga funktioner som underlättar 

kommunikationen.   

 

Ett intranät skapar möjligheter och ger organisationen tillgång till den viktiga 

informationen på ett mer användarvänligt sätt, vilket medför snabba förändringar inom 

organisationen Bark et al. (1997).  

 

Skillnaden mellan intranät och grupprogramvara enligt Chaffey (1998) är att intranät kan 

installeras billigt och är dessutom snabbt. Samarbete och kontakt i ett företag eller 

organisation blir lättare med hjälp av intranät och grupprogramvara. Dock är intranät extra 

bra för att hjälpa medarbetare inom företag eller organisationer att kommunicera med 

varandra. Används intranät eller grupprogramvara så är det till exempel dessa funktioner 

möjliga; offentliggöra information, skicka e-post, dela ett dokument mellan sig för att 

kunna arbeta i det tillsammans, ha en konferens där alla inte behöver vara fysiskt på 

samma plats. 



 

 20
 

Ett intranät som anses komplettera interna kommunikationsmedier som personaltidningar 

och nyhetsbrev, och därmed sköter informationsspridningen tillhör intranätet första fas 

påstår Bark et al. (2002). Genom att offentliggöra organisationens eller företagets 

personaltidning på organisationens intranät kan dessa vanliga kommunikationsmedier bli 

utbytta av intranätet. På så sätt blir det inte dyrt att uppdatera informationen. En annan 

viktig orsak är att uppdatering sker direkt och mottagaren kan nå informationen snabbt.  

 

I intranätets andra fas utvecklas det så att det fungerar mer som ett arbetsverktyg både för 

personal och för organisation anser Bark et al. (2002). Med det menar författarna att 

intranätet kan innehålla information som kan vara till hjälp för personalen att utföra sina 

vardagliga uppgifter. På så sätt blir intranätet inte endast ett sätt att informera personalen 

om nyheterna inom organisationen. 

 

Bark et al. (2002) förklarar även att en organisation kan sträva efter att skapa ett intranät 

som stödjer, vilket de kallar för, den tvärfunktionella kommunikationen. Författarna 

menar att begreppet innebär, att ett intranät kan hålla ihop organisationen genom att det 

innehåller så kallade diskussionsforum. Detta ger personalen eller en projektgrupp en 

möjlighet att lättare kommunicera med varandra.  

 

Arvidsson & Arvidsson (1996) påstår att intranät måste ha en struktur för att användarna 

lätt ska kunna hitta den informationen dem söker. Strukturen kan göras på lite skilda sätt, 

ett exempel är ett så kallat organisationsträd. Detta innebär att en trädstruktur som har ett 

rangsystem innehållande information hur en organisation kan vara uppbyggd. All 

gemensam information läggs på en server och detta i sin tur gör att användarnas 

behörighet lättare kan hanteras. 

 

För att användaren inte ska förlora intresset för att använda företagets eller 

organisationens intranät så bör innehållet hela tiden uppdateras och hållas levande med 

nyheter enligt Arvidsson & Arvidsson (1996). Om inte detta görs så slutar det med att 

användare försöker hitta informationen på andra platser. Författarna menar att användarna 

vill känna sig familjära med en miljö och detsamma gäller för intranät. Det bör underlättas 

för användaren anser författarna att hitta information på en sida. Detta görs genom att 

sidan görs enhetlig, vilket är ett sätt att effektivt förenkla för användaren av intranätet att 

hitta fram. Åtgärder för att användaren lättare ska fokusera helt på innehållet i 
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informationen innebär bland annat att bestämma hur bakgrunden ska se ut, hur logotypen 

ska se ut och placeras, hur länkar ska se ut och hur de hänvisar och indelning av sidor. 

 

Det finns en del misstag som görs anser Arvidsson & Arvidsson (1996) när ett företags 

eller organisations intranät sätts ihop. Det är att till exempel att text bara läggs upp utan 

struktur och inte innehåller några bilder. Användaren orkar inte läsa den eftersom 

innehållet kan tyckas vara statiskt och ändras kanske inte heller. Ibland händer det 

motsatsen och ett intranät kan innehålla massor med grafik som gör att det går långsamt. 

Slutligen nämner författarna några råd som är viktiga att tänka på när man skapar ett 

intranät. Det tar på de finansiella resurserna att det finns ett överskott av olika bilder eller 

färger. Det gör dessutom svårt för användaren att hitta den information som de söker. Som 

tidigare har nämnts är det viktigt att använda sig av ett enhetligt utseende och att utseendet 

stödjer informationen man vill lyfta fram.  
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4 RESULTAT 
 

Detta kapitel behandlar resultatet av de uppgifter som observerades. Testerna presenteras 

med hjälp av en tabell till respektive uppgift som åskådliggör vem och hur många 

testpersoner som lyckades eller inte lyckades med att lösa uppgiften. Kapitlet innehåller även 

resultat som är noterbart utifrån observationer av tester. 

 

4.1 Uppgift 1 – Logga in på konto i First Class 

 

Testperson 1 Lyckades med uppgiften. Bilaga 2.

Testperson 2 Lyckades med uppgiften. Bilaga 3.

Testperson 3 Lyckades med uppgiften. Bilaga 4.

Testperson 4 Lyckades med uppgiften. Bilaga 5.

 

Ingen av testpersonerna har problem med att lösa uppgiften. Testperson 1, 2 och 4 loggar 

in genom att klicka på Logga in-knappen (Bilaga 2, 3 & 5) medan testperson 3 trycker på 

Enter-tangenten (Bilaga 4).  

 

 
 

Figur 1.  Bilden visar inloggningsfönstret och markeringen visar Logga in – knappen som 

testperson 1, 2 och 4 använde för att logga in. Bild tagen från FirstClass® Client, Open 

text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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4.2 Uppgift 2 – Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 

 

Testperson 1 Lyckades med uppgiften. Bilaga 2. 

Testperson 2 Lyckades med uppgiften. Bilaga 3. 

Testperson 3 Lyckades med uppgiften. Bilaga 4. 

Testperson 4 Lyckades inte med uppgiften. Bilaga 5. 

 

För testperson 1 och 2 sitter kurserna ihop i en klump vilket medför att dem behöver hjälp 

från observatörerna för att kunna jobba vidare (Bilaga 2 & 3). 

 

 
 

Figur 2.  Bild på ihopsatta kursikoner. Bild tagen från 

http://www.hkr.se/upload/DATA/doc/pdf/fc_stud.pdf, (2006-10-11). 

 

Testperson 2 letar efter en ikon som möjligtvis kan heta något som program och 

kurskonferenser, program och kurser eller kursinformation, eftersom testpersonen anser 

att kurserna bör ligga under en sådan rubrik säger testpersonen under testets gång. När 

testpersonen har fått hjälp med att hitta kursikonen klickar den på ikonen och öppnar 

schemat. (Bilaga 3). 

 

Testperson 3 klickar på den rätta kursikonen och öppnar schemat (Bilaga 4). 

 

Testperson 4 hittar den rätta kursikonen men påpekar att kursnamnen är komplexa och 

svåra att tyda eftersom alla kurser är lika i beteckningarna. Testpersonen letar inte vidare 

efter schemat utan fortsätter till nästa uppgift (Bilaga 5).  
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4.3 Uppgift 3 – Lägg en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta 

bort det. 

 

Testperson 1 Lyckades inte med uppgiften. Bilaga 2.

Testperson 2 Lyckades med uppgiften. Bilaga 3. 

Testperson 3 Lyckades med uppgiften. Bilaga 4. 

Testperson 4 Lyckades med uppgiften. Bilaga 5. 

 

Alla testpersonerna börjar med att klicka på ikonen Studentforum, som ligger under varje 

kursikon, för att öppna Studentforumet (Bilaga 2-5). 

 

 
 

Figur 3.  Bilden visar Studentforum-ikonen som testpersonerna klickade på (Identiteten är 

markerat med en svart ruta och detta är gjort på samtliga bilder). Bild tagen från 

FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

Testperson 1 går in i Meddelande efter många försök och väljer Nytt meddelande och 

skriver in en kommentar. Testpersonen går sedan in i Arkiv för att spara meddelandet 

istället för att skicka det, kommentaren hamnar därför i testpersonens egen mailbox. 

Testpersonen lyckas inte att lägga in en kommentar på studentforumet (Bilaga 2).  
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Figur 4.  Bilden visar menyn Meddelande i studentforumet som testperson 1 valde för att öppna 

ett Nytt meddelande-fönster. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, 

Högskolan i Kristianstad, (2006-10-12). 

 

 
 

Figur 5.  Bilden visar hur testperson 1 försökte att spara kommentaren istället för att skicka den. 

Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, 

(2006-10-11). 

 

Testperson 2 klickar på Nytt meddelande-ikonen, skriver in sin kommentar och klickar 

sedan på Skicka-ikonen. Kommentaren läggs in i studentforumet. För att ta bort 

kommentaren, markerar testpersonen kommentaren som nu finns i studentforumet och 

högerklickar och väljer Ta bort (Bilaga 3). 
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Figur 6.  Bilden visar studentforumet och ikonen Nytt meddelande där kommentaren skrivs in. 

Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, 

(2006-10-11). 

  

 
 

Figur 7.  Bild på meddelandefönster. Den markerade ikonen (röd markering) skickar 

meddelandet till Studentforumet och stänger meddelandefönsret. Bild tagen från 

FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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Figur 8.  Bilden visar hur kommentaren tas bort från studentforumet genom att högerklicka och 

välja Ta bort från menyn. Testperson 2 och 3 använder sig av denna metod. Bild tagen 

från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

Testperson 3 går in i Arkiv och väljer Nytt och därefter Nytt memo sedan skriver 

testpersonen en kommentar och går in igen i menyn Arkiv och väljer Spara som. 

Testpersonen förstår att ett fel har uppstått och avbryter därför handlingen.  Testpersonen 

gör ett nytt försök och klickar på Nytt meddelande-ikonen denna gång (se figur 6). Sedan 

skriver testpersonen in en kommentar och klickar på Skicka-ikonen (se figur 7) (Bilaga 4). 

Testpersonen lyckas med att lägga in en kommentar på studentforumet. För att ta bort 

kommentaren från studentforumet högerklickar testpersonen på kommentaren och väljer 

sedan Ta bort (se figur 8). 

 

Testperson 4 löser uppgiften genom att klicka på Nytt meddelande-ikonen (se figur 6) och 

sedan skriva en kommentar och skickar kommentaren genom att klicka på Skicka-ikonen 

(se figur 7). Testpersonen markerar kommentaren och klickar sedan på Ta bort-ikonen och 

meddelandet försvinner från studentforumet (Bilaga 5). 
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Figur 9.  Bilden visar en annan metod för att ta bort kommentaren från studentforumet genom att 

använda Ta bort-ikonen. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, 

Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

4.4 Uppgift 4 – Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans 

katalog, detta ska ske via skrivbordet och inte i kurssidan. 

 

Testperson 1 Lyckades inte lösa uppgiften. Bilaga 2.

Testperson 2 Lyckades inte lösa uppgiften. Bilaga 3.

Testperson 3 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 4. 

Testperson 4 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 5. 

 

Testperson 1 lyckas inte att hitta funktionen Katalog. Testpersonen öppnar funktionen 

Kontakter och klickar runt, men avbryter uppgiften efter ett antal misslyckade försök 

(Bilaga 2). 

