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Abstract 
 
This report describes a development of the mobile application uDecide. uDecide is a tool which you can 

use to ask other people a question including a picture and alternative answers to get an individual 

answer or opinion. The objective of this project is to develop an usable hi-fi prototype, which in turn 

will be further developed by the web designers Roxbury and the founders of uDecide. The development 

originates from a current uDecide IOS mobile application and focus is to improve user satisfaction and 

to implement new functions. Supported by pre-development research and user tests we have developed a 

webbased, responsive and interactive hi-fi prototype. The solution presents a new development in 

navigation, structure of additions and responses, including a new menu. A commentary function has 

been implemented in the hi-fi prototype, which will give the users the option to interact and provide 

more personal opinions.  

 
Keyword  
Social media, photo sharing, mobile web application, questions and answers, information seeking  
 
 

Sammanfattning  
 
Denna rapport presenterar en utveckling av uDecide, som är ett sorts hjälpmedel för att lättare kunna ta 

beslut. Ett verktyg som man kan använda för att ställa frågor till andra människor med hjälp av en bild 

och svarsalternativ för att få ett personligt svar eller åsikt. Syftet med detta projekt är att utveckla en 

användbar hi-fi prototyp som i sin tur ska vidareutvecklas av webbyrån Roxbury och uDecide-

grundarna. Arbetet utgår från en befintlig uDecide iOS mobilapplikation, och fokus har lagts på att 

förbättra användarupplevelsen och implementera nya funktioner. Med hjälp av förstudier och 

användartester har vi utvecklat en webbaserad, responsiv hi fi-prototyp. Lösningen presenterar ny 

utveckling av navigering, struktur på inlägg och ny meny. Ett kommentarsfält har implementerats i hi-fi 

prototypen vilket kommer att ge användarna möjlighet att interagera med varandra och ge mer 

personliga åsikter.  

 

Nyckelord 
Sociala media, fotodelning, mobil webbplats, frågor och svar, informationssökning  



 5 

Förord 
 

Vi vill tacka Roxbury AB för att vi har fått möjlighet att hjälpa till genom att få bygga en hi fi-prototyp 

åt företaget uDecide. 

Vi vill speciellt tacka våra respondenter för deras hjälp och tid för att utveckla vår hi-fi prototyp. 

Ett stort tack ska även Mats Nilsson ha, vår handledare som ställt upp och hjälpt oss. 

Tack för möjligheten vi fick och de erfarenheter vi tar med oss från Roxbury AB. 

 

 

Ebba Olsson von Koch 

Aleksandra Juskova 

Södertörns Högskola 

2014-06-04 
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1. Inledning 
  

1.1 Idé 
     

Vår idé startade från webbyrån Roxbury AB:s önskemål om att vidareutveckla uDecides koncept. Vi 

fick i uppdrag att skapa en hi-fi prototyp i form av en webbplats. I dag finns en mobilapplikation som 

endast fungerar på operativsystemet iOS, och nu vill grundarna också skapa en webbplats som är 

anpassningsbar till flera plattformar med hjälp av tekniker som brukar användas för responsiv design.  I 

dagsläget har många tillgång till smarttelefon med högre upplösning på mobilkameran. Detta ger 

människor möjlighet att dokumentera och publicera viktiga ögonblick på sociala medier. Parallellt med 

detta använder många människor sociala medier som ett hjälpmedel för att ställa frågor och få 

personliga rekommendationer och åsikter (Morris, Teevan & Panovish, 2010). I denna studie presenterar 

vi en hi fi-prototyp för en webbplats med möjlighet för gamla och nya användare att publicera en fråga, 

bild och ett alternativsvar för att få personliga rekommendationer från andra användare.  

 

1.2 Begreppsförklaring 

 
Smarttelefoner är en avancerad mobiltelefon som stödjer funktioner som kalender, kontaktbok och 

anteckningsbok. En smarttelefon kan även användas som digitalkamera, GPS-navigator, Bluetooth, 

röstinsplening och andra funktioner som ger användaren möjlighet att interagera, underhålla och 

underlättar vardagsrutiner (Megan, 2011).  

 
Skiss är ett utkast i bild eller text. En skiss kan göras på olika sätt till exempel pappersskiss eller 

Photoshopskiss (Benyon, 2014). Vi har använt oss av Photoshopskiss i detta projekt.   

 

Hi-fi prototyp är en prototyp som delvis utvecklats ett steg närmare det riktiga systemet och som kan 

utvecklas ytterligare och är mer verklighetstrogen med många detaljer och bra funktionalitet (Benyon, 

2014).  

 

User Experience, användarupplevelse (UX) innebär en persons beteende, attityd och känslor vid 

användandet av en viss produkt, system eller tjänst (Tullis & Albert, 2013). 
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User Interface, användargränssnitt (UI) är ett system som används av användaren. UI består av input 

och output.  Input är när användaren interagera och påverka systemet, medan output visar resultat och 

ändringar efter att användaren interagerat med systemet (Under & Chandler, 2012). 

