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Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur utformningen av en Microsoft Surface 

SUR40 applikation kan förbättras. Applikationen i fokus var en interaktiv produktvisare, utvecklad 

av företaget Spree, vår externa uppdragsgivare. Spree är en multi-touch leverantör som startade sin 

verksamhet i september 2010 och de uttryckte ett behov av förbättringsförslag. Vårt arbete syftar till 

att undersöka hur applikationen skulle kunna göras mer lämplig för flera användare och göra det 

lättare för dem att interagera samtidigt. 

 Ur en kvalitativ synvinkel har vi undersökt hur 17 användare upplevde applikationen. Vi hade 

två workshops där vi delat in deltagarna i fyra grupper. Arbetet resulterade i detta dokument som 

beskriver de viktigaste synpunkter som kom upp under våra användartester. Deltagarnas åsikter 

valde vi att relatera till teorier kring affordance, deltagande design, användbarhet och emotionell 

design.  

 Vårt resultat visar på att applikationen hade funktioner som i vissa fall var svåra för deltagarna 

att förstå. Det visade sig även att användningen och förståelsen av applikationen är beroende av an-

vändarens tidigare tekniska vana. Genom detta har vi tagit fram förslag på hur applikationen kan 

förbättras och därigenom göra det enklare för användarna att interagera med applikationen och 

Microsoft Surface SUR40 i grupp. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine and analyze how to improve the design of a Microsoft Sur-

face SUR40 application. The application in focus was an interactive product browser developed by 

the company Spree, our external client. Spree is a multi-touch software provider, established in Sep-

tember 2010 and they expressed a need for suggestions for how to improve this application. Our 

work aimed at revealing how to make the application more suitable for several users and make it 

easier for them to interact simultaneously on the surface. 

 From a qualitative standpoint we have examined how 17 users experienced the application. We 

had two workshops where we divided the participants into four groups. The work resulted in this 

document that describes the most important opinions that came up during our usability tests. We 

chose to relate the participants' opinions to theories of affordance, participatory design, usability 

and emotional design.  

 Our results show that the application had features that in some cases were difficult for partici-

pants to understand. It was also found that the use and understanding of the application depends on 

the user's previous technical skills. Through this we have developed proposals on how the applica-

tion can be improved, thereby making it easier for users to interact with the application and Mi-

crosoft Surface SUR40 in groups. 
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1. Inledning 
Att använda sig av interaktiv media i offentliga miljöer är en vanlig företeelse i dagens digitala 

samhälle. Det blir allt vanligare med interaktiva pekskärmar (exempelvis Apples iPad) av olika slag 

för att erbjuda service och information till användarna. Detta examensarbete fokuserar på Microsoft 

Surface SUR40 pekskärmsbord - en relativt ny teknik på marknaden idag och en applikation vars 

syfte är att visa produkter till potentiella kunder ute i butik. Applikationen är en första prototyp och 

vi har fått i uppdrag av företaget Spree att presentera förslag på förbättringar av applikationen för 

att fler användare ska kunna interagera samtidigt. 

1.1. Uppdragsgivare 

Spree interactive communication startade sin verksamhet år 2010 och sysslar främst med att ta fram 

helhetskoncept inom interaktionsdesign med stort affärsvärde på nya tekniska plattformar (Spree, 

2012). De utvecklar interaktiva IT-lösningar inom mobila klienter, multi-touch lösningar och gest-

baserad teknik. Deras breda kompetens och innovativa lösningar resulterade i att de vann 3 av 6 ka-

tegorier i Microsoft Awards 2012: lösningar för mobiltelefoni, klientlösning för konsument samt för 

webblösningar. 

1.2. Uppdrag 

Spree har utvecklat en applikation med en interaktiv produktvisare till pekskärmsbordet Microsoft 

Surface SUR40. Vi har fått i uppdrag att undersöka hur applikationen fungerar att använda för flera 

personer som interagerar samtidigt och ge förslag på hur designen kan förbättras. 

1.3. Avgränsningar 

På grund av bristande tidsramar kommer vi inte kunna ta fram en färdigutvecklad och fungerande 

prototyp. Vi kommer inte heller ta fram visuella designförslag utan fokuserar på att ta fram en kva-

litativ rapport som underlag till framtida designförbättringar.  Applikationen vi utvärderar är en 

produktvisare och innebär i utvärderingen att vi enbart kommer att utgå från en situation där appli-

kationen är tänkt att användas, i detta fall genom produktvisning för potentiella kunder. 

1.4. Bakgrund 

Microsoft Surface SUR40 är en pekskärmsdator nyligen utvecklad av Microsoft. Den 40” HD 

skärmen är framtagen av Samsung och är bara 10 centimeter tjock vilket gör det möjligt att använda 

skärmen horisontellt som ett bord eller vertikalt genom att placera den på en vägg. Den kan även 

monteras in i befintliga möbler. Dess design är speciellt utvecklad för att sammanföra flera använ-

dare och låta dem använda, upptäcka och lära sig tillsammans med detta verktyg. Pekskärmsbordet 
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uppmuntrar till nya sätt för användarna att interagera med både information och varandra genom en 

360-gradig design. Oavsett vart användarna står kring pekskärmsbordet har de alla möjlighet att in-

teragera med skärmen och varandra samtidigt. Just denna egenskap gör det optimalt att använda 

SUR40 i offentliga möjligheter vilket även är det främsta syftet.  

 Pekskärmsbordet är utvecklat för att kunna användas i en variation av olika användningsområ-

den. Bland annat kan det användas för att förmedla information till kunder, gäster, turister eller be-

sökare på offentliga platser så som sjukhus, hotell, restauranger, skolor, museum eller köpcentrum 

för att nämna några. Den kan även hjälpa till med att erbjuda visuell information så som kartor, me-

nyer, kollektioner, modeller, skisser eller produkter. Eftersom SUR40 kan användas av flera använ-

dare samtidigt är det ett optimalt verktyg för att uppmuntra teamwork eller som sällskapsspel 

(Microsoft, 2012). 

 Till skillnad från traditionella datorsystem använder Microsoft Surface varken mus eller tan-

gentbord, utan inmatning sker huvudsakligen med fingrarna direkt på det tryckkänsliga gränssnittet. 

Microsoft Surface SUR40 klarar även av att hantera flera inmatningar samtidigt. Detta möjliggör att 

flera användare kan göra olika saker på skärmen samtidigt (Microsoft, 2012). 

 

 
 

Figur 1. Hur Microsoft Surface SUR40 skärmen och PixelSense teknologin är uppbyggd. 

Denna förutsättning är möjlig tack vare PixelSense teknologin i skärmen som snabbt känner av de 

föremål som placeras på skärmen om det så är fingrar, händer eller andra objekt (Se figur 1). Den 

infraröda pekskärmen projicerar ljussensorer horisontellt och vertikalt över skärmen, genom den 

optiska skivan, LCD panelen och skyddsglaset. Dessa sensorer känner när ett objekt nuddar och 

bryter av ljussensorerna och skapar en bild av vad som finns på skärmen. Denna information bear-

betas av datorn som i sin tur ger direkt feedback på handlingen. Det är även genom PixelSense tek-

nologin som skärmen kan känna av vilken vinkel som fingret har och vart kring bordet som använ-
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daren står placerad (Microsoft, 2012). 

 

 
 

Figur 2. Microsoft Surface SUR40 som pekskärmen ser ut idag. 

1.5. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka en första prototyp på applikation till Microsoft Surface 

SUR40. Genom användartester ska vår undersökning skapa en djupare förståelse för eventuella 

brister applikationen har idag, upptäcka mönster och belysa vad som var utmärkande i deltagarnas 

svar gällande applikationen för att därefter ge förslag på hur den kan förbättras. 

 Målet är att ta fram alternativa förslag på förbättringar av applikationen, anpassade utifrån an-

vändare och situation. Att definiera situationen är särskilt viktigt vid utvärderande och utvecklande 

just för att ta reda på vad användarna behöver (Rubin & Chisnell, 2008). Då applikationen är en 

produktvisare och har som syfte att visa upp produkter för användaren valde vi att situationen var i 

en butik och användaren var en kund. 

1.6. Begreppsdefinitioner  

• Affordance – Hur en produkt uppmanar sin användare till handling utifrån dess design (Norm-

an, 1999). 

• Användbarhet – En egenskap som bedömer i vilken grad en produkt gör det möjligt för an-

vändare att uppnå sina mål, samtidigt som det är en bedömning av användarens vilja att an-

vända produkten (Rubin & Chisnell, 2008). 
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• Deltagande design – Att ta hjälp av användares kunskaper, erfarenheter och värderingar i ut-

vecklingen av en produkt (Rubin & Chisnell, 2008). 

• Emotionell design – Teorin kring hur användarnas känslor påverkar uppfattningen av en pro-

dukt (Norman, 2004). 

• IT – Är en förkortning av informationsteknik och är ett “samlingsbegrepp för de tekniska möj-

ligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation” (Nationalen-

cyklopedin, 2012b). 

• Scenario – En fiktiv situation för att beskriva en tänkbar framtida utveckling (Nationalencyk-

lopedin, 2012c). 

2. Teori 
I detta avsnitt förklarar vi begreppen affordance, deltagande design, användbarhet och emotionell 

design. Anledningen till varför vi valt att behandla dessa begrepp är för att vi anser de nödvändiga 

för att vi ska kunna utvärdera pekskärmsbordet och applikationens design. I och med att digital tek-

nik blir en större del av vårt dagliga liv är det viktigt att interaktionen mellan användare och tekni-

ken fungerar väl. Det ställer stora krav på välutvecklade gränssnitt som underlättar dialogen mellan 

den tekniska artefakten och dess användare. Men för att lyckas med detta krävs det goda kunskaper 

om människors och datorers funktioner och deras begränsningar.  