 

Testperson 2 börjar med att klicka på ikonen Kontakter som finns på skrivbordet. När 

testpersonen inte hittar några adresser där stänger testpersonen ner fönstret. Vid ett andra 

försök klickar testpersonen på ikonen Mailbox och därefter Nytt meddelande och börjar 

leta efter katalogfunktionen bland ikoner och menyer. Testpersonen hittar Katalog-ikonen 

och öppnar funktionen men uppfattar inte att testpersonen är på rätt väg och väljer därför 

att avsluta uppgiften (Bilaga 3). 
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Figur 10.   Bilden visar ikonen Kontakter som både testperson 1 och 2 förväxlade den med 

Katalog-funktionen. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, 

Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

Testperson 3 klickar på ikonen Mailbox för att öppna e-postkorgen (se figur 11). 

Testpersonen väljer ikonen Nytt meddelande (se figur 12) och ett nytt fönster öppnas 

sedan lyckas testpersonen att hitta och klickar på Katalog-ikonen men stänger ner fönstret. 

Testpersonen klickar sedan på Kontakter-ikonen (se figur 13) men märker snabbt att det är 

fel och går därför tillbaka till Katalog-funktionen och letar vidare där (se figur 14). Till 

sist markerar testpersonen ett namn i katalogen och klickar på Till-knappen, 

katalogfönstret stängs då och adressen hamnar i adressfältet eller så kallade Till-fältet (se 

figur 15). Testpersonen skickar meddelandet genom att klicka på Skicka-ikonen (se figur 

16) (Bilaga 4). 
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Figur 11.   Bilden visar ikonen som öppnar Mailboxen. Bild tagen från FirstClass® Client, Open 

text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

 
 

Figur 12.   Bild på Mailbox-fönstret, den markerade ikonen (röd markering) öppnar ett nytt 

meddelande. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i 

Kristianstad, (2006-10-11). 
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Figur 13.   Bild på Nytt meddelande-fönster, den markerade ikonen öppnar Kontakt-funktionen 

som testperson 3 förväxlade med Katalog-funktionen. Bild tagen från FirstClass® 

Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

 
 

Figur 14.   Bild på Nytt meddelande-fönster. Den markerade ikonen klickade testperson 3 och 4 

på för att öppna Katalog-funktionen, här finns e-post adresser till högskolans 

studenter bland annat. Observera att testperson 2 också klickade på Katalog-ikonen, 

men avbröt uppgiften då testpersonen inte förstod att den var på rätt väg. Bild tagen 

från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-

11). 
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Figur 15.   Bilden visar Katalog-fönstret. För att välja en adress markerade testperson 3 ett namn 

i listan för att sedan klicka på Till-knappen (röd markering) medan testperson 4 endast 

dubbelklickade på namnet. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, 

Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

 
 

Figur 16.   Bilden visar ikonen (röd markering) som testperson 3 och 4 valde för att skicka e-

posten till den adressen de hämtade från Katalogen. Bild tagen från FirstClass® 

Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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Testperson 4 utför uppgiften enligt följande sekvens och utan några svårigheter: Öppnar 

Mailboxen (se figur 11) och väljer Nytt meddelande-ikonen (se figur 12), sedan klickar 

testpersonen på Katalog-ikonen (se figur 14), väljer en adress från katalogen genom att 

dubbelklicka på ett namn. Adressen läggs till i Till-fältet och meddelandet skickas genom 

att testpersonen klickar på Skicka-ikonen (se figur 16) (Bilaga 5). 

 

4.5 Uppgift 5 – Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 

och 16.00 och platsen är i skolan. 

 

Testperson 1 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 2.

Testperson 2 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 3.

Testperson 3 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 4.

Testperson 4 Lyckades lösa uppgiften. Bilaga 5.

 

Alla testpersonerna börjar med att klicka på ikonen Kalender för att öppna kalendern 

(Bilaga 2-5). 

 

 
 

Figur 17.   Bilden visar Kalender-ikonen som testpersonerna klickade på för att öppna 

kalenderfönstret. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, 

Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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Testperson 1 klickar på Ny händelse-ikonen där testpersonen sedan fyller i den begärda 

informationen som datum och tidpunkt. Testpersonen går in i Arkiv och väljer Spara som 

sedan upptäcker testpersonen att det inte går att göra på det sättet. Testpersonen råkar 

stänga hela First Class då den försöker att stänga händelsefönstret (Bilaga 2). 

Testpersonen loggar in i First Class igen och kontrollerar att händelsen har blivit inlagd 

(Bilaga 2). 

 

 
 

Figur 18.   Bilden visar ikonen Ny händelse som testperson 1 och 4 använde för att lösa 

uppgiften. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i 

Kristianstad, (2006-10-11). 

 

 
 

Figur 19.   Bilden visar Kalenderhändelse-fönstret där testpersonerna matade in information (röd 

markering) som datum och tidpunkt. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text 

Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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Figur 20.   Bilden visar vad testperson 1 och 3 försökte göra för att lägga in händelsen. Bild tagen 

från FirstClass® Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-

11). 

 

Testperson 2 och 3 dubbelklickar på datumet 8/6 2006 i kalendern för att öppna fönstret 

Kalenderhändelse där de matar in den rätta informationen. Testperson 3 försöker att spara 

händelsen genom att gå in i Arkiv och välja Spara som (se figur 20), men upptäcker fort 

att den ska stänga fönstret genom att klicka på X:et i Kalenderhändelse-fönstrets högra 

hörn. Medan testperson 2 stänger fönstret och påpekar att testpersonen har använt 

liknande verktyg i andra program som fungerar på samma sätt (Bilaga 3 & 4). 

 

 
 

Figur 21.   Bilden visar fältet (röd markering) där testperson 2 och 3 dubbelklickade på för att 

öppna Kalenderhändelse-fönstret. Bild tagen från FirstClass® Client, Open text Inc. 

8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 
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Figur 22.   Bilden visar Kalenderhändelse-fönstret och den röda markeringen visar var 

testpersonerna tryckte för att lägga in händelsen i kalendern och stänga fönstret. 

Observera att alla testpersonerna använde sig att X:et för att bekräfta händelsen men 

att testperson 1 och 3 försökte först att spara händelsen. Bild tagen från FirstClass® 

Client, Open text Inc. 8.1.0.1, Högskolan i Kristianstad, (2006-10-11). 

 

Testperson 4 börjar med att klicka på en ikon som heter Ny uppgift och skriver in datum 

och tidpunkt, därefter inser testpersonen att det inte stämmer och avbryter handlingen. 

Testpersonen klickar sedan på Nytt meddelande-ikonen och upptäcker också att den 

befinner sig på fel plats. Till sist lyckas testpersonen att hitta ikonen Ny händelse (se figur 

18) och matar in den rätta informationen (se figur 19) och sedan klicka på X:et för att 

lägga in händelsen (se figur 22) (Bilaga 5). 

 

Testpersonerna tycker att en knapp som bekräftar att man har lagt in en händelse vore bra, 

istället för att bara stänga fönstret vilket är fallet nu sa testpersonerna under testets gång.   
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4.6 Intervju 

 

Efter varje test så utfördes en intervju med varje testperson med olika frågor, vissa av 

frågorna var samma för alla eller för vissa testpersoner och andra frågor var bara för någon 

enstaka testperson. För att kunna göra en sammanställning av intervjuerna så har frågor med 

liknande frågeställningar och svar klustrats samman för att kunna få en överklick över de 

resultat som har fåtts i intervjuerna. 

 

Nästan alla testpersoner får frågan vad de tycker problemet ligger i First Class. Ett av 

svaren är att man aldrig är säker på det man gör, utan man testar sig fram (Bilaga 8) som 

till exempel att en händelse blivit inlagd i kalendern. Testpersonen tycker även att 

kursikonerna samt beteckningarna är svåra att tolka. Testpersonen kom med förslag att 

användaren själv skall ha möjlighet att välja utseende på en ikon och att ha möjligt att 

döpa kursikonerna själv för att lättare kunna veta vilka kurser som var vilka (Bilaga 8). Ett 

annat svar är att ikonerna och menystrukturen är svåra att tyda och att den innehåller flera 

moment som känns onödiga för en vanlig användare att ha med (Bilaga 9). Slutligen är ett 

svar att problemet var dålig användbarhet (Bilaga 7). 

 

Alla fyra testpersonerna tycker vid en direkt fråga att LADOK hade varit en bra funktion i 

First Class för att kunna se sina betyg (Bilaga 6-9).  

 

Tre av testpersonerna får frågan om vad en vanlig användare eller en 

förstagångsanvändare kan tycka vara svårt vid användningen av First Class. Två av 

testpersonerna tror att det är svårt att hitta i menyerna för användare (Bilaga 6 & 7) och 

två testpersonerna tycker att förstagångsanvändare kan behöva utbildning innan första 

användningen av First Class (Bilaga 6 & 8).  

 

Alla fyra testpersonerna frågades angående alla meddelande som kommer upp när 

testpersonerna har loggat in. Två av testpersonerna tycker att det är bra (Bilaga 6 och 8) 

medan de andra två (Bilaga 7 & 9) inte har samma åsikt.  

 

Testpersonerna frågades också om det finns något bra med First Class. Tre av 

testpersonerna får den frågan. Alla tre har olika svar på den frågan, någon tycker att det är 

bra att First Class kan användas när som helst och var som helst (Bilaga 6). En annan 
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tycker det är bra att allt kursmaterial finns på ett och samma ställe och att alla funktioner 

finns som behövdes i First Class (Bilaga 9). En tredje tycker att har en användare använt 

e-post program innan så är First Class uppbyggt på ett liknande sätt (Bilaga 8). 

 

Trots att det finns bra saker med First Class så tycker testpersonerna att det behövs 

förbättringar. Två av tre tycker att kalendern behöver förändring (Bilaga 8 & 9). Två av 

testpersonerna tycker att en Katalog-funktion där användaren kan söka efter andra 

studenter och lättare hitta dem är viktig förbättring som bör ske (Bilaga 7 & 8). En tycker 

att Katalog och ikonerna behöver förändring för att underlätta för användaren (Bilaga 7). 

En annan att brevlådan också behöver förbättras, testpersonen tycker att det är förvirrande 

att de inkommande e-posterna samt dem skickade ligger i samma brevlåda.(Bilaga 9) En 

anser att det kommer upp alldeles för mycket fönster och det behöver ändras på (Bilaga 

7). 
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5 ANALYS 
 

Kapitlet analyserar de noterbara resultaten från observationerna och intervjuerna med hjälp 

av teorierna. 

 

 

Under testets gång uppstod problem för alla testpersoner som berör navigationen av First 

Class. Sundström (2005) menar att en webbplats måste ha en användbar navigering för att 

få kallas användbar. Testpersonerna hade svårt att navigera under olika delar av testen 

som tyder på att förbättringar hade kunnat ske för att underlätta för användaren. Det stora 

problemet för två av testpersonerna var att alla kursikonerna låg ovanpå varandra och för 

att kunna fortsätta med uppgifterna var de tvungna att dra isär alla ikoner, dock behövde 

de hjälp av observatörerna för att kunna göra detta (se avsnitt 4.2, Uppgift 2). Det som 

hade kunnat underlätta navigeringen är att ta bort en del överflödiga steg som måste göras 

för att kunna slutföra en handling. Till exempel att kursikonerna inte placeras ovanpå 

varandra.  