 

Bootstrap är ett ramverk som innehåller ett flertal verktyg för att förenkla och standardisera strukturen 

och uppbygganden av webbplatser och webbapplikationer. Ramverket innehåller HTML, CSS och 

JavaScript, som hjälper utvecklare att designa användargränssnitt (Bootstrap, n.d).  

 

Less är en dynamisk stilmall för att beskriva hur ett webbaserat dokument ska presenteras. Less kan 

utökas med dynamiska beteenden såsom variabler och funktioner (Bootstrap, n.d). 

 

1.3 Problemformulering och syfte 
 

I dag har uDecide ett begränsat antal användare, eftersom tjänsten endast finns för iPhone och iPad. Alla 

kan alltså inte ta del av tjänsten, vilket grundarna och vi vill ändra på genom att göra en användbar hi-fi 

prototyp som kan utvecklas till en färdig produkt.  

 

En undersökning som gjordes av Gartner under andra kvartalet 2013 visar att de flesta användarna i 

världen har smarttelefoner som stödjer Android operativsystem 79 %, 14.2 % av användarna har iPhone, 

Microsoft operativsystem har 3.3 % av alla användarna och 2.7 % av användarna har Blackberry 

smarttelefoner (Egham, 2013). För att öka marknadsandelen och expandera verksamheten är det viktigt 

att utveckla en produkt som alla har möjlighet att utnyttja. 

  

En webbplats har många tillgång till och det finns inte något hinder trots olika operativsystem. Vi har 

fokuserat på användbarhet, som till exempel att det ska vara lätt att navigera, symboler och knappar ska 

visas tydligt och den information som är viktig ska förstås utan större problem.  

 

Projektets syfte är att leverera en interaktiv webbaserad hi-fi prototyp, som kommer att utvecklas med 

verktygen, Bootstrap och LESS. 
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1.4 Avgränsning 
        

På grund av tidsramen bestämde vi oss för att utveckla en webbaserad hi-fi prototyp som är interaktiv. 

Man kan navigera och interagera mellan olika sidor. Prototypen kommer inte att stödja 

inloggningsfunktion, profilredigering, kommentering, röstning på fråga och skapande av fråga. 

Prototypen kopplas inte till databaser vilket gör att information inte kommer uppdateras. 

     

2. Bakgrund 
     

Här vill vi beröra hur den tekniska utvecklingen gått framåt och hur det påverkat vår kommunikation 

och våra möjligheter, hur användandet av internetuppkoppling och webb och olika enheter och tjänster 

har vuxit, och hur det blev en så viktig del av våra liv.  

2.1  Applikationen uDecide   
 

År 2013 skapades mobilapplikationen uDecide. Den är till för att få hjälp av andra människor att ta 

beslut i olika frågor. Så här går det till: användaren lägger upp en bild med en fråga för att kunna fånga 

in svar från andra användare på uDecide. Frågorna kan vara allt från vilka byxor du passar bäst i till 

vilken tekopp du ska köpa. Vid publicering av bild och fråga lägger användaren även till svarsalternativ, 

som de andra kan rösta på. Till exempel: 1. Svarta byxor 2. Ljusa jeans 3. Välj ett par andra byxor. För 

att rösta gör man endast ett klick på det svarsalternativ som man instämmer mest i med, och ett 

procenttal kommer upp. Användaren kan också gilla ett inlägg som på till exempel Instagram. Det 

viktiga för uDecide är procenttalet. 
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Figur 1.   Figur 2.  

 

Figur 1 visar uDecides funktion för att ladda upp ett inlägg   

Figur 2 visar hur det ser ut när en användare har röstat på ett svarsalternativ  

 

2.2 Webben  

 
Internet har inneburit en stor förändring för människor. Internet används till mycket: för att leta 

information, köpa/sälja produkter, titta på tv/film och kommunicera med varandra. Internet påverkar hur 

vi behandlar affärer och lär oss. Vår livsstil har med internetanvändning förändrats enormt, och 

processen fortsätter dag för dag (Internet Society, n.d). Webben har snabbt utvecklats från Web 1.0 där 

användaren kunde se och läsa statistiska dokument, till en dynamisk Web 2.0, som också kallas social 

och gemensam webb. Användarna fick möjlighet att skapa och konsumera data. Web 2.0 blev mer en 

social webb, människan blev det centrala inom Web 2.0 eftersom det är vår interaktion, 

informationspublicering och informationshantering som vidareutvecklar webbplatsen. Vi lever i en tid 
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när vi ser och hanterar kommunikation på webbplatsen mellan användare/användare samt 

användaren/teknik/tjänst (Tekli, Rjeily & Chbeir, 2013).  