 Människa-datorinteraktion är ett tvärvetenskapligt ämne som fokuserar på att förbättra interakt-

ionen mellan användare och datorer genom att utforma teknik som är mer mottagliga för använda-

rens behov och mål. För att nå denna kunskap har användaren en central roll i utvecklingsprocessen 

därför har vi valt att fokusera på teorier som tillgodoser användarnas krav och förväntningar. Under 

följande kapitel berättar vi mer om de olika teorier som studiens metod och analys grundar sig på. 

2.1. Affordance 

Ett viktigt begrepp inom människa-datorinteraktion är affordance, som ur en perceptionspsykolo-

gisk aspekt beskriver relationen mellan individen och dess fysiska omgivning (Benyon, Turner, & 

Turner, 2010). Uttrycket myntades först av Gibson (1977) och är ett välkänt koncept inom männi-

ska-datorinteraktion. Gibson (1977) menar att vi människor erbjuds olika möjligheter till att agera 

utifrån den omgivning vi befinner oss i. Genom att se, höra och känna på objekt i vår omgivning lär 

vi oss hur vi ska interagera med dem.  

 Den amerikanske professorn Donald A. Norman (1999) beskriver affordance som något vi upp-

lever då vi stöter på något vi aldrig har sett tidigare men att dess utformning ger oss ledtrådar till 

hur vi bör gå tillväga för att utnyttja dess funktioner. 
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”When you first see something you have never seen before, how do you know what to do? 

The answer, I decided, was that the required information was in the world: the appearance 

of the device could provide the critical clues required for its proper operation” (Norman, 

1999, s. 39). 

Benyon et al. (2010) förklarar detta mer ingående genom att beskriva att god affordance ger använ-

daren en instinktiv uppfattning om vad som kan göras med ett föremål genom designen på föremå-

let och på hur det är utformat. Materialets egenskaper ska kunna ge användaren ledtrådar om vad 

som går att göra med redskapet. En stol ger till exempel tydliga indikationer till sin omgivning att 

det går att sitta på den. Att uppnå god affordance är lite enklare i verkligheten då användaren har 

möjlighet att känna efter och testa sig fram rent fysiskt vilket underlättar användningen. Det här blir 

naturligtvis lite svårare på en skärm men enligt Rogers et al. (2011) bör samma tydlighet eftersträ-

vas på skärmen. 

 Inom människa-datorinteraktion innebär affordance att ta fram en design som hjälper använda-

ren att förstå hur produkten eller systemet ska användas. Funktionerna inom ett grafiskt gränssnitt 

bör vara lika enkla att förutse som de fysiska för att underlätta användningen. Detta kan lättare upp-

nås genom att använda sig av tydliga grafiska knappar, ikoner och länkar som hjälper användaren 

till rätt handling (Rogers et al., 2011). 

 Enligt Linderoth (2010) finns det däremot två olika typer av affordance; exploratory och per-

formatory. Exploratory beskriver de handlingar som vi gör medvetet för att söka efter information i 

vår omgivning. Det kan vara att orientera oss i en matvarubutik efter en specifik vara eller leta efter 

en specifik information på en webbsida. Performatory beskriver de situationer där vi lär oss en ny 

handling men förväntar oss ett specifikt resultat utifrån tidigare erfarenheter. Denna kunskap kan 

hjälpa designers att ta fram ett grafiskt gränssnitt som vägleder användaren med hjälp av ikoner och 

funktioner som användaren känner igen sedan tidigare även om situationen är ny (Linderoth, 2010). 

Däremot kan det vara svårt för utvecklare att veta vilka erfarenheter som de tilltänka användarna 

har och vad de uppfattar som god affordance. För att lättare skapa sig en uppfattning kring detta kan 

utvecklare använda sig av de teorier som finns kring deltagande design, ett ämne som vi förklarar 

närmare i nästa avsnitt. 

2.2. Deltagande design 

Deltagande design är en metod som växte fram under 1970-talet och grundar sig på att låta använ-

darna vara med och besluta över utvecklingen. Till en början handlade det om att förbättra manuella 

arbetsmiljöer som till exempel kolgruvor, men vidareutvecklades sedan till att omfatta framtagning-

en av design till datoriserade program (Benyon et al., 2010). Med deltagande design kan användar-
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nas kunskaper, erfarenheter, värderingar och känslor vara till hjälp för att testa designen och för att i 

slutändan ta fram en mer användbar slutprodukt (Rubin & Chisnell, 2008). Benyon et al. (2010) 

menar att det är viktigt att fokusera på mänskliga och sociala sammanhang och låta användarna vara 

delaktiga under designprocessen för att få en tydligare förståelse kring användarsituationen. Genom 

att låta användarna arbeta tillsammans med utvecklarna kan de komplettera varandra mot ett ge-

mensamt mål. 

 Även Norman (2004) förespråkar användarcentrerad design och menar att både designers och 

utvecklare har en viss förutfattad mening kring hur de tror att användarsituationen är utifrån dem 

själva. Risken är stor att utvecklare skapar funktioner eller tar fram en design som tilltalar dem 

själva men som är svåra att förstå för slutanvändarna. Utvecklare är inte heller lika uppmärksam-

made på eventuella brister som en användare med andra förutsättningar skulle kunna lägga märket 

till. Dels för att de som är involverade i produktutvecklingen har för mycket bakgrundsinformation 

kring teknologin vilket hindrar dem från att utföra en objektiv bedömning. Det är även svårt för ut-

vecklarna att avgöra hur personer med andra vanor och förutsättningar än de själva skulle kunna 

reagera. Det är lätt hänt för utvecklare att överarbeta designen utefter eget tycke och på så sätt för-

svårar syftet med produkten. Det användaren är mest angelägen om är att produkten på ett enkelt 

sätt ska kunna uppfylla ett syfte. En snygg design kan uppskattas så länge den inte kommer i vägen 

för användarens behov. 

 Det är genom att fokusera på mänskliga och sociala sammanhang och låta användarna vara del-

aktiga redan under designprocessen som utvecklare kan få en tydligare förståelse kring användarsi-

tuationen. På så sätt kan användarna komplettera utvecklarna och tillsammans arbeta mot ett ge-

mensamt mål mot en mer användbar slutprodukt. Vad som menas med en användbar produkt och 

vilka kriterier den behöver uppfylla för att uppfattas som användbar beskrivs närmare i nästa av-

snitt. 

2.3. Användbarhet 

Användbarhet är en egenskap som bedömer i vilken grad en produkt gör det möjligt för användare 

att uppnå sina mål, samtidigt som det är en bedömning av användarens vilja att använda produkten 

eller tjänster överhuvudtaget. Det avser även olika metoder till att utvärdera och förbättra använd-

ningen under designprocessen. Det krävs ett väl utvecklat omdöme hos designern för att veta vad 

som, utifrån den unika situationen, bör prioriteras för att uppnå så optimal design som möjligt. 

 Det krävs även förstudier om vilka system och/eller funktioner som är önskvärda och nödvän-

diga utifrån kontext och användare. Det är därför viktigt att ta reda på vad användarna behöver. Har 

tjänsten en brist i sin design finns risken att användare väljer en annan tjänst som tillfredsställer de-

ras behov i större utsträckning. Systemet ska därför vara enkelt, lätt att lära sig och tillfredsställande 
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för den tänkta användaren (Rubin & Chisnell, 2008). Nielsen (2003) utvärderar användbarhet uti-

från fem komponenter: 
 

• Lärbarhet: Hur lätt är det för användare att ta till och lära sig hur designen fungerar vid första 

mötet? 

• Effektivitet: Med vilken snabbhet kan användarens mål uppnås/åstadkommas efter att ha för-

stått designen? 

• Minnas: Hur enkelt kan användare återigen sätta sig in i designen efter en period då de inte an-

vänt sig av designen.  Hur lätt kan de återupprätta sin kompetens? 

• Fel: Hur många fel gör användarna, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt kan de återhämta sig 

från dessa? 

• Tillfredsställelse: Hur tillfredsställande är designen? 
•  

Användbarheten är en egenskap som kräver utvärdering för att upprätthålla en plats på marknaden. 

För att användbarheten ska vara möjlig att utvärdera och bedömas krävs en väldefinierad situation 

och kontext. Egenskaper hos designen är alltid situationsberoende, den kräver sitt sammanhang. En 

bra och begriplig design anses inte vara bra förrän funktionerna motsvarar användarnas förvänt-

ningar, önskningar och behov. Utöver detta krävs det även att alla de förväntningar och intentioner 

som finns i en viss situation är uppfyllda. Användarnas och även uppdragsgivarnas förmåga att be-

döma kvalitet är därför av stor betydelse för hur en digital artefakt kommer att uppfattas (Löwgren 

& Stolterman, 2004). 

 Det finns en hel del tidigare forskning kring hur användbarhet uppnås och vad som uppfattas 

som användbart. Men i slutändan är det även viktigt att en produkt känns bra att använda. För att 

tydliggöra användarnas reaktioner inom interaktionsdesign har det med tiden utvecklats teorier som 

berör användarnas känslor när de interagerar med en produkt. Den mest kända är Normans (2004) 

teori kring emotionell design och om detta berättar vi mer i följande avsnitt. 

2.4. Emotionell design 

Det finns många komponenter som bör uppfyllas när en produkt tas fram, användbarhet, estetisk 

och ändamålsenlig är några viktiga kriterier. Men enligt Norman (2004) har våra känslor en avgö-

rande roll huruvida vi känner oss tillfreds med en produkt eller inte. Teorin kring emotionell design 

grundar sig på människans naturliga tankemönster och anser att människan är oskiljaktig från sina 

känslor. En av stor del av den mänskliga hjärnan används för att bearbetar de känslointryck vi får av 

vår omgivning och hur vi interagerar med den både medvetet och undermedvetet (Norman, 2004). 