 

Påståendet som Nielsen & Mack (1994) gör är att det skiljer sig i uppfattning vad 

designers och användare anser om titel på till exempel en meny eller titel på en knapp. I 

detta fall har designerna haft en annan uppfattning än testpersonerna som har använts 

eftersom problem har uppstått. Detta i sin tur gör att det kan vara svårt för en användare 

att gissa sig fram. En testperson tyckte att kursikonerna och beteckningarna var svåra att 

tolka. Testpersonen menade att om den själv får möjlighet att döpa kursikonerna och välja 

utseende på ikonen kommer användaren lättare hitta kursen den letar efter (se avsnitt 4.6, 

Intervju).   

 

Strukturen av First Class kommenteras av testpersonerna under intervjun och även under 

testets gång. Ett exempel på detta är en testperson ansåg att det inte fanns någon struktur 

på katalogen, att namn eller kontaktinformation inte låg i någon ordning efter (se avsnitt 

4.6, Intervju). Arvidsson & Arvidsson (1996) påstår att en struktur bör finnas för att 

användarna lätt ska kunna hitta det som de söker. Därför hade en omstrukturering av 

katalogen underlättat för användarna att använda funktionen. Detta kan ske genom att 

strukturera katalogen efter kategorier som studenter, lärare, anställda eller kurser. Ett 
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annat exempel är att inkommande och skickade e-post finns i samma brevlåda vilket 

orsakar förvirring för användarna enligt en av testpersonerna efter (se avsnitt 4.6, 

Intervju). En förbättring kan då vara att separera på inkommande samt utgående e-post så 

att användaren slipper ha dem i samma brevlåda.  

 

Det uppkom flera brister som testpersonerna poängterade under intervjuerna eller som de 

sa under testets gång. De generella bristerna var att det rörde sig om brist på feedback 

under olika delar av testet vilket kan förbättras inom First Class. Bland kommentarerna 

uppkom det att det saknades bekräftelse på till exempel att en händelse blivit inlagd i 

kalendern (se avsnitt 4.5, Uppgift 5). Jordan (1998) anser att ett gränssnitt ska ge feedback 

till användaren så användaren får bevis på att de har utfört handlingen. För en ny osäker 

användare har detta negativa effekter och på så sätt får de svårare att utföra de uppgifter 

som det är tänkt och det tar längre tid. En knapp som bekräftar att händelsen kommer att 

läggas in löser därför denna förvirring.  

  

Det som noterades då testpersonerna löste uppgift 4 var att det skedde en förväxling 

mellan kontakt- och katalogfunktionen (se avsnitt 4.4, Uppgift 4). Molich (2002) använder 

fem punkter för att värdera användbarhet. Författaren beskriver i en av punkterna 

”begriplighet” att användaren skall kunna svara rätt om funktionen vad det gäller 

användningen. Ett exempel är att en av testpersonerna inte lyckades att fullfölja uppgiften 

på grund av att den inte förstod att den faktiskt befann sig i Katalog-funktionen. Därför är 

det viktigt att det görs en tydlig skillnad mellan Kontakt- respektive Katalog-funktionen. 

 

De olika testpersonerna utförde en uppgift på olika sätt. Det framkom konkreta exempel 

på detta under testets gång när en av testpersonerna tryckte på Enter-tangenten för att 

logga in medan de övriga klickade på Logga in-knappen (se avsnitt 4.1, Uppgift 1). För att 

ta bort ett inlägg i studentforumet, valde vissa att högerklicka på inlägget och sedan välja 

Ta bort från menyn som dem fick fram medan en av testpersonerna valde markera 

inlägget och sedan klickade på Ta bort-knappen (se avsnitt 4.3, Uppgift 3). Det kan 

påpekas att precis som Jordan (1998) påstår att om en användare har använt en liknande 

produkt tidigare blir det lättare att tillämpa tidigare kunskaper om produkten är designad 

rätt. Författarens påstående förklarar även testpersonernas olika sätt att lösa samma 

uppgift som noterades under hela testets gång. Användare bär med sig tidigare kunskap 

när dem använder nya produkter och det är inte fel att utnyttja det när man designar.  
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Preece, Rodgers & Sharp (2002) menar att en produkt skall anpassas för den tänkta 

användaren och typen av användaren påverkar hur produkten designas. 

 Ett förslag på att bättre anpassa programmet för användaren är att First Class skall ge 

möjligheten för användarna att själva kunna välja ut vilka funktioner som skall placeras ut 

som ”snabbval” eller ”kortkommandon” i menytabellen. På så sätt kan användaren utifrån 

sina behov bestämma vilka funktioner som ska vara lättillgängliga och utesluta mindre 

viktiga funktioner och gömma dem bakom andra huvudmenyer. Användaren slipper då bli 

störd av alltför många ikon-knappar som inte har någon betydelse för användaren, vilket 

gör att osäkerheten och förvirringen som vi iakttog hos alla testpersonerna kommer att 

minska rejält. En sådan lösning betyder också att First Class kommer att kunna anpassas 

för en specifik användares behov och önskemål och på så sätt ökar användbarhetsgraden i 

programmet. 

 

Något som märktes när den kognitiva genomgången användes som metod var att olika 

testpersoner fokuserade på olika saker vid varje uppgift. Detta kan kanske påverka om det 

blir ett korrekt resultat eller om observatörer och designers ska se på var majoriteten av 

testpersoner har för problem och gå efter det. Det kan också bero på att det är olika 

testpersoner med olika bakgrund som får olika problem under varje uppgift så att det inte 

bara blir samma sak som belyses. Enligt Dumas & Redish (1999) så ska experterna 

fokusera på vad som är gränssnittets för- och nackdelar med gränssnittet. Detta sker 

genom att gissa sig fram i gränssnittet som har skett olika för olika testpersoner. 

 

Uppgifterna som valdes ut att testas baserades på uppgiftsanalysteorier men också vad 

som en användare bör kunna utföra i First Class och som kan anses vara frekventa 

uppgifter. Det var varierade uppgifter som testpersonerna fick utföra. Under ett test hade 

det bara kunnat fokuseras på hur navigering ser ut eller bara strukturen eller bara hur 

ikoner kan uppfattas av en användare. Men eftersom syftet var att ta fram brister och 

avsaknad av funktioner togs de uppgifter fram som var spridda i hela First Class och 

allmänna uppgifter som kunde vara mer frekventa än andra för att lättare kunna få en 

överblick av brister och funktioner som saknades. Det är tänkt att First Class ska kunna 

användas av studenter och underlätta deras arbete. Dumas & Redish (1999) anser att detta 

är ett systems huvuduppgift. Hur användaren utför sina uppgifter måste designarna 

fokusera på och basera sina designbeslut på. 



 

 42
 

6 SLUTSATS 
 

Här presenteras de slutsatser som har kommit fram i uppsatsen och försök till att besvara 

undersökningsfrågorna och att uppnå syftet med denna uppsats. 

 

De stora bristerna i First Class som har kommit fram under testets gång och intervjuerna 

berör navigation, struktur, feedback och inlärning. Ett exempel på problem vad det gäller 

navigation var att för två av testpersonerna låg alla kursikonerna ovanpå varandra och för 

att kunna fortsätta med uppgifterna var de tvungna att dra isär alla ikoner, dock behövde 

de hjälp av observatörerna för att kunna göra detta. De generella bristerna var att det rörde 

sig om brist på feedback under olika delar av testet var att det saknades bekräftelse på till 

exempel, att en händelse blivit inlagd i kalendern. Ett exempel på strukturproblem är att 

det inte fanns någon struktur på katalogen, att namn eller kontaktinformation inte låg i 

någon specifik ordning. För att en användare ska kunna använda First Class första gången 

tyckte större delen av testpersonerna att det hade behövts en kort presentation eller 

utbildning för att kunna känna sig säkrare med programmet. Om de brister som har 

kommit fram under testets gång hade förbättrats så hade då ingen utbildning eller 

presentation behövts eftersom en användare lättare ska kunna använda programmet. 

 

Därför tycker vi att anledningen till att studenterna inte använder First Class oftare beror 

på användarnas svårtolkning av programmets gränssnitt och inte på funktionsbrister.  

Gränssnittet är svårtydlig på grund av följande:  

 

• Funktionerna ligger oftast dolda under menyer 

• Rubriker och ikoner är svåra att tolka för en student 

 

Vi anser därför att gränssnittsändringar med fokus på menyförenklingar, förtydningar av 

ikoner, förtydligande av namn eller rubriker är viktiga för att öka användbarhetsgraden i 

First Class och där med öka studenternas användning av programmet. 
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7 DISKUSSION 
 

Kapitlet behandlar tankar och idéer om de resultat, metoder, teorier och om framtiden – vad 

som kan tittas närmre på som har uppstått under uppsatsens gång. 

 

7.1 Diskussion kring brister och funktioner som saknas i First Class 

 

Syftet med denna uppsats var att belysa funktionsbrister och avsaknad av funktioner för 

att kunna ge förslag till förbättringar och även förslag till nya funktioner. 

                                  

För att en användare ska kunna använda First Class första gången så tyckte större delen av 

testpersonerna att det hade behövts en kort presentation eller lite utbildning för att kunna 

känna sig säkrare med programmet. Om de brister som har kommit fram under testets 

gång hade förbättrats så hade då ingen utbildning eller presentation behövts eftersom en 

användare lättare ska kunna använda programmet. 

 

En funktion som vi var intresserad av att veta om den hade behövts i First Class var 

LADOK, att kunna se sina betyg i First Class. Denna fråga ställdes till alla testpersonerna 

och vi fick ett positivt svar. En tyckte till och med att det kanske hade gjort att First Class 

hade använts mer. Hade användarna varit tvungna att använda First Class för att använda 

funktionen LADOK så hade de lärt sig programmet bättre trots de brister som har 

framkommit. 
 

De funderingar som fanns innan testet påbörjades var att det var dålig användbarhet som 

berodde på funktionsbrister eller gränssnittstolkningar. Det fanns en tanke om att 

missnöjet kunde bero på något helt annat. Det som har framkommit under intervjuerna 

med alla testpersonerna är att namnen på menyerna inte har någon struktur som är lätt att 

förstå sig på vilket försvårar för en användare att kunna använda programmet med lätthet. 

 

 

 



 

 44
 

7.2 Diskussion kring metoden 

 
Gulliksen & Göransson (2002) menar på att ett problem med expertutvärdering är att 

experterna inte har tillräcklig kunskap inom Människa-dator-interaktion eftersom ämnet är 

så pass nytt. Experterna som användes i detta test hade ingen praktisk erfarenhet att arbeta 

som experter. Vi borde ha satt upp riktlinjer för vad de skulle fokusera på vid varje uppgift 

för att underlätta för experterna och på så sätt kunnat se mer precist på vad det uppstod för 

problem under testets gång. 

 

Fokus med den kognitiva genomgången ligger på att användarna ska kunna gissa sig fram 

i gränssnittet och på så sätt lära sig programmet anser Nielsen & Mack (1994). Ett tydligt 

exempel där det var skillnad mellan användare och designers var när testpersonen skulle 

använda ett namn från skolans katalog. För att kunna söka efter ett namn så skulle 

användaren skriva i rutan bredvid Mönster. Ett ord som en användare kanske är van vid är 

Sök eller Namn. Eftersom det är ett engelskt program från början så kan det innebära att 

det kanske har blivit fel vid översättningen. En annan orsak kan vara att designerna har 

använt ordet, men eftersom en användare inte har stött på det ordet innan är det en stor 

skillnad mellan vad användaren och designern har tänkt. Idag är det ändrat till Sök efter att 

testet är utfört. 