 

2.3 Mobile computing 
 

Mobile computing (mobil datoranvändning) är ett snabbt växande område. Användning av 

mobiltelefoner ändrades från röstkommunikation till ett verktyg för att lätt skapa, sprida och hämta 

information (Chua, Balkunje & Goh, 2011). Företaget Smart Insight visar att i slutet av 2014 kommer 

mobilt internet att ta över från vanliga datorer. Det visar att de flesta har tillgång till flera skärmar såsom 

mobiltelefon, dator och surfplatta. Detta fenomen kommer att växa framöver (Bosomworth, 2014).  

 

Smarttelefon använder höghastighetsnät 4G, som ger en bättre möjlighet att surfa på webben. Denna 

utveckling har förändrat människors behov av och åsikter om webben på mobila enheter. En studie som 

gjordes av Google 2012 som visar hur användarna upplever webben på mobilen. Studien visade att 72 % 

av deltagarna tyckte att användbara webbsidor är viktigt och uppskattas mer, 74 % sa att de kommer att 

återbesöka användbara webbplatser igen, och 54 % tyckte att en dåligt mobilanpassad webbsida 

försämrar uppfattningen om varumärket. Google har också analyserat mobilwebben och undersökningen 

visade att cirka 90 % av alla webbsidor ännu inte är mobilanpassade (Sterling, 2012).  

 

Att utforma en webbplats för mobilen är en utmaning för designers, till exempel kan det vara svårt att se 

och läsa på mobilen på grund av den relativt lilla skärmen, och otydliga typsnitt kan bli svårlästa. 

(Kortum, Rahmanti, Shepard & Zhong, 2012).    

 

2.4 Native App, Webb App & Hybrid App   
 
Det finns det tre olika sätt att utveckla sin applikation, Native App (mobilapplikation), Web App 

(webbapplikation) och Hybrid App (hybridapplikation). I nuläget är uDecide en mobilapplikation som 

är utvecklad för iOS operativsystem. Mobilapplikationen laddas ner från App Store eller Google Play, 

den applikation som laddas ner placeras som en ikon på smarttelefonens skärm. Fördelen med en 

mobilapplikation är att man kan implementera funktioner såsom kamera och GPS. Det finns möjlighet 

att använda applikationen utan nätuppkoppling. Eftersom uDecide vill nå ut till fler användare har vi 

valt att utveckla vår hi-fi prototyp som en webbapplikation. En webbapplikation är en webbsida som är 

anpassad till smarttelefonernas skärm och är uppbyggd av HTML och CSS. Det är snabbt och billigt att 
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utveckla en webbapplikation som är tillgänglig till olika operativsystem. Nackdelen med att använda en 

webbapplikation är att användaren inte kommer åt viss information utan nätuppkoppling dessutom kan 

inte mobilapplikationens funktioner fungera till exempel, GPS och notifikationer (Nielsen, 2013). 

Hybrid är blandning av mobilapplikation och webbapplikation, man laddar ner hybrid applikation från 

App store eller Google Play men den är uppbyggd av HTML5 och JavaScript.  

 

Figur 3.   Figur 4.  
 
Figur 3 visas på iOS (mobilapplikation) 
Figur 4 visas på webbläsaren Safari (webbapplikation)  

 

2.5 Sociala medier 
 

Sociala medier på webbplatser och användning av mobil blir alltmer populärt för kommunikation. 

Människor har möjlighet att interagera och diskutera med varandra. Sociala medier kan innefatta 

funktioner som internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar och podradio. Organisationer, samhällen 

och individer skapar och delar information och idéer i virtuella gemenskaper och nätverk. Människor 

delar frivilligt information om sig själva på nätet, och detta blir nu en stor mängd av viktigt data. Man 
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får tillgång till “människors data”, som öppnar möjligheter att få veta mer om människor och deras 

kontakter (Whalen, Smetters & Churchill, 2006).  

 

Användare som delar med sig av information (text, bild eller video) på sociala medier vill öka 

spridningen och få mer uppmärksamhet från vänner eller andra. Många människor sprider information 

till sina vänner för att de vill bygga upp sitt rykte och hjälpa andra. Man delar information för att få 

någon slags kontakt med andra i en vidare krets (Ojala & Malinen, 2012). 

 

När människor kommunicerar med andra görs det över en chatt eller ett socialt media för att kunna visa 

upp vad vi gör eller gjort med hjälp av text eller bild. I dag finns miljontals användare med konto som 

aktivt kommunicerar på olika online sociala nätverk, till exempel Facebook, Twitter, YouTube, Flickr 

eller annat beroende på användarens intresse och beteende. Oftast är en användare aktiv på flera av 

dessa sociala medier (Zhong, Fan & Yang, 2014). Sociala medier blev först väldigt populärt bland 

tonåringar och unga vuxna (Duggan & Smith, 2013). 