 Det är viktigt att en produkt erbjuder sina användare en positiv känsla som uppmuntrar till en-

gagemang. Design som väcker positiva känslor kan stärka upplevelsen av förtroende hos en använ-

11



 

 

dare. Vilket i sin tur kan få användaren att vara mer förlåtande mot en produkt som väcker positiva 

känslor än mot en som väcker negativa känslor (Norman, 2004). Han menar även att ju fler sinnen 

som blandas in i upplevelsen av en produkt, desto verkligare och starkare blir användarens uppfatt-

ning. Några förslag på viktiga sinnen är syn, ljud och känsel. Till exempel spelar den fysiska käns-

lan stor roll och hjälper användaren att bilda sig en mer personlig uppfattning. Människor vill gärna 

kunna använda händerna för att känna på en fysisk produkt. Att styra något med händerna får även 

användaren att känna större kontroll över situationen. 

3. Metod 
I följande avsnitt beskrivs och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som vi har valt att an-

vända oss av i denna rapport. Då målet är att utvärdera en befintlig applikation för att ge förslag på 

alternativa förbättringar har vi valt att utföra användartester i så kallade fokusgrupper. Utöver detta 

beskrivs även deltagare och arbetsprocessen. 

3.1. Metodval 

Då målet med denna undersökning var att samla in datamaterial och utifrån det identifiera och 

känna igen mönster resulterade detta i en kvalitativ ansats. Detta gjorde att vi valde att utföra an-

vändartest. För att kunna samla in relevant data till denna undersökning valde vi därför att utföra 

användartester genom så kallade fokusgrupper. Att använda sig av fokusgrupper innebär att en 

grupp personer samlas där ett visst ämne, som det är fokus på, diskuteras tillsammans under en be-

gränsad tid (Wibeck, 2010). För att undersökningen skulle ge oss det data som krävdes var vi noga 

med att välja ut och använda deltagare med liknande tekniska erfarenheter (se vidare avsnitt 4.2). 

Deltagarna delades därefter in i strukturerade fokusgrupper, där de tillsammans fick diskutera fram 

gemensamma svar på frågor vi förberett. Avsikten med dessa fokusgrupper var att få deltagarna att 

samspela med varandra med syfte att det skulle resultera mer genomtänka svar. 

 Vid användartesterna valde vi även att observera deltagarna och utifrån deras beteende och age-

rande föra anteckningar. Eftersom vi använde detta för att komplettera användartesterna och inte 

som enskild metod ansåg vi att en djupare observation i detta fall inte var nödvändigt. Dessa an-

teckningar fungerade även som ett hjälpmedel till att återspegla en så korrekt bild som möjligt av 

användartesterna men även för att få med särskilda händelser som deltagarna själva inte reflekterade 

över. Förhoppningarna var även att vi genom detta kunde upptäcka ytterligare användbarhetspro-

blem. I vårt val av metod har vi inspirerats av deltagande design, som bygger på att involvera delta-

garna i designprocessen. Det är en iterativ process där designprinciper provas i verkliga arbetssitu-

ationer men då vi inte hade möjlighet att utföra användartesterna i en verkligen situation valde vi 

därför istället att presentera ett användningsscenario för deltagarna. Då applikationen är en pro-
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duktvisare och har som syfte att visa upp produkter för användaren valde vi att användarscenariot 

utspelades i en butik där deltagarna i användartesterna var kunder. Detta för att ge deltagarna en 

viss typ av känsla för hur applikationen skulle upplevas utifrån en särskild situation. 

 Resultaten av användartesterna valde vi därefter att tolka och analysera genom en så kallad in-

nehållsanalys (eng. content analysis). Detta gjorde vi genom att noga och utförligt gå igenom svaren 

från samtliga fokusgrupper och utifrån dessa avgöra hur många gånger vissa åsikter och förslag av 

samma typ förekom. Utifrån den analysen valde vi därefter ut de åsikter och förslag vi ansåg mest 

relevanta, rimliga och intressanta för vår uppdragsgivare. Dessa behandlas i diskussionsdelen. 

3.2. Deltagare 

Valet av deltagare är viktigt att anpassa specifikt utifrån den undersökningen som ska genomföras. I 

detta fall var urvalskriterierna att deltagarna hade liknande egenskaper och tidigare tekniska erfa-

renheter. Samtliga deltagare skulle vara vana vid tekniska artefakter och samtidigt ha ett visst in-

tresse för ny digital teknik. Den tekniska vanan kunde komma från deltagarnas datorer och olika 

typer av produkter med pekskärmar, så som pekskärmsmobiltelefoner och iPad. iPad är en liten 

bärbar surfplatta (Nationalencyklopedin, 2012a) som har likheter med Microsoft Surface SUR40, 

därför såg vi den tekniska vanan av iPad som särskilt effektfullt.  

 Anledningen till att vi använde dessa kriterier var att styrka den data användartesterna skulle ge 

oss, då svaren baserades på tidigare tekniska erfarenheter. Denna erfarenhet bidrar med mer djupgå-

ende resultat och handlingar samtidigt som personer med ett teknikintresse är mer benägna att delta 

i vårt test. Tidigare erfarenheter av modern teknik kan även ha ett stort undersökningsvärde då del-

tagarna kan ge oss mer utvecklade åsikter på grund av sina tidigare kunskaper. En annan anledning 

till urvalskriterierna för deltagarna var att vi anser att målgruppen i den här situationen har någon 

teknisk erfarenhet i form av pekskärmar. Vi är främst intresserade av att få fram generella uppfatt-

ningar och tankar ur ett användarperspektiv och har därför valt att fokusera på att hitta deltagare 

som vi identifierar som potentiella användare av applikationen. 

 Vi har inte haft som mål att ta fram en könsneutral grupp med lika många manliga som kvinn-

liga deltagare och lägger därför inte någon vikt på vad som kan vara manligt respektive kvinnligt i 

vår slutsats. Vår empiriska studie fokuserar enbart på ett generellt användarperspektiv oavsett kön. 

Många av testdeltagarna var bekanta till någon av oss sedan tidigare och hamnade därmed under ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2007). Resterande deltagare tillkom genom så kallade snöbollsurval, det 

vill säga att det var några av de redan befintliga deltagarna som tipsade oss om lämpliga aktörer 

(Atkinson & Flint, 2001). Tid är även en viktig faktor när det gäller valet av vilka som ska ingå i 

undersökningen. På grund av den snäva tidsramen valde vi att begränsa antalet testdeltagare. Detta 
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för att vi skulle hinna göra en mer omfattande analys av det empiriska materialet som vi samlat in 

istället för att ta fram ett mer generellt resultat från en större mängd information. 

3.3. Material 

Då vi har valt att genomföra denna undersökning med ett kvalitativt angreppssätt kommer vi med 

hjälp av insamlad data få en djupare förståelse till hur applikationen kan förbättras. I syfte att ta 

fram förslag på förbättringar valde vi att göra användartester där deltagarna, vid första testtillfället, 

fick prova den befintliga applikationen. Inför detta användartest utformade vi ett frågeformulär som 

deltagarna vid testtillfället fick besvara. Vid utformandet av frågor är det viktigt att först och främst 

identifiera vad som ska undersökas. Detta görs enklast genom att gå tillbaka till den målsättning 

undersökningen har, det vill säga det som önskas svar på. Det är först efter det som det går att av-

göra vilka frågor som är tillräckligt relevanta att ställa. Val av formuleringar har också stor bety-

delse när det handlar om att tolka en fråga och dess innebörd. För att undvika mångtydighet arbe-

tade vi därför mycket med att ta fram formuleringar som var bäst lämpade för vår undersökning. 

Det är även viktigt att undvika ledande, värderande och hypotetiska frågor eftersom sådana typer av 

frågor kan påverka svaren på så sätt att de blir oanvändbara (Bell, 2005). 

3.4. Etik 

I och med vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (1990) rekommendationer om informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I förhandsinformationen till användartes-

terna uppgav vi kontaktuppgifter till den av oss som utsetts som testansvarig samt institutionsan-

knytning för att underlätta framtida kontakt för de som valt att medverka. Innan vi startade an-

vändartesterna informerade vi alla om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Vi förklarade hur testerna skulle dokumenteras och att 

deras svar enbart kommer att användas i vår rapport i forskningssyfte men att deras identitet förblir 

anonym. 

3.5. Procedur för användartest 

Innan testet kommer vi att säkerställa att varje deltagare förstått uppgiften genom att låta dem återge 

innebörden av det angivna scenariot och dess uppgift. Varje test har en testansvarig som dels hjäl-

per till att observera tillfället men som även agerar stöd till deltagarna om det skulle behöva. För att 

få en objektiv insamling av data får den testansvarige inte påverka deltagarnas handlingar eller be-

slut då detta ger ett opålitligt testresultat. I samband med observationerna fördes även anteckningar 

för att komplettera användartesterna. 
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3.5.1. Användartest 1 
 

 
 

Figur 3. Deltagarna testar en produktvisningsapplikation på Microsoft Surface SUR40. 
 

Testet utfördes i en av Sprees lokaler dit vi bjudit in ett antal testpersoner. Testpersonerna skulle där 

på pekskärmsbordet Microsoft Surface SUR40 få testa på en applikation som visar produkter; ka-

meror, och information om dem (se figur 3). Vi hade en begränsad tid på oss att utföra testet på, en 

timme, och därför planerades tiden väl i förhand så att vi skulle hinna med allt.  