 

Designern ska informeras om vad uppgiften ska ha för mål, de uppgifter som en 

användare kan anse viktiga och om det finns uppgifter som är bundna till varandra tycker 

Dumas & Redish (1999). De uppgifter som vi tyckte var viktiga ur en användares 

synpunkt var sådana som vi tog med i vårt test. Vissa av uppgifterna var bundna till 

varandra. En sådan uppgift var att först gå in på en specifik kurs och sedan skriva i 

forumet för den kursen. Detta är något som en användare bör kunna utföra utan några 

svårigheter eftersom det blir allt vanligare att kunna kommunicera med en annan person 

genom att använda specifika forum än att till exempel prata i telefon eller mötas ansikte 

mot ansikte. 

 

Videofilmning av ett test ger möjlighet att kunna gå tillbaka och se vad testpersonerna gör, 

men också ge en möjlighet till förändring av designen enligt Nielsen & Mack red. (1994). 

Det går att se två saker när videofilmning sker, det ena är vad en testperson gör under ett 

test men också ansiktsuttryck som en testperson får när det uppstår problem. Det går också 
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att höra vad testpersonen säger. Det blir väldigt mycket information att få ner på ett 

papper. Vid våra tester så filmade vi bara mot skärmen och inte direkt ansiktet för att få se 

deras ansiktsuttryck. Från början användes en bandspelare för att dokumentera vad 

testpersonen sa i samband med testet och även intervjun. Efter att första intervjun hade 

gjorts upptäcktes det att dels var svårt att höra vad testpersonen sa men också att veta vad 

som utfördes för handling under testets gång. Från andra testet och intervjun användes 

videokamera för att samtidigt kunna se vad testpersonerna gjorde samtidigt som de 

pratade. Att videofilma testpersonerna har både fördelar och nackdelar. Fördelen för oss 

var att vi kunde vid ett senare tillfälle gå tillbaka och se vad testpersonerna verkligen 

gjorde under testets gång som till exempel vilka menyer de valde. Scheniderman (1998) 

ansåg att videofilmning underlättar genom att det går både att se och höra vad en 

testperson gör vid en tillbakablick. Nackdelen är ju om testpersonerna känner sig 

obekväma därför att allt de säger och gör videofilmas vilket hämmar deras reaktioner eller 

vad de säger. Testpersoner pratade för lite under observationerna trots att vi bad dem att 

tänka högt, genom att ge muntliga instruktioner innan testets början och skriftligt på 

testpappret som varje testperson fick innan testet började. Vid olika tillfällen pratade inte 

testpersonerna tillräckligt och att de videofilmas kan vara en orsak 

 

Inför en intervju, även om den är ostrukturerad så bör det ske lite förberedelse anser 

Newman & Lamming (1995). En observatör bör inte komma utan några frågor att ställa 

vid en intervju, dels så finns det kanske inte hur mycket tid som helst att tillgå men också 

att frågorna blir helt ovidkommande för slutresultatet. Det kan också ge ett oproffsigt sätt 

gentemot testpersonen som kan i slutändan ge ett sämre resultat. Fördelen med 

ostrukturerade intervjuer är att det går att ställa olika frågor och kunna få mer djupgående 

svar hos olika testpersoner om olika frågor. Under observationerna blev förhållandena 

sådana att det inte gick att ställa samma fråga till alla testpersonerna eftersom varje 

testperson utförde uppgifterna på olika sätt och hade olika svårigheter med olika moment. 

Det innebar att det fanns olika frågetecken som behövdes klargöras i intervjuerna efter 

testet. På något sätt har detta inneburit att en säkerställning har kunnat göras av vad som 

uppfattades under testets gång och få bekräftelse på det genom intervjun. Användning av 

ostrukturerade intervjuer innebar att det inte gick att få svar på alla frågorna eftersom 

vissa frågor var specifika för varje testperson som berodde på något som hade observerats 

under testets gång. Om samma fråga hade ställts till alla testpersonerna hade det kanske 
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medfört att frågan hade fått formulerats om och då hade det i slutändan inte varit samma 

fråga till alla. 

 

7.3 Diskussion kring teorierna 

 
Enligt Jordan (1998) behöver produkten inte vara användbar för alla och att en produkt 

bör designas för den tänkta användaren. Med tanke på First Class och med fokus på 

användare som är studenter, vilket var vår undersökningsgrupp, så anser vi att 

programmet har en god anpassningsgrad till studenter. Detta betyder att programmet 

innehåller de flesta funktionerna som en student vid Högskolan i Kristianstad behöver. 

Det syns på innehållet i First Class att det är studenter som har varit huvudfokus och inte 

till exempel lärare. Det finns som exempel de olika kurser som varje enskild student läser. 

 

Arvidsson & Arvidsson (1996) påstår att det finns en del misstag som görs när en 

organisation skapar ett intranät. Dessa misstag kan vara att intranätet saknar en tydlig 

struktur genom att text och bilder bara läggs till utan att det ger en större effekt. Arvidsson 

& Arvidsson (1996) menar att intranätet bör ha ett enhetligt utseende. De största 

problemen med att integrera med programmet berodde på ikon- och menytolkningar. En 

del av våra testpersoner nämnde att det är besvärligt med meddelandena som hoppar fram 

direkt efter att en användare har loggat in. Kanske kan detta vara orsaken till att 

programmet känns ostrukturerat som en del av våra testpersoner påstod under intervjun. 

Men vi anser att First Class ändå har en grundstruktur som gränssnittet är uppbyggd efter, 

vilket även en testperson påpekade.  

 

Det går att konstatera att First Class inte har större funktionsbrister och att programmet 

uppfyller målen som har med funktionsvalen att göra, nämligen att kommunicera samt 

utbyta information på ett enkelt samt effektivt sätt. Om vi undersöker First Class med 

hjälp av Chaffeys (1998) tre begrepp kommunikation, samarbeta och koordination kan vi 

dra ut följande: Programmet First Class ger studenterna en möjlighet att kommunicera via 

e-post, eller att samarbeta och utbyta information genom diskussionsgrupper och forum 

och att arbeta ihop genom att lägga ut dokument som andra medlemmar av gruppen kan få 

tillgång till. 
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7.4 Framtida testing 

 

Programmet borde utvecklas så att det blir mer användarvänligt för de användare som ska 

använda det. Med denna uppsats har en del av problemen med First Class åskådliggjorts. I 

och med att begränsningar har gjorts i uppsatsen bör det i framtiden också tittas närmre på 

andra funktioner som är intressanta för olika användare inom en organisation. Detta bör 

undersökas inte bara ur studenters synvinkel utan också ur lärarnas eller annan personals 

synvinkel och om programmet ska kunna användas mer vid vilken extern dator som helst. 

Detta beror ju på vilken organisation som ska använda programmet, men för en högskola 

skulle det kunna innebära att utveckla distanskurser och göra de mer tillgängliga på nätet 

och att använda First Class till detta. 

 

First Class som Högskolan i Kristianstad har implementerat, skiljer sig från First Class 

som en annan organisation använder är en annan problemställning. Utifrån intervjuerna 

berättade en av testpersonerna att den hade använt First Class tidigare vid ett annat 

sammanhang och att testpersonen då uppfattade systemet som mycket enklare att använda. 

First Class är ett intranätsystem som kan anpassas till olika typer av organisationer. 

Samtidigt vet vi att varje organisation har sina egna behov och önskemål som den vill 

framhäva och jobba för. Eftersom högskolan har beslutat om att deras intranät system ska 

innehålla flera olika funktioner, måste man inse att det är svårt att komma med en enkel 

lösning. Men vi tror att genom att studera hur en annan organisation använder sig av First 

Class kan detta möjligtvis ge idéer och förslag till förbättringar.   

 

Något vi kunde ha gjort var att använda elever med baskunskaper i datoranvändning som 

inte har någon kunskap om användbarhet eller interaktionsdesign till att göra testet för att 

se hur det gick för dem. Då hade kanske en annan faktor visat sig som vi inte har tittat så 

ingående på nämligen hur mycket det påverkar att en användare dels har använt First 

Class innan eller att en användare har använt liknande program innan. Vi kunde också ha 

använt fler experter eller testat på lärare, dels de som är lärare inom interaktionsdesign och 

användbarhet, men också andra lärare på de olika program och kurser på Högskolan i 

Kristianstad. 

 

Ett annat sätt att testa vad det gäller de uppgifter som vi har använt i denna uppsats är att 

göra en pilotstudie eller testa uppgifterna på, som vi har kallat vanliga användare med 
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baskunskaper i datoranvändning. Vi har inte alls testat våra uppgifter på studenter vid 

Högskolan i Kristianstad för att se hur dem hade klarat av att utföra uppgifterna. Då kunde 

vi ha sett hur dem hade klarat det, både med och utan handledning. Och kunnat göra en 

jämförelse mellan dessa – vad skiljde i utförandet mellan de olika. Eftersom vi själva är 

studenter vi Högskolan i Kristianstad ansåg vi att de olika uppgifterna som vi tog fram är 

uppgifter som en student kommer att ha nytta och behov av. Det är ju tänkt att First Class 

ska öka kommunikationen för studenter, lärare och medarbetare på Högskolan i 

Kristianstad. Då ansåg vi att kunna se schemat för en viss kurs, skriva en kommentar i 

forumet för den kursen, skicka ett e-post meddelande och kunna använda kalendern var av 

vikt att kunna för vad vi ansåg vanliga användare med baskunskaper i datoranvändning. 

Nielsen & Mack (1994) och Dix et al. (2004) anser att uppgifterna som granskas i den 

kognitiva genomgången bör vara karakteristiska uppgifter som användarna kommer att 

vilja utföra i systemet och det bör vara centrala uppgifter i systemet som granskas. 

 

Som observatörer informerade vi våra testpersoner endast om vilka uppgifter som skulle 

utföras, inte hur. Det kunde vid framtida testing av First Class att informera varje 

testperson om hur de ska utföra uppgifterna. Detta för att mer djupgående kunna se mer 

exakt var bristerna ligger eller funktionerna saknas. En uppgift har en viss ordningsföljd 

enligt Hackos & Redish (1998) som sen testpersonen kan ändra på. För att undvika att 

testpersonen ändrar i uppgiften borde en lista ha getts till varje testperson om hur 

uppgiften skulle lösas. 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 – Testpersonernas uppgifter 

 
Hej!  
 
First Class är ett internt eller intranät system som Högskolan i Kristianstad har.  
 
Ni skall agera som en expert i Människa – Dator – Interaktion och/eller interaktionsdesigner 
men samtidigt är det viktigt att Ni tänker på den vanliga användaren när Ni utför testet. Ni bör 
främst tänka på hur bra systemet är på att en ”användare” kan lära sig att använda, utan att få 
utbildning innan första användning sker.  
 
Er uppgift är att fungera som en utvärderare av detta system och vi kommer inte att beröra alla 
delarna i systemet. Vi har valt ut ett antal moment som vi ska undersöka. Ni har fem stycken 
uppgifter som ni ska försöka utföra. Alla uppgifterna görs i First Class: 
 

1. Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 
2. Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 
3. Lägga en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta bort den. 
4. Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska ske 

via skrivbordet och inte i kurssidan. 
5. Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 
 
Under tiden Ni utför uppgifterna vill vi vänligen be Er att:  

• Berätta steg för steg vad Ni gör och hur Ni tänker (TÄNKA HÖGT!) 
• Är det något Ni saknar när du gör uppgifterna? 
• Kan användarna försöka uppnå den rätta effekten? Nielsen & Mack red. (1994) 
• Kan användarna upptäcka att den rätta funktionen finns tillgänglig? Nielsen & 

Mack red. (1994) 
• Kommer användarna koppla den riktiga funktionen med den tänkta uppgiften? 