 

Många människor använder Facebook för att kommunicera med varandra, uppdatera sin sida med 

dagens inlägg, samt dela och följa andras livsförändringar och händelser. Drygt tre timmar i veckan 

tillbringar genomsnittsanvändaren på sociala nätverk, främst Facebook. För de unga (12-25 år) är tiden 

på sociala nätverk dubbelt så långt (Mjömark, 2014). Även sociala medier som Flickr, Instagram eller 

Snapchat används för att dela sina egna bilder eller videos med andra medlemmar. Fotodelning har växt 

snabbt och blivit populärt på sociala medier. Nyligen gjordes en marknadsundersökning av företaget 

GlobalWebIndex, där studier visar att Instagram blivit mer populärt än Twitter, Facebook eller Pinterest. 

Till exempel växte Instagram med 23 % 2013, medan Facebook endast ökade med 3 % (Knibbs, 2014). 

 

3. Teori       
   

3.1 Att få en fråga besvarad på sociala medier   
 

Nuförtiden används sociala nätverk för att dela vardagliga händelser, människor läser de senaste 

nyheterna och diskuterar kring aktuella ämnen och aktiviteter. Människor har alltid frågor och 

funderingar där vi förut vände oss till vänner, familj eller kollegor för att få värdefull återkoppling och 

åsikter. I och med utvecklingen av Web 2.0 hittar vi nu svar och åsikter på nätet. I dagsläget ser man 

oftast att människor använder sociala medier som ett sätt att få svar på frågor. En undersökning gjordes 
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på 624 användare för att få svar på vilken typ av frågor som läggs upp på sociala medier, vilka svar man 

får tillbaka, vad som motiverar människor att använda sig av sociala medier online samt kvalitet på 

svaren (Morris, Teevan & Panovish, 2010). Nästan 50,6 % av deltagarna svarade att de använt Facebook 

eller Twitter för att ställa frågor. Undersökningen samlade in 249 exempel på frågor. Ett exempel kunde 

placeras under “oseriös”, till exempel “Varför man är dum?” till en “komplicerad” kategori, till exempel 

“Vilket universitet har ett bra Mastersprogram?” Av analysens frågor innehöll 81,5 % ett frågetecken 

och frågan var tydlig, till exempel ”Ska jag ersätta min Blackberry mot iPhone?” De flesta frågorna 

riktades mot alla på nätverket och inkluderade ordet: “någon”. Cirka 29 % var rekommendationsfrågor, 

22 % var åsiktsriktade frågor, 17 % faktafrågor, 14 % retoriska frågor, 9 % inbjudningar, 4 % av 

frågorna bad man om en tjänst, 3 % socialanslutning och 1 % erbjudandefrågor (se figur 5). Dessa 249 

frågor delades in efter ämne, och resultatet visar att de mest aktuella ämnena är teknik, underhållning, 

hem och familj, profession, resa, restauranger, aktuella händelser, köp och filosofi (se figur 6). 

Undersökningen visade att kön och ålder inte ger någon signifikant skillnad på frågornas ämnen. 

Deltagarna föredrog att ställa frågor på sociala medier i stället för sökmotorer, eftersom de mer litar på 

svar från sina vänner samt att de letar efter rekommendationer och åsikter. Människor föredrar att lägga 

upp en fråga på sociala medier eftersom de tycker att det är enkelt, man får ett snabbt och ett mer 

utvecklat svar (Morris, Teevan & Panovish, 2010). 

 

  
Figur 5 visar ett resultat av olika typer av frågor  
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Figur 6 visar en tabell över favoritkategorier 

 

Studien visar att 408 personer brukar svara på statusar som innehåller frågor för att de blir motiverade 

av att se resultatet, 37 % vill hjälpa till på grund av social godhet, 31.9 % är experter inom ämnet och 

kan ge ett värdefullt svar, 15.4 % tycker att det är ett intressant ämne, 13.7 % har goda relationer med 

personer som ställer frågor, 13.5 % vill bli ansluten till fler nätverk, 12.3 % har fri tid, 10.5 % tror att de 

kommer att få svar på sina egna frågor om de svarar på andras, 5.4 % känner sig skyldiga eftersom de 

förut fick hjälp, 3,7 % innehåller humor i deras svar och 3.4 % tycker att det ligger prestige i att svara på 

andras frågor (se figur 7). Dock svarade 224 stycken att de inte skulle ge någon respons på sociala 

medier men gärna svarar mer privat på frågor som innehåller ett känsligt ämne, religion, politik, sex 

eller personlig information. Samtidigt svarade 42 % av deltagarna att de inte skulle svara om det inte 

finns ett säkert svar (Morris, Teevan & Panovish, 2010). 
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Figur 7 visar varför man blir motiverad av att svara på fråga 

 

I slutet diskuterar forskarna och drar slutsatser, varför har sociala medier blivit mer och mer populära 

när det gäller att ställa frågor och få respons? Man kom fram till att människor föredrar att ställa frågor 

på sociala medier är viktiga för vårt dagliga liv. Det första skälet är att man vill få personligasvar, 

rekommendationer eller åsikter. Det andra är förtroende, människor förväntar sig svar från folk som de 

litar på. Det tredje skälet är svarstiden, undersökningen visar att 40 % av svaren får man inom en timme. 