 Vi presenterade syftet med undersökningen och berättade vad som skulle hända under testets 

gång. Deltagarna delades in i tre grupper med fyra personer i varje grupp. I tur och ordning fick 

varje grupp fritt testa det pekskärmsbord vi ställt upp i tre minuter vardera, samtidigt som vi an-

tecknade. De fick testa en produktvisningsapplikation som vi i förväg startat. Vi gav inga instrukt-

ioner mer än att de fick prova på applikationen genom att testa sig fram. Under tiden som en grupp 

testade bordet fick resterande grupper skriva ner information om sig själva; kön, ålder, sysselsätt-

ning och teknisk vana (vilka mobiltelefoner, datorer och pekskärmar de innehar eller har vana av). 

 När alla grupper testat bordet fick varje deltagare 15 minuter på sig att skissa ner egna design-

förslag, både när det gäller hårdvara och mjukvara, till ett pekskärmsbord som ska kunna optimera 

användningen för fyra personer samtidigt. Slutligen fick deltagarna tillsammans i grupperna skrift-

ligt besvara ett frågeformulär med emotionella- och funktionella frågor samt interaktionsfrågor (se 

bilaga 3). Till dessa frågor fick de 20 minuter på sig att besvara. Efter att vi tackat deltagarna sam-

lade vi in den personliga informationen, skisserna och svaren på frågeformuläret. 
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3.5.2. Användartest 2 

Förutsättningarna var samma som för användartest 1, förutom att skissdelen tagits bort på grund av 

tidsbrist. Precis som vid första användartestet presenterade vi syftet med undersökningen och testet 

för deltagarna som fick skriva ner information om sig själva (kön, ålder, sysselsättning och teknisk 

vana). Sedan fick de 3 minuter på sig att tillsammans testa applikationen som vi startat i förväg. De 

fick även denna gång instruktioner om att fritt testa applikationen och under tiden som de gjorde 

testet förde vi anteckningar. 

 Deltagarna fick sedan 20 minuter på sig att tillsammans besvara samma frågeformulär som vi 

använde i användartest 1 (se bilaga 3). Svaren antecknades ner på papper. Därefter presenterade vi 

vårt designförslag till applikationen som vi tagit fram baserat på de skisser och svar vi fått från an-

vändartest 1. Vi hade gjort en enkel modell av applikationen, en så kallad lo-fi prototyp (Sefelin, 

Tscheligi, & Giller, 2003), i form av pappersark som vi klippt till och ritat på. Deltagarna fick under 

en 5 minuters genomgång se hur den fungerade och sedan fick de 20 minuter på sig att i grupp svara 

på samma frågeformulär igen, fast denna gång genom att besvara på frågorna om vårt förslag. Även 

här antecknades svaren ner på papper. När testet var klart tackade vi deltagarna och samlade in den 

personliga informationen och svaren på frågeformuläret. 

3.6. Metodkritik 

Då vi ville ta reda på vad som uppskattas respektive vad som inte uppskattas av användare gällande 

design av den applikation vi utvärderade ansåg vi att ett kvalitativt angreppssätt skulle vara mest 

effektivt (Trost, 2009). För att kunna analysera den data våra användartest genererade använde vi 

oss av en så kallad innehållsanalys (eng. content analysis). Detta innebar att vi, i de åsikter delta-

garna gav oss, letade efter hur många gånger vissa åsikter och förslag av samma typ förekom. För 

att på ett enkelt sätt definiera och placera dessa använde vi oss av Nielsens (2003) fem utvärderade 

komponenter inom användbarhet. För att denna indelning inte skulle bli subjektiv gjorde vi även ett 

så kallat dubbelblindtest, där vi individuellt delade upp deltagarnas åsikter enligt Nielsens (2003) 

fem komponenter. Därefter jämförde vi våra svar för att se om vi tolkat åsikterna på liknande sätt 

och därigenom få en mer objektiv bedömning och indelning. 

 Vårt urval av deltagare grundade sig ur ett bekvämlighet- och snöbollsurval. Det betyder att 

några av deltagarna var bekanta med minst en av författarna sedan innan. Bekvämlighetsurval är 

oftast inte representativa då de kan leda till missvisande slutsatser. En risk med detta kan vara att 

resultatet blir snedvridet då deltagarna kan känna sig tvungna att agera på ett förväntat sätt för att 

stämma överens med den bild de bekanta personerna har med varandra. Vi tror däremot att situat-

ionen blev mer avslappnad och öppnade upp för fler kreativa idéer då deltagarna redan var bekanta 

med någon av författarna. Vi tror ändå att vårt resultat kan bidra till en djupare förståelse och bidra 
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till nya lärdomar.  Antalet deltagare är även för få för att generaliseras, därför är resultaten som pre-

senteras i den här rapporten endast giltiga för vår urvalsgrupp. 

 Vid användartester är ett alternativ att be deltagarna att tänka högt samtidigt som de använder 

sig av applikationen. Det är ett tillvägagångssätt som används för att lättare ta del av deltagarnas 

tankar och resonemang. Vi har däremot valt att inte använda oss av denna metod då det inte är en 

naturlig situation för användaren samtidigt som vi tror att det kan påverka upplevelsen hos använda-

ren. Genom att behöva tänka högt börjar användaren analysera sina reaktioner och fokusera på sina 

tankar istället för att låta sig påverkas av förstagångsupplevelsen. Rubin & Chisnell (2008) menar 

även att det är svårt för en användare att återberätta alla tankar då vi mer eller mindre filtrerar våra 

tankar och kan därmed utelämna vissa detaljer. 

4. Resultat och analys 
Till de två användartester vi gjort fick vi ihop totalt 17 deltagare, varav 11 var kvinnor och 6 var 

män, i åldrarna 20-35. Samtliga har någon form av teknisk vana, till exempel dator- och mobiltele-

fonvana, och flera arbetade eller studerade något inom IT. De har alla även erfarenhet av pekskär-

mar, framförallt genom mobiltelefoner med pekskärm och iPad. 

4.1. Användartest 1 

Till första användartestet hade vi 12 deltagare, varav 8 var kvinnor och 4 var män, som delades in i 

3 grupper. 

4.1.1. Skisser 

Efter att deltagarna provat applikationen bad vi dem att skissa en egen design av ett pekskärmsbord 

och dess applikation. Detta för att ge oss en bättre bild av deras förväntningar och förslag på för-

bättringar. Följande är de mest utmärkande eller förekommande kommentarerna och antydningarna 

i skisserna som deltagarna uttryckte.  

 Flera av deltagarna ansåg att bordet var för litet för flera användare och att det därför borde 

vara större. Många tyckte också att bordet skulle vara runt då det är bättre anpassat för många per-

soner (se skiss 1). Problemet enligt flera verkade vara att varje användares yta blev för liten när det 

var många öppna fönster som överlappade varandra och tog upp stora delar av skärmen. Detta an-

sågs av flera personer som rörigt. Deltagarna gav även alternativa förslag på lösningar till proble-

met. Ett förslag var bland annat att göra så att de olika fönstren inte gick att överlappa varandra och 

därigenom inte göra det möjligt att placera ett fönster över ett annat (se skiss 1). Flera gav även för-

slag på att ge varje deltagare en egen yta att använda (se skiss 2) och några tyckte då att det skulle 

finnas en gemensam meny i mitten. 
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Skiss 1. Förslag på ett runt bord samt önskemål kring en bättre vridningsfunktion.  

Skissen visar även hur deltagaren inte gillar överlappningen av fönster. 

 

 
 

Skiss 2. 1. Förstår inte ringarna runt startmenyn 2. Anser överlappning av fönster rörig  

3. Egna arbetsytor och tydligare huvudmeny. 5. Avstängningsknappen för  

applikationen var för lätt att komma åt. 

 

Gesterna för att utföra vissa kommandon på applikationen beskrev vissa deltagare som mindre kon-

sekventa. Flera deltagare förklarade att de försökte öppna menyknappen med ett klick och att de 

inte förstod varför det kommandot inte fungerade då det krävs att deltagaren håller in knappen för 

att komma till menyn (se skiss 3). Även de cirklar som med jämna mellanrum dök upp runt knap-
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parna på pekskärmsbordet upplevdes som förvirrande och meningslösa (se skiss 2). För att flytta 

och vrida föremål gav en deltagare som förslag att det istället borde krävas två fingrar för att snurra 

föremål i applikationen istället för ett, och ett finger för att flytta föremål (se skiss 3). Anledningen 

var att kommandot för att vrida ansågs för enkelt att råka komma åt då det krävs enbart ett finger för 

att vrida föremålet. 

 
 

Skiss 3. Förslag på vridning av fönster med två fingrar och att ett knapptryck ska räcka. 

 

Andra kommentarer om applikationen var att navigeringen överlag ansågs som mindre bra, vilket 

fler deltagare nämnde, och att applikationens och dess funktioner behöver vara mer tydlig i sin de-

sign. Någon tyckte att stängknappen till de olika fönstren borde vara tydligare och ansåg också att 

det var för lätt att komma åt avstängningsknappen för applikationen (se skiss 2). En deltagare påpe-

kade även att huvudmenyn borde vara mer tydlig (se skiss 2). 

4.1.2. Gruppfrågor 

Grupp 1: 

Den första gruppen tyckte att det var spännande att testa applikationen men att det var svårt att för-

stå applikationens funktioner. Det var frustrerande att inte veta på en gång hur de skulle börja och 

de hade velat ha en hjälpruta. De upplevde också att den var långsam jämfört med andra pekskär-

mar, framförallt att dra och flytta föremål. Det var även svårt att vrida fönstren så att de kunde se 

texten rakt framför sig. När många fönster öppnades blev det rörigt då det var svårt för dem att veta 

var de var. Det blev också rörigt när de andra deltagarnas fönster öppnades och överlappade det 

egna. De skulle vilja ha en egen arbetsyta. 
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Grupp 2: 

Andra gruppen kände en frustration när de använde applikationen. De tyckte precis som första 

gruppen att det var svårt att börja och de kände sig förvirrande. De ansåg att skärmen hade en bra 

storlek för användare som samarbetar men att det var för liten yta för flera personer som arbetar en-

skilt. De ville att menyerna skulle vara tydligare så att det är lättare att se vad som är huvudmeny 

och undermeny. Det var inte lätt att se var de var på skärmen. 