Nielsen & Mack red. (1994) 
• Om den riktiga handlingen har blivit utförd, kan användaren se att framsteg har 

gjorts mot lösningen av uppgiften? Nielsen & Mack red. (1994) 
 
Efter testet vill vi att Ni ger synpunkter på systemet samt att Ni ger förslag på förbättringar av 
funktioner eller förslag till helt nya funktioner om Ni anser saknas. 
 
Till sist vill vi tacka Er för att Ni ställt upp på testet. 
 
Obs! Vi kommer endast att iaktta Er medan Ni gör testet, detta betyder att vi inte svarar på 
frågor eller ger hjälp för att utföra uppgifterna. 
 
Efterföljande frågor av testet: 
Vika funktioner saknar Ni? 
Finns det funktioner som Ni tycker bör förbättras? 
Om du har hittat problem med systemet, var tycker Ni att problemet främst ligger? 
Är det något Ni vill tillägga om systemet eller själva testet? 
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I systemet kan du få information om högskolan och leta upp vilka studenter som går på 
skolan. Här kan du hitta följande: (Utdrag från hjälpdokument i First Class). 
 
MailBox:  
Där du hittar dina personliga e-post. 
 
Calendar: 
Detta är din kalender. 
Tänk på att anteckningar du gör här ses av alla First Class användare om du inte sätter 
Känslighet: Privat.  
 
Adressbok: 
Adressbok för exempelvis privata adresser och sändlistor. 
 
Högskolan Studenter HKR: 
Bakom denna ikon döljer sig gemensamma resurser och konferensytor.  
 
Systeminfo HKR: 
Systeminfo HKR är konferensen för meddelande om de dataresurser Högskolan 
tillhandahåller. 
 
Program och Kurskonferenser: 
Du kommer att få genvägar till konferenser för alla program och kurser du är registrerad på. 
(OBS Alla genvägar kommer från början att hamna på samma ställe, du kan placera ut dem 
genom att dra dem med musmarkören) 
 
Kontrollera med lärare hur konferenserna kommer att användas i dina kurser. 
 
Forum: 
För dubbelriktad kommunikation mellan lärare och studenter. 
 
Skapare: Alla administratörer 
Deltagare: Student i kursen, personal 
 
Anslagstavla: 
För information från lärare/instutition till studenter. 
 
Skapare: Alla administratörer 
Deltagare: Personal 
Infohämtare: Student i kursen 
 
StudentForum: 
Forum endast för studenter i kursen 
 
Deltagare: Student i kursen, FCadmin på institutionsnivå 
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9.2 Bilaga 2 - Test med testperson 1 utfört den 28 maj 2006. 

 

Uppgift 1 – Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 

 

Testpersonen löste uppgiften snabbt och utan några oklarheter. Användarnamn och lösenord 

skrevs in och sedan klickade testpersonen på Logga in-knappen. 

 

Uppgift 2 – Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 

 

Testpersonen hittade inte kursen som efterfrågades i uppgiften. Problemet för testpersonen var 

att alla kursikonerna låg ovanpå varandra när testpersonen loggade in. I det här fallet så 

behövde testpersonen dra isär alla kursikonerna för att kunna gå vidare med uppgiften. 

Testpersonen klickade på hela kursikonklumpen och hamnade i fel kurs.  

 

- Jag har nog inte just denna kursen. 

 

Därför förklarade vi att testpersonen måste dra ut dem för att de ligger flera bakom varandra 

för att testpersonen ska kunna komma vidare och lösa uppgifterna. Efter att testpersonen fått 

instruktioner för att kunna gå vidare så öppnade testpersonen schemat utan problem. 

 

Uppgift 3 – Lägg  en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta bort det. 

 

Testpersonen hittade snabbt ikonen Studentforum som fanns under kursen MI6420v06. När 

testpersonen skulle skriva in meddelandet så började testpersonen att gå in i menyn Arkiv och 

leta där. Därefter hittade testpersonen menyn Meddelande och valde Nytt meddelande och 

skriver i Ärende raden ordet test. Efter det så försökte testpersonen att spara istället för att 

Skicka Meddelande. Detta gjorde att meddelandet hamnade i testpersonens egen inkorg och 

testpersonen försökte att skicka meddelandet från sin egen e-postlåda men misslyckades. 

Sedan tog testpersonen bort meddelandet från sin e-postlåda och gick vidare till nästa uppgift. 
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Uppgift 4 – Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska 

ske via skrivbordet och inte i kurs sidan. 

 

Testpersonen letade i menyerna och gick in i menyn Kontakter, som visade sig vara tom. 

Testpersonen lyckades inte hitta någon att skicka till och avslutade därför uppgiften. 

 

Uppgift 5 – Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 

 

Kalender-ikonen som finns på skrivbordet, klickade testpersonen på för att kunna börja på 

uppgiften. Efter det så började testpersonen leta i menyn och valde Ny händelse. Här skrev 

testpersonen att det var Examinationsdags i högskolan, men gjorde misstaget att skriva in 

tiden i fältet där datumet skulle stå. Misstaget upptäcktes snabbt och testpersonen ändrade det. 

Härefter gick testpersonen in i menyn Arkiv och valde Spara som. När testpersonen skulle 

stänga Händelse-fönstret så råkade testpersonen att stänga hela programmet och blev därför 

tvungen att logga in igen. Efter inloggningen öppnade testpersonen kalendern för att 

kontrollera att allting var rätt och då visade det sig att testpersonen hade lagt in en till 

händelse som varade mellan 9 och 10 samma dag som examinationsdagen. Testpersonen 

förstod att något hade gått fel och tog därför bort händelsen som inte borde vara med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 56
 

9.3 Bilaga 3 - Test med testperson 2 utfört den 2 juni 2006. 

 

Uppgift 1 – Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 

 

Testpersonen klarade inloggningen utan några krångligheter, användarnamn och lösenord 

skrevs in och efter det så klickade testpersonen på Logga in-knappen.  

 

Uppgift 2 – Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 

 

Vid inloggningen så hoppade en massa meddelande upp som testpersonen stängde innan 

uppgiften påbörjades. Testpersonen började med att klicka på ikonen Högskolans studenter 

HKR men insåg att det inte var rätt plats. 

 

– Jag saknar en klar och tydlig väg till ”program och kurskonferenser”. Jag tycker att 

det bör finnas något som heter ”program och kurser” eller liknande. Eller 

”kursinformation”. 

 

Testpersonen letade vidare bland annat i menyn Arkiv, Kalendern, Kontakter, Studentforum 

och fortsatte att testa dem flesta ikonerna och menyerna men hittade inte kursen. Testpersonen 

sa flera gånger: 

 

-  Jag är totalt förvirrad. 

 

Vi informerade testpersonen att kursikonerna måste dras isär för att det ska finnas möjlighet 

att gå vidare med uppgiften.  

 

- Det är det sjukaste jag har varit med om, säger testpersonen när vi hjälper 

testpersonen vidare. Hur ska man kunna veta det där, nej det här var helt galet, usch 

usch usch, fy fy fy, så här får man inte göra. 

 

Testpersonen lyckades sedan gå vidare och öppnade schemat utan problem. 
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Uppgift 3 – Lägg en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta bort det. 

 

Testpersonen började med att klicka på ikonen för Studentforum som finns under kursen 

MI6420v06 och fortsatte med att klicka på Arkiv och tittade igenom dem andra menyerna. Till 

slut upptäckte testpersonen ikonen Nytt meddelande och klickade på den. Efter det så skrev 

testpersonen in ett meddelande och la till i Ärende raden. Sedan klickade testpersonen på 

Skicka-ikonen. Meddelandet hade lagts till i Studentforumet och testpersonen högerklickade 

på det och valde att Ta Bort, då kom det upp en ruta som frågade om testpersonen vill ta bort 

meddelandet eller avbryta. Testpersonen valde Ta bort. 

 

Uppgift 4 – Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska 

ske via skrivbordet och inte i kurs sidan. 

 

Testpersonen började med att gå in på skrivbordet och klickade sedan på Kontakter-ikonen 

och valde Ny kontakt. Här skrev testpersonen in förnamn och efternamn som testpersonen 

ville hitta. Därefter klickade testpersonen överallt i Kontakter-fönstret eftersom det inte hade 

kommit upp personen som söktes. Istället hade den personen lagts till i kontaktlistan för 

testpersonen utan e-post adress. På testpersonen skärm finns en del fönster öppna på samma 

gång. 

 

- Alltså det är störigt med alla dem här fönster hela tiden, kan inte bara allting 

försvinna, bort bort bort. 

 

Testpersonen gjorde ett nytt försök och klickade på Mailbox som finns på skrivbordet istället. 

Därefter klickade testpersonen på ikonen till Nytt Meddelande. Under Ärende skrev 

testpersonen test. Först ville testpersonen skicka till sin egen e-postadress, men efter att ha 

tittat på uppgiften en gång till så förstod testpersonen att det skulle skickas till någon i 

högskolan katalog. 

 

– Jag behöver någon form av en adressbok så jag vet vilka jag kan skicka till. 

 

Testpersonen började bläddra i menyn, under menyn Samarbeta så hittade testpersonen något 

som hette Vilka är uppkopplade. Testpersonen klickade på menyn och fick upp en lång lista 

med namn och e-postadresser. 
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- Jag vill gärna skicka till någon jag vet vem det är till exempel finns alla med här? 

Nej nej, det är bara dem som är online kom jag på.  

 

Testpersonen började leta efter Xxxxxxx Xxxxxxxx i listan men hittade inte personen och 

stängde ner fönstret. Testpersonen letade vidare bland ikonerna som fanns med i 

meddelandefönstret. Efter det så klickade testpersonen på ikonen Kontakter men insåg snabbt 

att testpersonen hade hamnat fel och avbröt. Ikonen Katalog klickade testpersonen sen på. 

 

- Där har vi en massa studenter, säger testpersonen  

- Kan man inte bara söka på någon form av student, dem här är dessutom inte i 

bokstavsordning.  

 

Testpersonen stängde katalogen och testade därefter att öppna katalogen flera gånger. Sedan 

gick testpersonen in i Meddelande-fönstret igen. 

 

Testpersonen frågade oss: 

 

- Kan man inte bara hitta på en adress och chansa på att den är rätt? 

 

Vi svarade testpersonen: 

 

- Du behöver inte lösa uppgiften om du inte känner att du klarar av den, för vi kan inte 

hjälpa till eller svara på frågor under observationstiden. 

 

Testpersonen provade med att skriva till en påhittad e-postadress och skrev i Till-fältet 

xxxxXXXX. I meddelandet skrev testpersonen hejsan och sedan försökte skicka, men Skicka-

ikonen var inte aktiv. (Förmodligen för att testpersonen hade skrivit en felaktig adress).  

 

- Nu kan jag inte skicka, jag avslutar det här är det värsta jag har varit med om. Och 

det dåliga med här var att jag hittade inga kontakter. Kan användarna försöka uppnå 

den rätta effekten? Nej för det fanns ingen tydlig information. Kan användarna 

upptäcka att den rätta funktionen finns tillgänglig? Nej för det fanns ingenting vad jag 

kunde se och det var det dåliga. Kommer användarna koppla den riktiga funktionen 

med den tänkta uppgiften? Jag hittade ingen funktion, jag hade en uppgift jag fattade 
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inte vad jag skulle göra. Om den riktiga handlingen har blivit utförd, kan användaren 

se att framsteg har gjorts mot lösningen av uppgiften? Nej men det blev den inte, jag 

avslutade den uppgiften. 