Forskarna rekommenderar att ställa en tydlig och kort fråga för att få fler svar och kortare svarstid. 

Människor uppskattar personliga svar, eftersom de tror att svararen känner till deras bakgrund och 

intresse. Studier visar att människor gillar att besöka sociala medier och tycker det är roligt, spännande, 

underhållande och nytta (Morris, Teevan & Panovish, 2010).  

 

3.2 Dela bilder 
 

De senaste åren har social networking (socialt nätverk) vuxit snabbt. Det finns ett stort utbud av sociala 

tjänster eller samhällen som erbjuder olika typer av social interaktion, till exempel kortmeddelanden, 
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foto, video, dejting, webbplats etc. Fotodelning har blivit en väldigt populär social aktivitet. Sociala 

medier som Flickr, Instagram eller Snapchat ger oss möjlighet att dela våra bilder med vänner och olika 

samhällen, samt iaktta vad människor gör i sitt liv genom att bläddra bland deras foton (Rabbath, 

Sandhaus & Boll, 2011). Att fotografera och redigera bilder har blivit lättare med hjälp av 

mobilfunktioner eller applikationer. Just nu ligger mer fokus på att utveckla underhållet av fototjänster 

för att användarna ska kunna dela meningsfulla innehåll och ta del av andras bilder (Ojala & Malinen, 

2012).  En studie gjordes inom fotodelning, där forskarna identifierade fyra typer av fotodelning, 1) 

minnen, berättelser och identitet, 2) upprätthållandet av relationer, 3) självpresentation, 4) personligt 

uttryck (House, Davis, Armens, Finn & Viswanathan, 2005).  

 

Dessa faktorer har vidare applicerats och studeras på Flickr-användarna. Studier undersökte vilken typ 

av bilder användarna visar och varför, vad de gör med bilderna och vilka som läggs upp på Flickr. Flickr 

är en social fotodelningstjänst där användarnas bilder kan taggas och placeras i olika grupper. Bilderna 

är offentliga och några av användarna påpekade att denna funktion, att alla kan se varandras bilder är 

önskvärd. Studier visar att Flickr används för att berätta om sitt liv för andra, samt följa andras liv. 

Flickr sparar tid genom att användaren snabbt lägger upp en bild i stället för att skriva ett mejl. På så sätt 

kan man vara “nära” människor som är fysiskt långt borta (House, 2007).  

 

Andra studier visar att människor använder Flickr-tjänst för att lägga upp bilder och få feedback och 

bekräftelse. Man blir populär och synlig i det virtuella samhället genom att dela bilder aktivt inom en 

större publik (Ojala & Malinen, 2012). Vissa användare vill ha möjlighet att dela sina personliga bilder 

och information, privat och i små grupper till exempel: nära vänner, familj, etc (Bernstein, Marcus, 

Karge & Miller, 2010). Innehåll som visas i privata grupper blir mer och mer intressant för användarna 

(Ojala & Malinen, 2012).  

 

3.3 Användarbarhet, användarvänlighet och tillgänglighet   

 
Rogers, Sharp och Preece tar upp något man kan fundera över: ”Hur många interaktiva produkter 

använder du dagligen?” Vad man ägnar sig mest åt under en arbetsdag, till exempel telefon 

(mobiltelefon), dator, kaffemaskin, skrivare, fjärrkontroll eller datorspel. Vilka är användbara, och vilka 

är egentligen enkla och roliga att använda? En iPod är användbar, rolig och enkel för att kunna lyssna på 

musik, som många gör dagligen på tåget eller på bussen. Många använder musiken för att kunna slappna 

av. Det är lättare än med dator, som måste ansluta sig till ett nätverk för att man ska kunna kommunicera 
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med sociala nätverk. När ett nätverk inte fungerar blir man frustrerad av att inte kunna använda sin 

dator. Rogers, Sharp och Preece tar upp skillnaden, att många produkter kräver att användaren kan 

interagera med dem, till exempel en smarttelefon och sociala nätverk som har utformats främst med 

tanke på användaren. De är i allmänhet lätta och roliga att använda. Andra, till exempel att byta från viss 

DVD, TV eller ställa alarm på en digital klocka, en sådan har inte nödvändigtvis varit utformad med 

användaren i åtanke men har konstruerats i första hand som system för att utföra bestämda funktioner 

(Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

 

En tidigare student från Södertörns Högskola vars uppdrag var att formge och utveckla en gemensam 

webbplats för att följa kundens strategi med att sammanfläta två varumärken. Webbplatsen skulle också 

utformas efter målgruppens behov av information, användarvänlighet och tillgänglighet (Hagström, 

2012). Studenten satte tre delmål för att öka sin förståelse i projektet. 1) Vad ett varumärke är och varför 

det är viktigt med ett starkt varumärke, 2) Hur utvecklingsprocessen av en webbplats i företag som 

saknar varumärkesstrategi ser ut samt 3) Hur designen av kod kan göras användarvänlig för mottagaren. 