Grupp 3: 

Den tredje gruppen tyckte vid första anblicken att applikationen var häftig och kändes lekfull. De 

ansåg däremot sedan att den var lite krånglig och tyckte precis som de andra grupperna att den var 

svår att förstå. Det var roligt att arbeta flera personer på en yta, men de uttryckte även att det var 

“bökigt”. 

4.1.3. Observationer 

Samtidigt som deltagarna fick prova applikationen valde vi att observera deltagarna. Observations-

studier kan användas som enskild metod men i detta fall valde vi att använda metoden för att kom-

plettera användartesterna. Nedanstående resultat baseras på de anteckningar som gjordes i samband 

med observationerna. 

Grupp 1 

En deltagare uppmärksammade snabbt applikationens avstängningsknapp, provade den och avslu-

tade applikationen. Samtliga deltagare provade att flytta på menyknappen, vilket också fungerade. 

Deltagarna såg vana ut vid rörelserna. Samtliga av deltagarna provade att öppna menyn genom att 

klicka på den en gång. Vissa förstod direkt att det var meningen att de skulle hålla in knappen för 

att komma till menyn, andra provade flera gånger efter varandra att göra ett klick och suckade när 

ingenting hände. Vid detta tillfälle placerade någon ena handen på bordet och la huvudet på sned 

samtidigt som de himlade med ögonen. Deltagarna provade också att förstora/förminska de olika 

fönstren. 

Grupp 2 

Uppmärksammade snabbt applikationens avstängningsknapp, provade den och avslutade applikat-

ionen. Det dröjde lite längre än för första gruppen. Samtliga provade att flytta menyknappen. Delta-

garna såg vana ut vid rörelsen. De flesta provade att öppna menyn genom att klicka på den, någon 

observerade istället de andra och förstod att det inte fungerade. Deltagaren provade då att hålla in 

menyknappen. De som provade att klicka en gång på menyknappen visade på viss irritat-

ion/frustration. Deltagarna provade också att förstora/förminska de olika fönstren. 
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Grupp 3 

Samtliga provade att flytta menyknappen. En deltagare var snabb med att förstå att det krävdes att 

de skulle hålla in menyknappen för att öppna menyn. Någon provade att klicka en gång för att se-

dan se hur de andra gjorde och gjorde då likadant. En deltagare som öppnat menyn stängde ner me-

nyn för att därefter glömma bort hur den skulle öppnas igen. Deltagaren försökte med ett klick igen. 

Någon förstorade fönster så stort det bara gick och placerade över de andra deltagarnas fönster. En 

deltagare uppmärksammade därefter applikationens avstängningsknapp, provade den och avslutade 

applikationen. Deltagarna backade, tog bort händerna från bordet och såg ut som att de först inte 

förstod vad som hände. 

4.2. Användartest 2 

Deltagarna vid andra användartestet bestod av 5 deltagare, varav 3 var kvinnor och 2 var män. 

4.2.1. Gruppfrågor om ursprungliga applikationen 

Deltagarna ansåg att den befintliga applikationen gav ett futuristisk första intryck och att den upp-

levdes enkel att använda. Designen beskrev de som lätthanterlig och enkel att förstå men att den 

saknade en mer utmärkande karaktär och upplevdes som lite opersonlig. På samma sätt som vid det 

första testtillfället beskrev deltagarna att det både var rörigt och ovant att de olika fönstren kunde 

överlappa varandra. De reagerade på att det inte fanns ett sätt att arbeta i lager eller flikar och att de 

olika kommandona tog en stund att förstå. Även applikationens reaktionstid upplevde de på lik-

nande sätt som deltagarna vid första testtillfället och förklarade att den kändes långsam. Pek-

skärmsbordets yta beskrev de som för litet för antalet deltagare vid testtillfället. De beskrev även att 

det var förvirrande att behöva hålla in menyknappen.  

4.2.2. Gruppfrågor om designförslag till applikationen 

Utifrån deltagarnas åsikter om designförslaget kom vi fram till att deras första intryck av applikat-

ionen var att den var mer lättförståelig än den befintliga applikationen men att formen på pek-

skärmsbordet inte var optimalt då visst utrymme blev outnyttjat. De ansåg istället att bordet skulle 

vara fyrkantigt som det är till den befintliga applikationen fast större. Även funktionerna och navi-

geringen på designförslaget ansåg deltagarna var mer lättförståeligt och organiserat än den befint-

liga applikationen.  

4.2.3. Observationer 

Nedanstående resultat baseras på de anteckningar som gjordes under observationen. Samtliga delta-

gare provade att flytta menyknappen. En avvaktade och observerade. Flera provade att öppna me-
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nyn genom att klicka en gång för att därefter prova att hålla in knappen istället. En deltagare upp-

märksammade applikationens avstängningsknapp snabbt och avslutade applikationen. Deltagarna 

provade att förstora och förminska de olika fönstren. Någon uttryckte att applikationen reagerade 

långsamt och visade på oförståelse för detta. 

5. Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt diskuteras resultaten och därefter de slutsatser vi har gjort. Detta gör vi genom att 

identifiera de funktioner som utifrån användartesterna upplevs som mest aktuella att omarbeta. Syf-

tet med denna studie var att skapa en djupare förståelse för vilka förbättringar som kan göras för en 

specifik applikation på Microsoft Surface SUR40 i en särskild situation. Målet med att undersöka 

detta var att upptäcka mönster och vad som var utmärkande i deltagarnas svar gällande applikation-

en. Den applikation som vi utvärderade var en första prototyp vilket också var en anledning till var-

för uppdragsgivaren kontaktade oss angående eventuella förbättringar. 

 För att kunna beskriva vad som kännetecknar användbarhet valde vi att utgå ifrån Nielsens 

(1995) definierade komponenter. Då undersökningen genomfördes vid två olika testtillfällen med 

nya deltagare vid varje tillfälle kommer Nielsens komponent minnas inte behandlas i denna rapport. 

Därför diskuteras enbart fyra av de fem komponenterna, vilka är; lärbarhet, effektivitet, tillfredsstäl-

lelse och fel. Genom detta blir de svar som användartesterna genererade enklare att identifiera. Vid 

utförandet av användartesterna tog vi även hänsyn till Gibsons (1977) teori om begreppet affor-

dance. Eftersom relationen mellan omgivningen och individen är viktig för att resultatet ska vara 

trovärdigt var vi noga med att beskriva ett tänkt scenario för de personer som deltog i användartes-

terna. Våra förhoppningar med detta var att ge deltagarna en möjlighet till att sätta sig in i rätt sin-

nesstämning och därigenom även agera på samma sätt som i den verkliga situationen. 

 Enligt Benyon et al. (2010) skapar användare en instinktiv uppfattning om vad som kan göras 

med ett föremål och hur det kan användas utifrån designen. Vi konstaterar att samtliga deltagare 

upplevde vissa svårigheter med att komma igång med applikationen och att deras spontana reaktion 

på interaktion inte fungerade. Deltagarna testade flera olika gester och kommandon innan de lycka-

des komma igång med applikationen vilket tyder på att de grafiska knapparnas syfte inte var helt 

självklara att förutse för deltagarna, något som Rogers et al. (2011) förespråkade som god affor-

dance. Vi noterade däremot att deltagarna lätt lärde sig applikationens olika funktioner när de väl 

hade kommit igång, vilket talar för att användarna hade lättare att tolka och förstå designens övriga 

funktioner. Linderoth (2010) beskriver att användare kan lära sig en ny situation utifrån gamla erfa-

renheter. Detta var även någonting vi uppmärksammande vid testtillfällena då vi fick uppfattningen 

att samtliga deltagarna agerade utifrån sin tekniska vana. Eftersom deltagarna valts ut utifrån just 

detta kriterium var vi medvetna om vilka förkunskaper de hade. Samtliga deltagare var sedan tidi-
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gare vana med pekskärmar och därför verkade de också bekväma med tekniken. De provade olika 

gester, vilket vi uppfattade byggde på deras tidigare erfarenheter av pekskärmar. 

 Benyon et al. (2010) beskriver även vikten av att blanda in användare i utvecklingen av design 

då det kan resultera i att den blir mer användbar. Något som vi märkte var att den befintliga appli-

kationen som deltagarna fick prova på inte alltid överensstämde med deras första uppfattning av hur 

den skulle kunna fungera. Den mest förekommande gesten deltagarna gjorde var att klicka en gång 

med fingret på de knappar som fanns i applikationen. För att kunna ta sig vidare in i menyn måste 

användaren hålla in knappen men då deltagarnas tidigare erfarenhet tyder på att ett klick borde 

räcka kan detta vara en funktion som bör justeras. Deltagarna uppmärksammande detta men ut-

tryckte viss frustration över att det inte räckte med ett klick. På så sätt blev det tydligt att utvecklar-

nas uppfattning inte stämde överens med vad användarna egentligen föredrog. 

 För att kunna beskriva vad som kännetecknar användbarhet har vi valt att koppla ihop deltagar-

nas åsikter om applikationen med Nielsens (2003) utvärdering av användbarhet. Åsikterna och det 

mest utmärkande av observationsstudierna kommer att behandlas med hjälp av komponenterna; lär-

barhet, effektivitet, tillfredsställelse och fel. 