 

Uppgift 5 – Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 

 

Testpersonen klickade på Kalender-ikonen, som finns på skrivbordet. 

 

- Och då skulle jag få för mig att klicka på den 8/6  

 

Testpersonen dubbelklickade på fältet 8/6, då kom det upp ett nytt fönster. I fältet Händelse 

skrev testpersonen Examinationsdag och i fältet Plats så skrevs inget in men testpersonen 

ändrade sluttiden till 16.00. 

 

- Jag skulle vilja ha en Ok-knapp men det finns inte därför testar jag att bara stänga 

ner fönstret. 

 

Testpersonen klickade på X:et för att stänga fönstret och händelsen låg på rätt plats. 

 

- Eftersom jag har använt sådana här verktyg förut så tycker jag att det här funkar bra. 

Hade jag inte vetat att man skulle klicka i fältet där datumet står så hade det nog varit 

lite knepigt. Dem tycker jag har funkat precis som det funkar i alla andra program, 

bra, bra! 
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9.4 Bilaga 4 - Test med testperson 3 utfört den 5 juni 2006. 

 

Uppgift 1 – Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 

 

Testpersonen började med att skriva in användarnamn och sedan lösenord och tryckte därefter 

på tangenten Enter för att logga in. 

  

Uppgift 2 – Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 

 

- Det har jag ingen aning vilken kurs det är, och det är lite frustrerande. 

 

Testpersonen letade upp kursen MI6420v06 och klickade på den och klickade sedan på 

Schema-ikonen väl inne på kurssidan. (Denna testperson hade inte alla kurs ikonerna ovanpå 

varandra). Efter det så stängde testpersonen schemafönstret för att komma tillbaka till 

kurssidan. 

 

Uppgift 3 – Lägg en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta bort det. 

 

Testpersonen började med att klicka på ikonen för Studentforum som finns under kursen 

MI6420v06, efter det valdes Arkiv i menyn och sedan Nytt. 

 

- Ny kommentar, kanske, nytt dokument, nytt dokument special. 

 

Testpersonen valde till slut Nytt memo, efter det skrevs ett meddelande in i fönstret som kom 

upp. Sedan började testpersonen titta i menyerna och ikonerna som fanns högst upp i fönstret. 

Testpersonen gick in i Arkiv och valde Spara som men sedan avbröt allt och gjorde ett nytt 

försök. Testpersonen stängde ner Memo-fönstret och hamnade igen på Studentforumet 

MI6420v06, därefter testade testpersonen Meddelande nere på sidan. Därefter undersökte 

testpersonen ikonerna som fanns högst upp och la muspekaren över för att få reda på vad de 

innebar. Sedan klickade testpersonen på ikonen Nytt meddelande och fick upp ett nytt fönster. 

I fönstret så skrev testpersonen Kommentar och i fältet för Ärende och Test som Meddelande 

och klickade sedan på Skicka-ikonen. Meddelandet dök nu upp i Studentforumet. 

Testpersonen högerklickade på meddelandet och valde Ta Bort i menyn som kommer upp. 

Därefter valdes Ta Bort igen i varningsmeddelandet som kom upp. 
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Uppgift 4 – Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska 

ske via skrivbordet och inte i kurs sidan. 

 

För att öppna inkorgen klickade testpersonen på ikonen Mailbox som finns på skrivbordet. 

Därefter valdes ikonen Nytt meddelande och ett nytt fönster öppnades, sedan valdes ikonen 

Katalog. Här försökte testpersonen att hitta någon som testpersonen kände. 

 

- Det här är rörigt, jag har hamnat fel tror jag. 

 

Testpersonen stängde Katalogen. 

 

Därefter klickade testpersonen på ikonen Kontakter, men stängde den snabbt igen. 

Testpersonen gjorde ett nytt försökt och gick in i Katalogen igen. 

 

- Är dem sorterade på efternamn? 

 

Här letade testpersonen efter någon att skicka till. Efter att personen var funnen så klickade 

testpersonen på det och därefter på Till-knappen och sedan Stäng-knappen. 

 

- Det var alldeles för rörig katalog. 

 

Testpersonen skrev in ett meddelande och klickade på ikonen Skicka Meddelande. 

 

Uppgift 5 – Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 

 

Testpersonen började med att klicka på Kalender-ikonen som finns på skrivbordet och 

därefter dubbelklickade på rutan för datumet 8/6 och fick upp ett nytt fönster. Här i fönstret 

skrevs Händelse, Plats, Datum och Tid in. Testpersonen valde menyn Arkiv och Spara som, 

men avbröt sparandet. Testpersonen valde X:et för att stänga fönstret och upptäckte att 

händelsen hade blivit inlagd. 

 

 

 



 

 62
 

9.5 Bilaga 5 - Test med testperson 4 utfört den 5 juni 2006. 

 

Uppgift 1 – Börja med att logga in på ditt eget konto i First Class. 

 

Först skrev testpersonen in sitt användarnamn och lösenord och klickade sen på knappen 

Logga in. 

 

Uppgift 2 – Gå in på kurs MI6420v06 och öppna schemat för denna kurs. 

 

- Nu ska jag hitta rätt kurs att gå in på. Vilket jag inte tycker är så lätt för att 

kursnamnen är väldigt komplexa och svåra att tyda när dem är så lika. 

 

Testpersonen lyckades hitta kursikonen som efterfrågades efter lite letande och öppnade 

kursen. Dock så letade inte testpersonen upp schemat för kursen utan fortsatte till nästa 

uppgift. 

 

Uppgift 3 – Lägg en kommentar på studentforumet MI6420v06 och sedan ta bort det. 

 

Testpersonen klickade på Studentforum-ikonen som finns under kursen MI6420v06och ett 

nytt fönster öppnades där valdes Nytt meddelande-ikonen. Ytterliggare ett nytt fönster 

öppnades där testpersonen skrev i ämnesraden Kommentar och sedan ett meddelande och till 

sist klickade på ikonen Skicka. 

 

- Det jag kan tycka är problematiskt här är att ikonerna är svåra och det ser också 

väldigt komplext ut för en ny användare och det kan vara svårt att hitta rätt direkt, 

man får nog leta sig fram.  

 

För att ta bort meddelandet klickade testpersonen på Papperskorg-ikonen. 

 

- Det här är en bra ikon, det är en bra metafor för en Ta bort – ikon. 

 

Efter det markerade testpersonen meddelandet och klickade på Ta Bort-ikonen och fick upp 

ett meddelande där testpersonen kunde välja mellan att avbryta eller ta bort sedan så klickade 

testpersonen på Ta bort-knappen. För att stänga studentforumet klickade testpersonen på X:et. 
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Uppgift 4 – Skicka ett e-post meddelande till en valfri person i högskolans katalog, detta ska 

ske via skrivbordet och inte i kurs sidan. 

 

Testpersonen klickade på ikonen Mailbox som finns på skrivbordet. 

 

- Jag gör exakt samma sak som jag gjorde på kurssidan när jag skulle lägga en 

kommentar, så jag trycker på det lilla brevet. 

 

Testpersonen klickade på ikonen Nytt meddelande och skrev in en adress till en person som 

testpersonen tänkte skicka till och ämne. Efter det så läste testpersonen uppgiften igen och 

upptäckte att meddelandet skulle skickas till en person i högskolans katalog. Då började 

testpersonen titta igenom ikonerna och väntade en stund till förklaringen kom fram. Efter att 

testpersonen hade tittat igenom ett par ikoner så hittade testpersonen en ikon som hette 

Katalog. Testpersonen klickade på ikonen Katalog och fick upp ett fönster med en lång lista 

med namn. I fältet som heter Mönster skrev testpersonen Xx. 

 

- För att söka så skriver jag in några bokstäver där det står Mönster, men det kan jag 

väl tycka att det är ett konstigt begrepp att använda i denna funktionen. De borde väl 

kunnat använda ett annat ord till det så man förstår det lite bättre. Jag ska leta upp en 

klasskompis Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. 

 

Testpersonen började scrolla i listan och dubbelklickade på namnet. Katalog-fönstret stängdes 

och adressen till den valda personen hamnade i Till-fältet. Efter det så skrev testpersonen ett 

kort meddelande och klickade på Skicka-ikonen. 

 

Uppgift 5 – Lägg in i kalendern att den 8/6 är examinationsdagen mellan 9.00 till 16.00 och 

platsen är skolan. 

 

Kalender-ikonen som finns på skrivbordet började testpersonen att klicka på. Där började 

testpersonen titta igenom menyn. Sedan klickade testpersonen på ikonen som heter Ny 

uppgift, där fick testpersonen upp ett nytt fönster och skrev in tid samt händelse. Efter det 

började testpersonen att bläddra igenom menyn och flikar. 

 

- Jag har ingen koll på vad jag sysslar med, känns det som. 
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Testpersonen klickade på ikonen Nytt meddelande men stängde snabbt ner fönstret. Efter att 

ha stängt ner hela fönstret så upptäckte testpersonen att det hade kommit in i Kalendern men 

som inte stämde. Testpersonen gjorde ett nytt försök och klickade på ikonen Ny händelse och 

ett fönster öppnades. 

 

- Aha, ny kalender händelse, då tryckte jag nog helt fel sak från första början.  

 

I det fönstret skrev testpersonen in Händelse – Examination, Plats – Skolan och valde den 

rätta tiden och datumet från rolldown menyn. 

 

- Jag tycker att det är dumt att man inte har en Lägg in-knapp eller så, alltså någonting 

som man kan klicka på för att veta att händelsen läggs in och fönstret stängs. 

 

Testpersonen stängde fönstret genom att klicka på X:et och den rätta händelsen las till under 

rätt datum. Efter det så tog testpersonen bort den gamla felaktiga händelsen som hade lagts till 

tidigare genom att markera den och sedan klicka på Papperskorg-ikonen.  

 

- Jag tyckte att kalendersystemet var lite krångligt, som ny användare som jag nu också 

var av denna funktionen så hade jag problem att hitta vad som ska göras. 
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9.6 Bilaga 6 - Intervju med testperson 1 utfört den 28 maj 2006. 

 

Observatörer: Vad tycker du om First Class? 

 

Testperson 1: First Class är ett bra program om det rätt uppbyggt. Enligt min åsikt så kan 

man göra det bättre än hur högskolan har gjort det. Det är lite svårt att bli klok på hur man 

ska göra, till exempel.  Att lämna in uppgifter eller lägga in en viss uppgift i forumet och sånt. 

 

Observatörer: Vad är det som gör det svårt? 

 

Testperson 1: Det är lite grann menyerna som det är riktigt rörigt att hitta i. Jag jämför detta 

med att jag har använt First Class i andra sammanhang och där upplevde jag det som mycket 

enklare att använda. 

 

Observatörer: Var har du använt First Class tidigare? 

 

Testperson 1: På komvux här i Kristianstad och där upplevde jag aldrig det som att var 

jobbigt när personen skulle lägga in någonting……… eller skulle lägga in något eller 

kommunicera med läraren. 

 

Observatörer: Det som är bra med First Class? 

 

Testperson 1: Alla kan nå det, var man än är, har man bara sitt First Class konto med sig och 

programmet så är det enkelt. Ja, det är ju tydligt när man kommer in, det enda som då var är 

ett problem var att kurserna hade lagt sig ovanför varandra, så man inte hittade just den 

kursen när man kom in, utan att man själv fick dra ut dem för att kunna se alltihopa. 

Men sen när man väl har allting på skrivbordet, så är det ganska tydligt var man ska gå in 

någonstans, hur det är uppbyggt, att lägga in uppgifter i kalender och att lägga in kontakter. 