Studenten tog upp tre viktiga begrepp inom webbutveckling, användarvänlighet, användbarhet och 

tillgänglighet. Det finns viss skillnad mellan begreppen men det är svårt att hitta några enhetliga 

definitioner och dessutom flyter begreppen ihop med varandra. Användarvänlighet är ett begrepp som 

Krug (Krug, 2006) förklarar med “Don’t make me think” och med det menar Krug att användaren inte 

ska behöva tänka för att förstå hur han eller hon ska navigera på en webbplats för att hitta den 

information som behövs (Krug, 2006). Enligt Krug spenderar användaren lite tid på webben för att läsa 

av innehållet, i stället scannas sidan på den viktiga information som till exempel ord och fraser som 

användaren söker (Krug, 2006). Man har oftast bråttom och använder webben för att spara tid, därför 

läggs det inte ner mycket tid att läsa igenom längre stycken. Är det för mycket information och 

webbplatsen är för rörig kan det bli otydligt hur användaren ska navigera, vilket gör att man får lägga 

ner mycket tid för att förstå hur webbplatsen fungerar, vilket i sin tur kan leda till att användaren tappar 

intresset.  

  

Enligt Ottersten och Berndtsson är användbarhet en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. För att 

skapa en användbar produkt behöver man utforma produkten med hänsyn till, 1) Det mänskliga 

systemet, vilket innebär att ta hänsyn till egenskaper som bärs av individerna som använder produkten. 

2) Det sammanhang där produkten ska användas, vilket innebär att produkten ska fungerar i fysiska 

sammanhang, exempelvis dålig belysning och störande ljud men även det psykiska sammanhanget, 

exempelvis stress eller sekretessbelagda uppgifter. 3) Den nytta som produkten förväntas ge, en 
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interaktiv produkt förväntas ge någon effekt, bidra med någon nytta exempelvis samhällsnytta, 

verksamhetsnytta eller ekonomisk vinst (Ottersten & Berndtsson, 2002).  

 

När man talar om tillgänglighet på webben handlar det ofta om att anpassa sin webbplats så den blir 

tillgänglig för personer med någon form av funktionshinder. Tillgänglighet handlar också om människor 

utan funktionshinder, som av olika anledningar har svårigheter, till exempel långsam 

internetuppkoppling (Hansson & Nordlund, 2010).  

 

3.4 Responsiv design 
 
Responsiv design blir allt vanligare inom webbutveckling. Det har blivit den nya trenden och standard 

inom webbvärlden. HTML5 och CSS3 ger denna möjlighet att utveckla responsiva webbplatser. 

Innehållet på webbplats blir flexibelt och dynamiskt och anpassas efter olika skärmstorlekar, även text 

och bild anpassas vilket leder till att man sparar både tid och kostnad. Med hjälp av responsiv teknik får 

man mycket bättre användarupplevelse (Pandey, 2013).  

3.5 Flat design 
 

Webben förändras snabbt och just nu gäller det främst användarupplevelse och design. Flat design har 

en stil som beskrivs som minimalistisk, diskret, enkel och med solida färger. Flat design är ett enkelt 

gränssnitt som inte använder skuggor, texturer eller 3D element. En viktig del av disciplinen är hög 

läsbarhet, tydligt avgränsade delar, mycket luft och tydligt typsnitt (Paratas, 2013).   

3.6 Hur designar man en webbplats 
 

En webbplats är ett interaktivt system och olika webbplatser skiljer sig från varandra, till exempel en 

webbshop vill ha ett formulär där användaren kan fylla i leveransadress och betalningsuppgifter, medan 

en nyhetssida vill presentera nyhetstext (Benyon, 2014).  

 

En designer behöver veta vilka som ska använda webbsidan och till vad. En webbplats innehåller oftast 

funktioner som till exempel sökfunktion, byte av språk eller inlägg eller hashtag. Genom en hashtag kan 

användaren söka fram ord och eventuella bilder som kommer upp på det ord man sökt på, och på så sätt 

kan människor söka sig fram bland sina intressen och man kan hitta sina favoritkategorier (Benyon, 

2014). Man utvärderar användarupplevelser för att få en bred och djup förståelse för användarna och 
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deras känslor när de använder en IT-produkt. Med hjälp av användarupplevelse ökar och förbättrar man 

kvalitén på interaktionen och uppfattningen om produktens syfte. 