 Utifrån Nielsens (2003) definition av lärbarhet kunde vi se att deltagarna uppfattade applikat-

ionen som relativt svår att förstå. Flera av deltagarna påpekade att det ibland var svårt att förstå hur 

applikationen fungerade då vissa funktioner och kommandon inte var som de först trodde. De flesta 

av deltagarna visade svårigheter på hur huvudmenyer och undermenyer skulle öppnas då det kräv-

des en längre knapptryckning än vad deras vana tydde på. De förstod inte varför de var tvungna att 

hålla in knappen istället för att enbart göra ett klick och uppfattade det därför som onödigt och lång-

samt. Återigen kan vi konstatera att funktionen för att öppna menyer bör justeras och att det skulle 

vara till applikationens fördel om menyerna öppnades genom att enbart göra ett klick. Om en sådan 

typ av ändring genomförs kommer applikationen med stor sannolikhet anses vara enklare och lät-

tare att förstå. 

 Utifrån definitionen av effektivitet (Nielsen, 2003) kunde vi se att de flesta deltagarna ansåg 

applikationens funktioner som tröga. Det som framförallt uppfattades som trögt var förflyttning av 

föremål och justering av storlek på fönster. För att göra applikationen mer effektiv kan det därför 

vara aktuellt att förkorta dess reaktionstid. Utifrån Nielsens (2003) definition av fel kunde vi med 

hjälp av observationsstudierna se att de flesta deltagarna hade problem med att öppna de olika me-

nyerna. De klickade en gång istället för att hålla in knapparna, något de märkte efter ett antal för-

sök. Återigen dyker problemet med funktionen för att öppna menyer upp och vi ser att deltagarnas 

beteenden och gester tyder på att det borde räcka med ett klick istället för att hålla in knappen. Vi 

observerade också att det vid varje testtillfälle var någon deltagare som snabbt uppmärksammade 

avstängningsknappen till applikationen, tryckte på den och därmed avslutade applikationen. Genom 
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observationen kunde vi med hjälp av deltagarnas ansiktsuttryck och kommentarer förstå att detta 

avslutande inte var meningen. Både färg och form på avstängningsknappen var mer framträdande 

än övriga knappar, vi menar att detta kan ha bidragit till att så många var snabba med att trycka på 

den. Att förändra designen och placeringen av avstängningsknappen skulle kunna åtgärda detta pro-

blem. Utifrån definitionen av tillfredsställelse (Nielsen, 2003) kunde vi genom deltagarnas uttryckta 

känslor i sina kommentarer förstå att de var nyfikna på applikationen och ansåg den spännande. 

Samtidigt som de uttryckte en nyfikenhet kände många en frustration över att inte veta hur den fun-

gerade. Många ansåg också att det blev rörigt på skärmen med alla fönster som var utspridda och 

överlappade varandra.  

 De känslor som framkom utifrån användartesterna var båda positiva och negativa. Genom våra 

observationer gjorde vi bedömningen att deltagarna reagerade positivt på pekskärmsbordet, men 

mindre positivt på applikationens olika funktioner. Vi upplevde att deltagarna kände en viss fru-

stration för att applikationen inte reagerade som de hade förväntat sig. Däremot uppfattade vi deras 

engagemang som positivt då vi observerade flera uttryck av lekfullhet och nyfikenhet bland samt-

liga deltagare. Dessa reaktioner kan ha övervägt den frustration som deltagarna upplevde, något 

som går att koppla till Normans (2004) teori kring emotionell design. Det framkom också under vår 

studie att vissa deltagare uppfattade applikationen som opersonlig och efterfrågade därför en grafisk 

profil med starkare karaktär. Ett förslag som uppkom var att höra ljud och se rörliga bilder, även 

detta går att koppla till Normans (2004) teori kring emotionell design och hur vi bedömer våra upp-

levelser utifrån våra sinnen. 

 Utifrån gruppernas svar på frågeformuläret kan vi konstatera att de flesta tycker att applikation-

en på pekskärmsbordet är svår att förstå, både vad gäller hur användarna ska göra och vad alla iko-

ner på skärmen innebär. Bordet visade sig heller inte fungera bra för flera personer, framför allt är 

arbetsytan inte anpassad för enskilda personer då arbetsytan är för liten. När varje användare har ett 

eller flera öppna fönster samtidigt blir de i vägen för de andra. 

 Sammanfattningsvis bör applikationen på Microsoft Surface SUR40 förbättras i alla de fyra 

komponenterna (lärbarhet, effektivitet, tillfredsställelse och fel) som behandlas i denna rapport. 

Detta utifrån Nielsens (2003) definitioner som utöver de fyra komponenter det här avsnittet tar upp 

även definierar komponenten minnas. Utifrån deltagarnas gester och agerande kan vi se att den be-

fintliga applikationen har funktioner som inte fungerar på ett sådant sätt som deltagarna hade öns-

kat. Eftersom applikationen förmodligen kommer att användas av personer som, liknande deltagar-

na i våra användartest, har teknisk vana och dessutom inte kommer att användas av samma personer 

särskilt ofta bör applikationen anpassas utifrån nedanstående förbättringsförslag. 

 När det gäller lärbarhet har vi kommit fram till att de gester som användarna väljer att göra i 

applikationen avspeglar deras tidigare tekniska vanor. Därför bör ett knapptyck räcka för att ta sig 
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fram i applikationen istället för att användaren ska behöva hålla in knappen. Det krävs också en tyd-

ligare design för att användare ska förstå hur applikationen fungerar och visar hur användaren ska 

börja, alternativt att det finns en hjälpknapp där det finns information om hur applikationen funge-

rar. Allt för att göra användningen så enkel som möjligt för användare. Det som behöver ändras när 

det gäller effektivitet är att optimera applikationens reaktionstid så att den blir kortare, framförallt 

när det gäller att öppna menyer, att flytta föremål och ändra storlek på fönster. 

 De fel som vi upptäckte visade att avstängningsknappen för applikationen inte bör vara lika 

framträdande, alternativt att den tas bort helt för användaren. Efter att ha gått igenom definitionen 

tillfredsställelse har vi kommit fram till att applikationens fönster inte ska kunna överlappa 

varandra. Sammanfattningsvis föreslår vi följande förbättringsförslag: 

 

• Läsbarhet 

o Ett knapptryck istället för att hålla in knappen 
o En hjälpknapp 

• Effektivitet 

o Applikationens reaktionstid bör vara kortare 

• Fel 

o Avstängningsknappen för applikationen bör inte vara lika framträdande, alternativt tas 
bort helt för användaren 

• Tillfredställelse 

o Applikationens fönster ska inte gå att överlappa varandra 
 

Denna studie har utgått från en kvalitativ metod där målet har varit att ta fram förbättringsförslag 

till en Microsoft Surface SUR40 applikation. De förslag som vi presenterar i denna rapport grundar 

sig på de åsikter och idéer som framkom under våra användartester. Då förslagen bygger på delta-

garnas subjektiva åsikter definierar dessa inte en generell användning av pekskärmsbordet. Vi har 

däremot valt att, utifrån deltagarnas åsikter, spekulera och dra slutsatser om hur en generell använd-

ning skulle kunna se ut. Genom detta uppkom flera givande förslag under vår studie, därför skulle 

det vara intressant att genomföra ytterligare ett användartest för att gå in djupare på de resultat som 

presenteras i denna rapport. 

 Det skulle även vara intressant att utföra användartester på enskilda personer för att därefter 

jämföra om de visade på samma resultat som användartesterna i grupp. Ett sådant tillägg i vår 

undersökning skulle förmodligen ge en både bredare och djupare kunskap inom ämnet. Möjlighet-

erna med pekskärmsbordet ser vi idag som oändliga och kommer förmodligen att användas allt mer 

inom interaktionsdesign men även inom företag för att underlätta ett samarbete mellan medarbetare. 
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Då pekskärmsbordet är förhållandevis nytt på marknaden är det även en anledning till varför vi ser 

branschfolk som en större grupp användare än till exempel privatpersoner. Som i så många andra 

fall gällande teknologi sker det en kontinuerlig uppdatering av produkter som visar sig vara efter-

frågade på marknaden. Därför tror vi att Microsoft Surface SUR40 har potential att nå ett stadie då 

den liknande Apples iPhone och iPad blir mer efterfrågad av privatpersoner. 

 Just den applikation som vi har studerat tror vi har ett väldigt intressant framtidsperspektiv. 

Dels skulle den kunna bli ett bra komplement för säljpersonal ute i butik där säljare skulle kunna 

presentera produkter för potentiella kunder på ett nytt och modernt sätt. Applikationen skulle även 

kunna hjälpa kunderna att själva hitta den information de letar efter när det inte finns någon be-

hjälplig personal tillgänglig. Det kan alltså konstateras att denna rapport bara tar upp en liten bit av 

ett väldigt stort och outforskat område och att vårt arbete bara är en bit på vägen. Vi hoppas däre-

mot att vår rapport kan inspirera till framtida studier inom området men även till framtida utveckl-

ing av applikationer till Microsoft Surface SUR40.
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8. Bilagor 
Bilaga 1. Projektplan 

M1 
Milstolpeplan för den förberedande fasen 

• Vecka 14: Projektstart (2-8 april) 
o 4/4 Första projektmöte med uppdragsgivaren  

o 5/4-8/4 Research 

• Vecka 15: Projektidé, PM (9-15 april) 
o 10/4 Projektmöte online, renskrivning av PM 

o 13/4 Redovisning av PM 

• Vecka 16: Revidering (16-22 april) 

o Research och förbereda möte 

o 20/4 Första handledarmöte 

• Vecka 17: Planering för genomförande (23-29 april) 

o Boka möte med Spree.  Boka möte med Montathar. 

o Tidigare forskning. Planera inför användartesterna ska gå till.  

o Hitta målgrupp. 

M2 
Milstolpeplan för den genomförande fasen 

• Vecka 17: (23-29 april) 

o Förberedande inför användartester 

• Vecka 18: (30-6 april/maj) 

o Projektmöte, research 

o Nästa handledning sker onsdagen den 2/5 10:00. 