Likadant är det på respektive kurssida. 

 

Observatörer: Är det störigt med dem meddelanden som kommer fram direkt när man loggar 

in? 
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Testperson 1: Inte själva störandet, för att använder man First Class enbart så är det jättebra 

att få reda på nya meddelanden. 

 

Observatörer: Är det då dåligt att dem kommer fram direkt, hade det kunnat lösas på ett annat 

sätt? 

 

Testperson 1: Nej, jag tycker inte det är dåligt, för att många gånger kanske man glömmer att 

kolla sin mailbox, på det sättet går man inte miste om nya mail. Man kan ju administrera det 

på ett sådant sätt, att det står där nere som till exempel att du har så och så många mail. 

 

Observatörer: Som expert kan du komma på något som fattas eller kan förbättras i First 

Class? 

 

Testperson 1: Jag upplever inte som om det fattas någonting för instruktionerna som behövs 

när man går en kurs. Du kan kontakta dina klasskompisar och kan lämna in arbeten direkt 

även spara egna dokument, sen finns det ett diskussionsforum också, om man behöver hjälp 

med någonting så kan man lägga in meddelandet där och få hjälp av andra i klassen. 

 

Observatörer: Att få resultat på kurs eller moment i kurs, tycker du det hade varit bra att ha 

med i First Class? 

 

Testperson 1: Ja, det hade varit bra, du menar att man ser resultat på tentor och resultat på 

inlämnings uppgifter. 

 

Observatörer: Hade det varit bra att gå in i LADOK via First Class? 

 

Testperson 1: Det hade varit bra om LADOK hade funnits här, så man hade sluppit att gå in 

på andra ställen för att beställa LADOK naturligtvis. Att allting hade funnits på ett ställe. 

 

Observatörer: Hur tror du nya ”vanliga” användare ser på First Class? 

 

Testperson 1: Det är väl det här att innan man har vant sig vid programmet att det kan vara 

väldigt svårt att hitta i menyerna och göra dem olika grejerna. 
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Observatörer: Med tanke på ”vanliga” användare, är det enkelt att lära sig programmet 

redan vid första användningen eller krävs det en utbildning för användaren? 

 

Testperson 1: Det behövs ju lite utbildning för att menyerna skiljer ju sig lite grann från 

andra datorprogram. Här finns ju lite andra funktioner i, till exempel det här med Samarbeta.  

Det här beror lite grann på hur van man är att använda chattprogram, det är inte jag. Jag 

tror att dem som är vana att hålla på med chattprogram har mycket lättare för det att förstå 

än vad jag har. 

 

Observatörer: Tycker du att menyn Samarbeta är lite skum? 

 

Testperson 1: Nä men, inte skum, utan att jag skulle behöva lite mer tid på mig att sätta mig 

in i det, vad dem olika grejerna är till för. För det är någonting helt…., det har jag inte lagt 

märke till tidigare (och börjar titta igenom menyn). Meddelanden och format och sånt är ju 

som vilket annat program.  
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9.7 Bilaga 7 - Intervju med testperson 2 utfört den 2 juni 2006. 

 

Observatörer: Vilka funktioner saknar Ni? 

 

Testperson 2: Ja till exempel en adressbok där man kan söka på studenter i mailen, a och o 

känner jag. A och o att man kan hitta sina kurser, det där tyckte jag var galet. Mycket viktigt 

att man ska kunna hitta, alltså man ska faktiskt inte behöva dra ut alla kursikonerna, fel, fel, 

fel! Att lägga in en kommentar var inte svårt när jag väl hade hittat kursen. Och sen att skicka 

e-post var ju hopplöst, nej, nej måste hitta en bättre lösning. Och så vore det fiffigt om Skicka-

-knappen kunde funka när man väl skulle skicka, men den kanske inte funkade eftersom jag 

inte hade gjort rätt, självklart det fattade jag också men nej, nej, nej! 

 

Observatörer: Finns det funktioner som Ni tycker bör förbättras? 

 

Testperson 2: Ja, adressboken och det här.... och för det första så gillar jag inte att det 

kommer en massa fönster hela tiden, alltså hur tydligt är det att fatta vad det här 

kursikonerna som ligger ovanför varandra är för någonting. Det fattar man inte, det måste bli 

bättre alltså.  

 

Observatörer: Om du har hittat problem med systemet, var tycker Ni att problemet främst 

ligger? 

 

Testperson 2: Ja dålig användbarhet, vem har gjort det här?! Nej, nej, nej, nej, nej! 

Det här är kanske inte det bästa sättet att lösa det på, men jag skulle typiskt tycka då att det 

skulle finnas någon form av…ja att det skulle stå typ Program och kurser istället eller 

liknande och att man där skulle hitta kursen man söker eller liknande. Men inte att 

kursikonerna bara ligger så här, jag menar jag vet inte ens vad dem här är, dem har inte med 

mig att göra, varför finns dem med på mitt då, ja, spekulationer. 

 

Observatörer: Är det något Ni vill tillägga om systemet eller själva testet? 

 

Testperson 2: Nej, nej alltså jag känner inte att det är något som jag vill tillägga faktiskt. 
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Observatörer: När man väl har lyckats att ta sig in på det man är ute efter, tycker du att det 

blir enkelt att utföra uppgiften då? 

 

Testperson 2: När man väl har öppnat kurs sidan så är det ju lätt. Eftersom jag inte kunde se 

Kursikonerna tydligt då var det självklart att jag skulle gå in på ikonen Högskolan studenter 

HKR eftersom jag är student, men hade kursikonerna varit tydligare så hade jag nog gått in 

där. 

 

Observatörer: Är där någon funktion som helt saknas nu, som du tycker att studenterna hade 

haft nytta av? 

 

Testperson 2: Ja, man kanske skulle kunna kolla på sina betyg här inne, alltså typ LADOK. 

 

Observatörer: Är det störigt med dem meddelanden som kommer fram direkt när man loggar 

in? 

 

Testperson 2: Nej jag tyckte att det var fruktansvärt störigt att det var många pop-up fönster 

hela tiden, alltså visst det kan vara bra att man kanske kommer till ett annat fönster förutom 

det här (skrivbordet), men det var tre fönster plus det här (skrivbordet) hela tiden då blir man 

stirrig tycker jag, när det bara kommer upp saker hela tiden. 

 

Observatörer: Hur tror du nya vanliga användare ser på First Class? Som första användning 

av First Class. 

 

Testperson 2: Det beror på, jag höll ju på att bli tokig även om jag faktiskt har använt First 

Class men det var flera år sen så jag har glömt bort typ allting, vilket uppenbarligen märktes. 

Men hade jag aldrig använt det här och jag hade varit en ovan användare då tror jag att jag 

hade stängt ner det och börjat gråta kan jag säga. För det här var ju liksom en prövning. 

 

Observatörer: Med tanke på ”vanliga” användare, är det enkelt att lära sig programmet 

redan vid första användningen eller krävs det en utbildning för användaren? 

 

Testperson 2: Det beror helt på, för att om jag bara ska kolla i kalendern eller det beror på 

vad man ska göra liksom, ska man bara skicka mail eller kolla i kalendern eller så alltså då 
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kan det vara inga problem. Men ska man göra något… ja som dem här uppgifterna då tar det 

nog lång tid. 

 

Observatörer: Var ligger felen? Är det ikoner, menyer, struktur och/eller funktioner det är fel 

på? 

 

Testperson 2: Ja både och. Ja alltihopa, alltså jag tycker att strukturen är märklig, jag tycker 

att dem här (kursikonerna) det ser mer ut att det ska vara ett gruppsamtal där, alltså typ ett 

forum. Jag tycker att dem här är forums ikoner vilket jag tycker är lite förvirrande. Och sen 

tycker att det är dåliga rubriker också för att lika väl alltså ikonen Student Info-HKR det är 

också en sådan koppling i mitt huvud att här kanske finns information om kurser och sånt, 

men det fanns ju inte.  

 

Observatörer: Andra funktioner som kan tilläggas som inte finns med nu? 

 

Testperson 2: Fast, alltså jag vet inte. Jag tycker att det kan vara liksom förvirrande om det 

finns för många funktioner, det måste jag nog säga. 

 

Observatörer: Är First Class ett användbart program? 

 

Testperson 2: Ja, på en skalla 1-5 typ 2 kanske…2 och en halv.…max! 

 

Observatörer: Men då tackar vi! 
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9.8 Bilaga 8 - Intervju med testperson 3 utfört den 5 juni 2006. 

 

Observatörer: Saknar du några funktioner i First Class? 

 

Testperson 3: Alltså den här katalogen, den har jag aldrig använt tidigare och den var ju 

jätterörig. Att sitta och bläddra var svårt. Då kan man så klart göra sin egen adressbok och 

infoga dem namnen som man har nytta av. Men det har ju jag aldrig konfigurerat, så jag har 

ju inte använt mig av den funktionen. Det skulle ju kunnat vara indelat i kategorier, alltså 

själva katalogen, det var ju inte bara namn utan där var ju kurser med. 

 

Observatörer: Vad tycker om att när man loggar in i First Class så ligger alla kursikonerna 

ihop?  

 

Testpersoner 3: Nja, det förstår jag att jag ska dra dem, men det är mer irriterande dem här 

namnen att jag inte vet vilken kurs det är jag kommer in på. Det hade varit bättre om jag hade 

haft möjlighet att välja en annan ikon för att identifiera för sig själv vilken kurs det är. 

 

Observatörer: Den ikonen som dem har använt tycker du det föreställer en kurs eller är det in 

dålig ikon? 

 

Testperson 3: Det ser ut som en diskussionsgrupp, tycker jag. Nej, den är inte bra. 

 

Observatörer: Är First Class bra upplagd, är det enkelt att använda för en vanlig användare? 

 

Testperson 3: Ja, det är väl uppbyggt på ett ganska traditionellt sätt om man har använt e-

post program förut, men menyerna och ikonerna är för röriga, speciellt ikonerna. Man får 

sitta och titta vad dem innebär, dem säger inte sig själv dem ikonerna. Och det upplevs rörigt 

i huvudet, tycker jag.  

 

Observatörer: När man ser vad dem betyder, när man har muspekaren över en stund till 

exempel, blir man klockare? 
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Testperson 3: Nja, man kan ju gå in och testa, hur ser det ut här inne, var det detta jag ville? 

Men det är ju inte helt självklart, det kan ju vara fel. Kontakter är ganska tydlig, katalog är 

ganska tydlig, vilka är uppkopplade, den är ju bra. Direktsamtal är också helt självklar.  

Så att dem är ju inte dåliga, det kan jag inte säga, men när man ser det så känns det rörigt. 

 

Observatörer: Har du använt First Class innan? 

 

Testperson 3: Ja det har jag gjort, både gjort inlägg eller inte inlägg, men vid någon kurs så 

skulle vi skicka upp våra arbeten. Och skickat e-post har jag också gjort. Men jag har inte 

använt kalendern till exempel. 

 

Observatörer: Hur kändes det att använda kalendern för första gången? 

 

Testperson 3: Det kändes som att jag vill bekräfta det jag la in, till exempel spara eller ok. 

 

Observatörer: Är det störigt med dem meddelanden som kommer fram direkt när man loggar 

in? 

 

Testperson 3: Nej, det tycker jag är bra. Annars hade jag inte sett dem, jag är inte så duktig 

på att titta om det bara hade varit en flagga som visar att där är ett nytt meddelande, så hade 

jag tänkt att det är bara allmän information, det är inget jag behöver veta. 