 

Utvärdering av användarupplevelser (UX)  

 
Användarupplevelser inkluderar en användare som blir involverad med en produkt så som webb, ett 

system eller ett annat gränssnitt. Användarens upplevelser kan observeras eller mätas (Tullis & Albert, 

2013). Webbplatsens innehåll är det centrala, och därför är det viktigt att föra fram den viktiga delen av 

information för användaren. Dessutom är det en stor del av världen som surfar på mobilwebben, vilket 

betyder att storskärm förminskas från en stationär dator till en liten skärm. Det är viktigt att designa ett 

enkelt och minimalistisk användargränssnitt för smarttelefon som fokuserar på informationsflödet. Det 

ska vara lättnavigerat och användbart (Taylor, 2013).  

  

4. Metod 
       

I detta kapitel presenterar vi våra metoder och processer som använts för att skapa och utveckla 

interaktiv hi fi-prototyp.  

 

Vi arbetade med olika faser för att ta fram designkonceptet. Med hjälp av forskningsmetoder, 

användartester, skisser och moodboards skapade vi först en lo fi-prototyp, därefter utvecklade vi en hi-fi 

prototyp, som kommer att vidareutvecklas av kunden. Större delen av vår tid har vi arbetat på Roxburys 

kontor för att ha en bra kommunikation med våra projekthandledare samt kund. Det finns olika sätt och 

riktlinjer för att skapa en design. Grundaren, David Kelley, för en produkt av företaget IDEO säger: 

Förstå, observera och visualisera (Benyon, 2014).   

  

4.1 Förarbete 
 

4.1.1 Målgrupp 
 

Vid användning av uDecide får man hjälp på traven att ta ett beslut via sin fråga och bild. Jämför man 

med Instagram, där man bara lägger ut en bild med text, så är skillnaden mellan dessa två att på 

Instagram kan användarna gilla eller kommentera varandras bilder och videos. På uDecide lägger 
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användarna en röst på det svar som de tycker är rätt för att hjälpa personen som lagt ut en fråga på 

uDecide.  

 

Vi som skriver denna rapport är båda medlemmar på till exempel Facebook och Instagram, där det 

förekommer mycket delning av bilder till sina vänner eller andra. Därför har vi valt att fokusera på 

personer mellan 18-29 år. Statistik från 2014 visar att 37 % av Instagramanvändarna är mellan 18 till 29 

år (Herman, 2014).  

 

4.1.2  Personas och scenarios 
 

Designers behöver veta vad webbsidan ska användas till och av vem innan man startar ett nytt projekt. 

För att kunna utveckla webbsidan på ett bra sätt från första början är det bra att skapa personas och 

scenarios för att få en bild av hur användaren tänker. Det är viktigt att kunna visa och förklara för en 

användare om de har en fråga, till exempel var är jag, var kan jag gå, var har jag tidigare befunnit mig 

och var finns den närmaste vägen att gå till (Benyon, 2014). 

  

Först observerade och studerade vi innehållet i uDecides mobilapplikation samt interaktionen mellan 

användaren och applikationen för att identifiera användaren. Data och kännetecken samlades in för att 

skapa personas och scenarios.  

 

Vi skapade personas med olika bakgrund och intressen som använder uDecides tjänst med namn och 

syfte. Vi skapade scenarios, som också kallas berättelse. Våra berättelser baserades på verkliga 

erfarenheter, olika idéer, människors kunskap och intressen (Benyon, 2014).  

Att identifiera personas och skapa berättelser hjälpte oss att vidga vår syn och bestämma vilken typ av 

användare vi ska designa för.  

 

Här nedan visas två av våra personas och två scenarios:  

 

Kajsa, 23 år 

Student på Stockholms universitet som studerar ekonomprogrammet. Kajsa gillar att 

träna på sin fritid och träffa kompisar. Hon använder sig av iPhone5.  

 

Fredag den 28 mars planerar Kajsa att gå ut med sina tjejkompisar. Klockan 19.00 blir 

hon stressad eftersom hon inte kan bestämma vilka kläder hon ska ha på sig för kvällen. Kajsa har valt 
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en blus, men vet inte alls om hon ska ha rosa jeans eller svart lång kjol till. Kajsa ringde sin kompis, 

Maria och frågar om hjälp. I stället berättar Maria att hon på senaste tiden brukar använda en 

mobilapplikation, uDecide, som hjälper till att fatta beslut. Kajsa blir intresserad och nyfiken. Hon 

laddar ner uDecide från App Store och skapar sig ett konto. 

 

När Kajsa har kommit in på applikationen går hon in på Explore och bläddrar genom andras inlägg. Hon 

ser att många användare postar en eller flera bilder, skriver en fråga och ger flera svarsalternativ.  

 

För att se andra användares resultat behöver Kajsa svara på deras inlägg.  

När hon lägger sitt svar dyker andras svar upp och hon ser hur många procent av rösterna de olika 

svarsalternativen har fått.  