• Vecka 19: (7-13 maj) 

o Research, genomföra användartest 1 

• Vecka 20: (14-20  maj) 

o Skriva rapport, dokumentera, analysera 

M3 
Milstolpeplan för den avslutande fasen 

• Vecka 19: Analys (7-13 maj) 
o Analysera resultaten från användartestet 

o  Reflektion, revidering, dokumentering 
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• Vecka 20: Dokumentation (14-20 maj) 

o I samband med att användartesterna är klara går vi in i den avslutande fasen d v s 

dokumentation och rapportskrivning 

• Vecka 21: Förbereda avrundning (21-27 maj) 

o Användartest 2 

o Under denna vecka ska allt material förberedas inför avslut.  

o Sammanställning. Testa designprinciperna för slutlig. bedömning  

• Vecka 22: Avrunda projekt (28-3 maj/juni) 
o Dokumentation och rapport i stort sätt klar 

• Vecka 23: Avslut (4-5 juni) 
o 5/6 Slutredovisning 
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Bilaga 2. Loggbok 

• Vecka 1 2-8 april 

o Examensarbetet har sin start och vi bokar in ett första möte med uppdragsgivaren 

Spree. Innan mötet förberedde vi oss genom att läsa på om uppdragsgivaren och vad 

företaget arbetar med.  

• Vecka 2 9-15 april 
o PM inlämnande där definitionen av vårt uppdrag får sin första finslipning. Vid redo-

visningen fick vi särskilda åsikter om att vara mer specifika och be vår uppdragsgi-

vare att vara mer precisa på vad de vill att vi ska leverera samt att vi ska vara nog-

granna med formuleringen av uppdraget.  

• Vecka 3 16-22 april 

o Inför denna vecka förberedde vi vårt första möte med den praktiska handledaren. Vi 

fortsatte med research inom ämnets ramar för att få en bredare blick över området.  

• Vecka 4 23-29 april 
o Hörde av oss ytterligare en gång till uppdragsgivaren då det krävdes ett möte för att 

förtydliga vårt uppdrag och berätta för dem vad och hur vi valt att arbeta. Uppdrags-

givaren kunde inte, utan bokade in ett möte först den 7de maj. Något vi då upptäckte 

blev ett förhinder i fortsatt arbete.  

• Vecka 5 30-6 maj 
o Första möte med den akademiska handledaren, tack vare det mötet besvarades vissa 

frågetecken vi tidigare haft kring arbetet. Denna vecka introducerades vi även för 

den bok vi använder oss av i användartesterna. Projektmöte om hur vi ska genomföra 

användartesterna och hur vi ska ta oss vidare efter det.  

• Vecka 6 7-13 maj 

o Möte med uppdragsgivaren för att förtydliga vad vi kommit fram till än så länge och 

om när användartesterna ska kunna genomföras. Då det krävs att vi har tillgång till 

det bord uppdraget handlar om förstod vi att detta kan bli ett problem. Finner till slut 

en tid som eventuellt skulle kunna fungera. Förberedelser inför användartest nummer 

1, frågeformulär till deltagarna samt upplägg av hur testet ska genomföras. An-

vändartestet genomförs den 11de maj på uppdragsgivarens kontor.  

• Vecka 7 14-20 maj 

o Sammanställning och genomgång av användartest nummer 1. Transkriberar allt 

material, går igenom likheter och olikheter i deltagarnas kommentarer om pek-

skärmsbordet och applikationen. Analysera deras svar med hjälp av en innehållsana-
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lys (eng. content analysis) för att därefter avgöra vilka åsikter som var mest före-

kommande samtidigt som vi kontrollerar vad som var mest utmärkande med hjälp av 

de anteckningar som fördes i samband med användartestet. Förberedelser inför an-

vändartest nummer 2, gör ett eget designförslag på förbättringar. Detta för att prova 

om de förslag vi fick med hjälpa av användartest nummer 1. Vi utför även ett dub-

belblindtest för att undersöka om vi alla har samma åsikter om vilka skisser vi anser 

är bäst och därför använder oss mer av i utformningen av vårt designförslag. 

• Vecka 8 21-27 maj 
o Användartest 2 genomfördes den 21:a maj på uppdragsgivarens kontor. Samman-

ställning och genomgång av användartest nummer 2. Transkriberar allt material, på 

samma sätt som i första användartestet går vi igenom likheter och olikheter i delta-

garnas kommentarer om pekskärmsbordet och applikationen. Innehållsanalys (eng. 

content analysis).  

• Vecka 9 28-3 maj 

o Förberedelser inför första inlämningen av rapporten. Ett första utkast som därefter 

kommer att omarbetas inför den slutgiltiga inlämningen.
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Bilaga 3. Frågeformulär 

Intervjufrågor 

• Emotionella frågor: 

o Vad var ditt första intryck av applikationen? 

o Hur upplevde du designen/pekskärmsbordet? Enkel, svår, lätthanterlig? 

o Vilka känslor framkallade designen hos dig? 

• Funktionella frågor: 

o Upplevde du applikationens olika funktioner som tydliga och lättförståeliga oavsett 

din placering vid bordet? 

o Var det enkelt att lära sig hur applikationen fungerade? 

o Var det lätt att hitta och navigera sig fram? 

• Interaktionsfrågor: 

o Hur upplevde du att arbeta tillsammans med andra användare på samma yta? 

o På vilket sätt påverkar layout, design och typografi av applikationen din användning 

av den? 
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Bilaga 4. Användartest 1 

Demografisk information om deltagarna och skisser/åsikter 

Deltagare 1 

23 år, kvinna, student 

Teknisk vana: iPhone, iPad, Pc 

 

• Större skärm! 

• En “gemensam” meny i mitten med större “undermenyer” vid respektive bordsdel. Lättare om 

menyn och själva fönstret inte ligger “på varandra”. 

• Vad är egentligen syftet med att ha en gemensam skärm? Blir det verkligen bättre/lättar för olika 

personer att titta på respektive produkt? Om ja -> större skärm!
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Deltagare 2 

21 år, tjej, läser på Stockholms Universitet 

Teknisk vana: HTC telefon, använder PC, har ingen pekplatta 

 

•  Större yta där alla personerna får vara med att interagera. 

• (Skisstext 1: Skickar kategorierna till varandra och även bilderna på produkterna) 

• (Skisstext 2: Klicka på en produkt eller dra för att produkten ska visas) 

• (Övrig skisstext: Vridbar information. Snurrar vid val. Vrida på produkten 
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Deltagare 3 

26 år, kvinna, entreprenör / student 

Teknisk vana: iPhone 4S, både PC & Mac, iPad 

 

Mjukvaruförbättringar: 

- konsekvent känslighet 

- högre uppdateringsfrekvens 

- konsekventa gester/kommandon 

- mindre plottrigt med tidigare öppnade menyer 

 

• Rund form (på bordet) ger varje användare mer yta. I rektangel försvinner ofta det man vill se ut-

anför periferin. 

• Tidigare sidor "försvinner på avstånd" för att göra gränssnittet mer överskådligt 

• Ångra-knapp för att ångra senaste åtgärden (touchscreenen är oberäknelig) 

• Popup/drop-down 

• Statiska menyer. Fast punkt som inte försvinner 

• Home button 
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Deltagare 4 

22 år, kvinna, studerar interaktionsdesign 

Teknisk vana: iPhone/Macbook Pro/iPad 

 
 

• Ologisk 

• Bökigt 

• Tycker ej om strukturen 

• Borde gå att låsa rutans läge/storlek för att ej ha problem med att navigera i rutan. 
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Deltagare 5 

20 år, tjej, studerar interaktionsdesign 

Teknisk vana: iPhone, Pc, iPad 

 

• Kan styra saker både i det stora bordet och det lilla (eget) 

• Kan växla mellan det stora bordet och sitt eget 

• Kan ”skjuta” in saker
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Deltagare 6 

27 år, tjej, däcksman/skeppare 

Teknisk vana: Nokia N8, en död PC 

 
 

• Lite kortare tid på ”knapptrycket” för att öppna menyer. 

• Låta texten ex ”kamera” stå i cirkeln istället för på ”etiketten” då man(jag) klickade på den istället 

för cirkeln för att försöka öppna menyer.
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Deltagare 7 

35 år, man, systemutvecklare 

Teknisk vana: PC, iPhone, pekskärmar 

 
 

• Långsmalt bord för fler användare 

• För lång tid att öppna en nod. 

• Tidmätaren är inte optimal.  Den är för subtil 

• Ett klick borde räcka (han syftar till menyknappen) 

• Fysiken kändes inte helt klockrent när jag använde endast ett finger. 

• Kräv 2 fingrar för att rotera inte 1. Med 1 finger så bör man bara kunna ompositionera. 

• Kanske inte låta objekten överlappa? Kanske kan dom putta bort varandra.
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Deltagare 8 

27 år, man, systemutvecklare/interaktionsdesigner 

Teknisk vana: iPhone, iPad, Mac & PC dagligen. Har även använt Android. 

 
 

• Just nu väldigt mycket whitespace vilket ser tråkigare ut än bilder. Text direkt på bilderna istället, 

så att man manipulerar produkterna istället för en vit yta. 

• Just nu gör man inget med själva produkten, man bara drar runt “containers”. Produkten borde 

inte ha någon bakgrund så att den känns mer levande, alltså en genomskinlig bakgrund. 

• Man kan inte manipulera produkterna på något sätt, ex. bestämma färg eller egenskaper, jämför 

med t.ex. Porsches hemsida där man kan bygga en egen Porsche, vilket skulle passa bra för det 

här syftet. 

• Fyrkantigt bord för färre än 3 personer. Runt för fler så att alla når. 