 

Observatörer: Brukar du då läsa dem meddelanden som kommer fram? 

 

Testperson 3: Ja, det gör jag. 

 

Observatörer: Hade det varit bra att gå in i LADOK via First Class? 

 

Testperson 3: Ja det kunde man ju haft, men det kräver då att man lär sig se First Class  som 

en standard eller någonting som man kollar varje dag. För så har det inte varit för min del 

nu, vissa veckor kanske jag inte alls går in i First Class överhuvudtaget och när jag väl går in 

så kan det ha legat ett meddelande från en lärare som jag har missat, för att man tänker inte 

på att logga in på First Class bara för att se om det har hänt någonting. Så att om man skulle 
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ha LADOK, då får man arbeta in det så att man har First Class mer som en standard och att 

kolla det varje dag man är i skolan i alla fall. 

 

Observatörer: Med tanke på ”vanliga” användare, är det enkelt att lära sig programmet 

redan vid första användningen eller krävs det en utbildning för användaren? 

 

Testperson 3: Man kan nog använda det, men… 

 

Observatörer: Är det lätt att lära sig? 

 

Testperson 3: Ja, det inbjuder inte direkt att sitta och utforska själv, det kan jag inte säga. 

Det hade nog underlättat med en kort presentation, på en halvtimme kanske, där man går 

igenom viktiga funktioner sånt som alla elever har nytta av att använda sig av under 

studietiden. Jag har inte suttit själv och experimenterat, undrar vad man kan göra i kalendern 

till exempel, det har jag inte gjort. 

 

Observatörer: Vad är det som gör First Class mindre bra? Var ligger felen? Är det ikoner, 

menyer, struktur och/eller funktioner? 

 

Testperson 3: Vet inte riktigt vad jag ska säga… det är inte självklart! Första gången jag 

skulle skicka mail så fick jag fundera över hur jag gjorde för att aktivt skicka iväg mailet, men 

det är någonting man lärde det sig. Det fanns ju en ikon där att brevet åker iväg, men det var 

inte självklart och kalendern det är inte självklart att dem uppgifterna jag la in sparades. Det 

är precis som att det saknas något där. 

 

Observatörer: Du menar att man måste testa sig fram, man känner aldrig sig säker på vad 

som ska göras. 

 

Testperson 3: Nej, man är inte säker. 

 

Observatörer: Andra funktioner som kan vara bra att tillägga First Class? 

 

Testperson 3: Nu vet jag inte riktigt vilka möjligheter som finns idag. 
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Observatörer: Det är inget du tänker på med en gång? 

 

Testperson 3: Nej, det är där inte. Förutom att jag skulle vilja förändra dem här 

(kursikonerna)…. Själv då, byta ikoner… 

 

Observatörer: Så man väljer ikoner själv, menar du. Och att man slipper kurskoden och att 

man kan skriva kursnamnet istället. 

 

Testperson 3: Ja, kursnamnet eller vad för någonting som helst. Om jag vill skriva Java eller 

Programmering eller vad jag nu vill skriva, som gör att jag förstår vilken kurs det är själv. 

Det kan ju också vara en standard, men då ska det ju vara mer talande än det namnet. Men 

det här blir väldigt enhetligt, alltså dem här symbolerna som används som kursbeteckningar 

dem finns ju även under Studentinfo och Systeminfo och det gör att den här sidan känns 

lite..... rörig. 

 

Observatörer: Men själva strukturen på First Class är den enkel eller är den fel upplagd?   

 

Testperson 3: Den här sidan (skrivbordet) känns överhuvudtaget lite underlig, utformningen 

av denna sidan så känns den väldigt underlig. 

 

Observatörer: Jag förstår inte själv var för du har två tomma rutor bland ikonerna, den kan ju 

vara för att du har dragit ut dem. 

 

Testperson 3: Jag har inte rört dem, utan dem har bara hamnat där. Här är en jättestor ikon, 

(HKR –studenter) 

 

Observatörer: Du tyckte att katalogen måste ändras eller uppdateras, har du lagt märke till 

den innan? 

 

Testperson 3: Nej. 

 

Observatörer: Vad tycker du om menyn Samarbeta, har du sett den innan här eller i andra 

program? 
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Testperson 3: Ja, jag har aldrig sett den innan, jag har inte sett den här heller. 

 

Observatörer: Under den finns det till exempel Katalog, vilka som är uppkopplade och så 

vidare och den känns lite konstig för användaren, man är kanske inte så van vid en sådan 

meny. 

 

Testperson 3: Nej jag vet inte vad man skulle döpa den istället, men Samarbeta känns ju udda 

från vanlig standard. Det gör det ju! 

 

Observatörer: Finns det något annat som du vill tillägga om systemet eller själva testet? 

 

Testperson 3: Nej, det är där kanske inte. First Class är ju ingenting som… som… som känns 

varken roligt eller lätt att använda. Så jag kan inte säga att jag har använt mig av det 

speciellt mycket. Men det finns mycket förbättringar man kan göra säkert, men en del är ju 

inte självklara så att man kan sitta här och säga att det här och det här skulle förbättra det 

oerhört mycket. Det finns ändå en grundstruktur, det känns som att ska man förändra det så 

ska man göra allting från början på något sätt och då blir det ett helt annat program. Här är 

ju väldigt mycket funktioner som ska finnas med och det är ju ett problem. Att man både ska 

ha kalendern och kontakter. 

 

Observatörer: Tycker du att First Class är alldeles för stort program? 

 

Testperson 3: Nej, det tycker jag nog inte, men det försvårar ju möjligheten att strukturera det 

på ett vettigt sätt, eftersom man vill trycka in så många olika funktioner i samma program.  

Så det gör ju att man kanske inte kommer undan med en enkel lösning utan vissa saker får 

man helt enkelt finna sig och försöka lära sig att så här fungerar det och så får man lära sig 

det. 

 

Observatörer: Om man hade lagt till många nya funktioner i First Class tror du att 

programmet hade blivit ännu mer rörig och ännu mer ostrukturerad?  

 

Testperson 3: Ja, utan det gäller nog att slipa på dem funktionerna som finns. Och i så fall 

förbättra dem och kanske skala bort onödig information som bara stör istället för att 

förtydliga, så att man gör det så rent som möjligt tycker jag. 
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Observatörer: Ja, nu är vi klara…tack så mycket! 

 

Testperson 3: Var så god. 
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9.9  Bilaga 9 - Intervju med testperson 4 utfört den 5 juni 2006. 

 

Observatörer: Hur bra är First Class tycker du, är det användarvänligt? 

 

Testperson 4: Nej jag tycker inte att det är användarvänligt. 

 

Observatörer: Vad beror det på? 

 

Testperson 4: Det känns ostrukturerat, mycket på grund av direkt när man kommer in här 

man ser alla kurserna så ser man inte kursnamnet utan man ser bara förkortningar och 

siffror och bokstäver det här är det värsta. Sen är allting bara utlagt hur som helst på själva 

gränssnittet. Sen är det väldigt svårt att hitta funktionerna när man vill uträtta ett moment, till 

exempel att lägga in kommentar eller händelse i kalendern. Det känns ostrukturerat. 

 

Observatörer: Var ligger felen? Är det ikoner, menyer, struktur och/eller funktioner det är fel 

på? 

 

Testperson 4: Jag kan tycka att vissa ikoner är svåra att tyda, andra är lättare som 

papperskorgen är lätt att veta och mail där ser man ett brev. Men själva menystrukturen här 

uppe känns för det första väldigt litet och dem har bakat in väldigt många olika moment som 

säkert för en vanliga användare känns väldigt onödiga att ha. Dem tar för mycket fokus. 

 

Observatörer: Vad tycker om att när man loggar in i First Class så ligger alla kursikonerna 

ihop?  

 

Testperson 4: Ja, det är ju riktigt dåligt då är det ännu svårare att hitta rätt om man säger så. 

Jag känner själv att det borde vara mer strukturerat (gränssnittet) kanske mer uppdelat, 

linjärt eller vågrät och att man inte kan ändra på det. 

 

Observatörer: Vad tycker du om själva kursikonen? Förstår man att det är en kurs eller tror 

du att det är något annat? 

 

Testperson 4: Ja jag tycker nog att den är rätt ok ändå, man ser den bilden när man loggar in 

och dem har tagit samma bild eller samma idé till ikonerna med. 
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Observatörer: Du tycker inte att ikonen ser mer ut som en ikon till ett diskussionsforum än en 

kursikon? 

 

Testperson 4: Jo i för sig, men sen känns hela grejen att användaren av First Class går in på 

en kurssida så är det ändå att använda den till att diskutera. 

 

Observatörer: Är det störigt med dem meddelanden som kommer fram direkt när man loggar 

in? 

 

Testperson 4: Det stör ju när det är helt oväsentlig information för mig som jag kanske inte 

bryr mig om överhuvudtaget. Då kan det störa väldigt mycket. 

 

Observatörer: Läser användaren dessa meddelanden tror du? 

 

Testperson 4: Nej, för om man inte har varit inne på länge så kan man få ett antal sådana 

meddelande och då klickar man bara ner dem. Det kan vara bra när det är väldigt viktig 

information så är det bra funktion, men det är väl svårt att väga in vad som är viktigt i det här 

avseendet.  

 

Observatörer: Vad är bra med First Class? 

 

Testperson 4: Ja, det är bra om man har en kurs där man samlar material som man ska 

använda sig av i det mediet – som en kurssida kanske och bara använda sig av detta. Då kan 

jag tro att det är rätt bra. 

 

Observatörer: Finns då alla funktionerna med tycker du som en användare behöver i ett 

sådant sammanhang? 

 

Testperson 4: Ja, det kan jag tycka. 

 

Observatörer: Kan du komma på någon funktion som saknas i First Class nu och som du 

känner att den självklart bör vara med. 

 

Testperson 4: Nej, det inget jag kan tycka att det är. 
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Observatörer: Hade det varit bra att gå in i LADOK via First Class? 

 

Testperson 4: Ja det hade nog varit en bra funktion, men eftersom jag inte är en stor 

användare av First Class så använder jag mycket högskolans hemsida. 

 

Observatörer: Men om den funktionen hade varit tillgänglig i First Class tror du att du hade 

fortsatt gå in på högskolans hemsida ändå? 

 

Testperson 4: Ja, tror att jag hade gjort det eftersom jag mer är inskolad på hemsidan mer än 

var jag är på First Class. 

 

Observatörer: Men du tycker inte att det är en dålig idé? 

 

Testperson 4: Nej det är klart, ju mer funktioner för studenter i First Class desstu fler 

användare kommer att använda det. 

 

Observatörer: Någon funktion som finns men som du känner att den måste förbättras eller 

uppdateras? 

 

Testperson 4: Ja, kalendern. Den känns konstig för förstagångs användare tycker jag. Det har 

mycket att göra med det som jag sa innan, menystrukturen och det. Det är svårt att se precis 

vad det är man ska göra direkt när man kommer in. 

 

Observatörer: När du skickade mail, tyckte du att det var förvirrande när du inte fick någon 

feedback på att meddelandet har blivit sänt? 

 

Testperson 4: Nej, det tycker jag inte. 

 

Testperson 4: Men det jag kan tycka är lite dumt med Mail-funktionen är att man ser både 

dem skickade mailen och dem inkomna mailen i samma brevlåda, det tycker jag måste 

förbättras. Men det beror nog på att jag är van vid mailprogram på Internet. 

 

Observatörer: Vi tackar så mycket! 

 