• Väldigt endimensionellt och därmed platt. Jag vill ha ljud och video. 

• (Skisstext: Hur stor yta personerna når)
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Deltagare 9 

27år, tjej, student 

Teknisk vana: iPhone, Mac, PC – god vana, iPad – testat lite 

 
 

• Någonting säger mig att ett runt bord skulle kännas ännu bättre än kvadratiskt. 

• Jag vill ha lättare funktioner att vrida det som visas på skärmen. Det var svårt att få dem i rätt vin-

kel och då blev det jobbigt att läsa sned text. 

• När man testade att klicka sig fram blev det snabbt ganska råddigt – massa rutor öppnades till hö-

ger och vänster. Jag hade spontant velat att applikationen sorterar upp rutorna direkt. MEN det 

kanske är för att man är van vid att gränssnitt är gränssnitt och hjälper mig automatiskt. I framti-

den kanske det är självklart att gränssnitt bara är en digital version av verkligheten – t ex om jag 

lägger ut papper på ett bord så hamnar de lite huller om buller, inte i perfekta rader. 

• När man höll fingret länge på ”start cirkeln” visades tre nye cirklar – som en meny som fälldes ut. 

När man höll fingret länge på samma cirkel igen fälldes de andra cirklarna in. MEN – när man 

höll fingret länge på yttercirklarna så öppnades varje gång ett nytt info-fönster. Det var förvir-

rande att samma typ av interaktion ledde till olika respons olika gånger.

42



 

 

Deltagare 10 

21 år, man, studerande 

Teknisk vana: Touchmobil, PC stationär & laptop, iPad 

 

• Produkten skall visas som en 3d-modell, så man nästintill kan vrida och “känna” på den 

• Roterings-riktnings-visare 

• Om man vill ha fler startcirklar kan man från varje sida aktivera flera 

• Vid klick aktiveras cirkeln
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Deltagare 11 

23år, tjej, student 

Teknisk vana: iPhone, Mac, iPad 

 
 

1. Fyller ringarna runt menyn ”kategorier” någon funktion? Jag tycker den var förvirrande. 

2. Flera fönster öppnas på varandra = rörigt. Menyerna var inte helt konsekventa? Många fönster 

öppnades samtidigt och man tappade bort sig. Förslag: tydligare visningar av vilken meny man är 

inne i. 

3. Begränsa bordet till olika sektioner. Så att man inte krockar med den bredvid. Låt huvudmeny-

erna vara större så att det blir tydligt att man ska klicka/hålla in just där. 

4. X= stäng kan vara tvetydigt, bättre om det är rött eller står close/stäng 

5. Knappen i hörnet var för lätt att komma åt av misstag (hon menar stänga av knappen)
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Deltagare 12 

31 år, man, mjukvaruingenjör 

Teknisk vana: HTC Trophy 7 (wp7), PC, ingen pekskärm 

Dimensioner: 
- Nuvarande implementation känns trång, även med bara 3 användare 

- Vill man satsa på fler samtidiga användare krävs större yta. Kvadratisk dimension? 

- Hur påverkas den individuella användaren av fler omkringstående personer? Hämmad? 

Interaktion: 
- Selektionsindikatorn när användaren väljer något är för långsam. Känns stressande om man är 

snabb och otålig om man ska vänta in att den blir fylld. Går det att göra den snabbare? Kinect 

(Xbox) har samma brist.
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Svar på gruppfrågor 

Grupp 1 

Emotionella frågor: 
- Rörigt, svårt att veta vad man skulle göra & hur. Häftigt - nytt & spännande - inte testat förut 

- Långsammare än vi är vana vid från andra pekskärmar - rutorna var “tröga” att dra & flytta. 

Känns som man verkligen “ansträngt” - någon som vill att det ska se väldigt “design” ut. Men det 

var bra med cirklar istället för fyrkanter/annan form. Vi förstod inte vad strecken runt cirklarna 

var. Laddar den? 

- Nyfiken, vill veta mer. Frustrerande att inte veta från början hur man gör. När många rutor öpp-

nades fick man klaustrofobi - så mycket samtidigt! Kanske skulle rutorna underst bli transparenta 

eller mindre. Borde känna av vinkeln hur användaren står - svårt att vrida rutorna så att det blir 

lätt att läsa. 

Funktionella frågor: 

- Det var inte lättare/svårare om jag t.ex. stod på höger/vänster. Det vi kände var att det var rörigt - 

att mina enheter/rutor krockade med andras - vi saknar en “egen” arbetsyta - t.ex. varsin iPad. 

Varför har man ett bord? Man samarbetar inte men ändå delar man skärm. 

- “Enkelt att börja?” Nja - hade haft en hjälpruta i början som säger någonting om hur jag ska börja. 

Interaktionsfrågor: 

- Nu är tekniken så ny & häftig att man fokuserar mer på att det är “flashigt” än på kame-

rorna/produkterna. 

Grupp 2 
Emotionella frågor: 

- Wow 

- Lite krånglig, förbättring är möjlig 

- Spel, lekfullt, mindmapping 

Funktionella frågor: 

- Nej 

- Nej, men den har potential. 

- När man väl förstått systemet 

Interaktionsfrågor: 

- Kul, bökigt, integritetskränkande 
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- Modern och enkel design gjorde att vi ville utforska den 

Grupp 3 
Emotionella frågor: 

• Väldigt förvirrande! 

• Lite svårt att börja 

• Väldigt begränsat. Roligare om det hade funnits fler steg. Man letade efter saker att klicka på. 

• Frustration. Bortkommen 

Funktionella frågor: 
Nej! Man kom in i det efter ett tag, men efter onödiga repetitioner av samma steg. Hade varit bra att 

kunna låsa fönster för att underlätta scrollning och förhindra att fönstret flög runt. Olika färger för 

olika användare. 

Interaktionsfrågor: 

Bra med stor skärm vid användning av ”kompisgäng”. Går lite förlorat som enskilda användare då 

man mer konkurrerande om samma yta/ fick minska sitt fönster för att inte ta plats. Tydligare me-

nyer/under menyer. Vilken ”knapp” är man i? Växla mellan tre användare/fyra användare där varje 

användare har sin arbetsyta samt att ”öppet” läge. Något som indikerar var man är och hur mycket 

man har kvar att utforska. Ska man djupare ner eller söka på bredden? Ha gärna mer produkter. 

Kändes lite enformigt. 
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Bilaga 5. Användartest 2 

Personlig information om deltagarna 

Deltagare 13 

33 år, man, Infrastructure Manager 

Win/*nix/Apple, iPhone, touch screen 

Deltagare 14 

28 år, kvinna, artist/skådespelerska/modell  

PC/Mac/IMobile/Touch screens 

Deltagare 15 

22 år, kvinna, värdinna/servitris 

PC, Smart Phone, Touch Screen 

Deltagare 16 

28 år, man, ägare IT Bolag (IT konsult) 

PC, Mac, Linux, Android, iOS 

Deltagare 17 

21 år, kvinna, student 

PC, iPhone, Touch Screen 

Svar på gruppfrågor, ursprunglig applikation 

Första intrycket: 

Futuristisk, enkel att använda om man är van vid touch screen 

Design: 

• Lätthanterlig, enkel att förstå. Behöver mer karaktär, något som utmärker den, en distinkt grafisk 

karaktär 

Känslor: 
Stilrent, enkelt, lite opersonligt 

 

 

48



 

 

Funktionella frågor: 

1. Ja, man fick sitt eget lilla utrymme. Inget sätt att jobba i lager eller flikar, allt öppnades som ett 

nytt fönster och hamnade överst. Både bra och dåligt. Lite rörigt och lite ovant. 

2. Ja, det var enkelt. Väldigt intuitiva kontroller för att scrolla, snurra etc. Den var lite långsam och 

laggig. Det skulle behövas högre frame rate.  

3. Ja, men det var lite ovant och tog en stund att klura ut de olika kommandona. Fin presentation 

men svårt att läsa texten när det var utzoomat. 

Interaktionsfrågor: 

1. Lite förvirrande men roligt. Vi tror att man snabbt vänjer sig. Vi var för många på ytan som vi 

fick, vi skulle haft ett större bord. Vi hade behövt högre upplösning på skärmen. Ramarna på de 

olika fönstren var lite för små, de var svåra att använda för att navigera. 

2. Bra att navigera när de olika fönstren var små, men då gick det inte att läsa texten. Det var lite 

förvirrande att man behövde hålla knappen inne för att få upp fönstret. 

Svar på gruppfrågor, designförslag till applikation 

Emotionella frågor: 

1. Mer intuitivt, lätt att förstå. Vi tyckte att ett fyrkantigt bord var bättre om det var 40" eftersom 

man inte kommer kunna utnyttja allt utrymme. 

2. Enkel att förstå, informationsfrågorna var mycket bättre. Vi tycker att det behövs en knapp för 

inställningar där man kan välja om det ska vara en maxstorlek eller oändlig förstoring och där 

man kan välja om dom ska överlappa. Kanske kanterna kan ändra färg för att indikera vilken in-

ställning som är vald. 

Funktionella frågor: 

1. Se tidigare svar, ingen stor skillnad. 

2. Mer intuitiv än den förra, mer organiserad. Man kanske vill kunna klicka på texten för att få upp 

den i hela fönstret. 

3. Bra förbättringar, bättre än den förra. Man kanske vill ha ett alternativ för att bara visa bilder, 

med små ikoner för de andra under. 

Interaktionsfrågor: 

1. Se ovan åsikt om runt bord. Kommer bli slöseri med utrymme eftersom de olika fönstren är fyr-

kantiga. Ett runt bord kan funka för 60" skärm. 

2. Se ovan. Behövs anti-aliasing för texten så att den inte blir svår att läsa i olika 200m lägen. 
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