 

När hon har sökt runt på uDecide bestämmer hon sig för att publicera ett inlägg på applikationen. Hon 

sätter på sig rosa jeans och tar en bild. Hon gör samma sak med sin svarta kjol. Efter det lägger hon upp 

en bild med ett par rosa jeans och svart kjol och skriver en fråga:  

“Rosa jeans eller svart kjol till kvällens utgång?” 

 

Hon skriver in svarsalternativ:   

 

1. Ja, rosa är din färg.  

2. Ja, svart passar till allt.  

3. Kolla mer i din garderob och du kommer att hitta någonting bättre.  

 

Hon postar sitt inlägg under sida Question och väntar på svar från andra uDecide användare.  

 

Efter en timme har hon redan fått 6 svar från andra användare och svaren visar att hon ska ha rosa jeans 

på sig. Hon kände sig nu redo och trygg med sitt val, eftersom hon också gillade sina rosa jeans till 

blusen. Kajsa blir glad eftersom hon fick svar så snabbt.  

 

Kajsa började använda uDecide regelbundet. Hon tycker att applikationen är rolig och användbar 

eftersom man får åsikter från användare samt kan ge en röst till andra för att hjälpa till.  
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Theodor, 26 år. 

Programmerare på XXXX webbyrå. Gillar att umgås med vänner och att resa. Han 

använder Android, Samsung Galaxy 3s användare. 

 

Efter att ha arbetat extremt mycket och efter en period med dåligt väder vill Theodor 

åka utomlands för att få mer sol och känna på en ny miljö. Theodor har stor erfarenhet av att resa runt i 

världen, han börjar undersöka och läsa om olika länder. Theodor har två veckors semester. Sist han var 

utomlands fick han ett bra intryck av Vietnam och Filippinerna, men nu har han svårt att bestämma sig 

och behöver råd från andra människor. För en månad sedan brukade han använda applikationen 

uDecide, som han laddade ner till sin iPhone 4. Men nu har han bytt sin mobil till Samsung Galaxy 3s. 

Han brukade använda applikationen för att få hjälp och ha roligt. Därför bestämmer han sig nu för att 

fråga användarna om sin resa till Vietnam eller Filippinerna.  

Theodor försökte hitta applikationen i Android Play Store utan något resultat. Sedan lyckas han hitta 

uDecide på webben. Webbsidan har samma koncept. Han loggar in med samma inloggningsuppgifter 

och det går smidigt. Han hittar sidan som heter Question och laddar upp en bild och ställer en fråga:  

 

Var ska jag resa nu på sommaren? 

 

1. Vietnam 

2. Filippinerna 

3. Du hinner till båda, Vietnam och Filippinerna. 
 

Han följer resultat under fyra dagar. Då är resultatet: 

 

1. 8 röster till Vietnam 

2. 6 röster till Vietnam 

3. 15 röster till båda länderna 
 

Han beslutar att resa till bägge länderna under två veckors semester. 
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4.2 Arbetsmetoder  

       

4.2.1 Moodboards 
 

Vi skapade ett kollage som kallas Representational design eller Moodboard för att visuellt illustrera våra 

idéer, känslor samt hitta en genomtänkt designstil, som skulle anpassas till uDecides nya webbsida (se 

bilaga No.1 Benyon, 2014). Vi utgick från ett befintligt designkoncept för mobilapplikationer. Vi behöll 

uDecides orangea huvudfärg för att återkoppla uDecides grafiska profil och för att användarna lätt skulle 

känna igen uDecide på olika plattformar. Moodboard skapades med hjälp av Photoshopverktyg till 

exempel, typsnitt, färger och ritverktyg (se figur 8).  

 

 
Figur 8 visar vår moodboard  
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4.2.3 Wireframes/Lo-fi prototyp 
 

Vi jobbade med ett online verktyg som heter Mockingbird för att skapa wireframes och placera en 

informationsskiss på uDecides webbsida (se figur 9). Våra wireframes hjälpte oss att utveckla och 

visualisera webbsidans struktur. Vi fokuserade på generella element som till exempel meny, position för 

logga, informationsflöde, inloggning och profilinställningar. På så sätt såg vi hur strukturen och 

interaktionen på olika sidor ser ut och fungerar (Benyon, 2014). Vi har vidare utvecklat wireframes till 

en lo-fi prototyp genom att applicera interaktion med wireframes på webbsidans viktigaste delar, till 

exempel navigation, som kopplar olika sidor med varandra.  

 

 
Figur 9 visar wireframe från verktyget Mockingbird  
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4.2.4 Photoshop skiss 
 

För att få en bättre bild av hur webbsidan kan se ut när man ska börja programmera gjordes en skiss med 

hjälp av Photoshop. Utifrån wireframes kunde vi lätt förstå hur sidorna skulle skissas upp. I Photoshop 

byggde vi upp en mall som bestod av 12 streckade kolumner som bakgrund för att kunna placera in 

elementen rätt (se figur 10). Eftersom Bootstrap använder 12 kolumner i sin teknik, var det viktigt att vi 

gjorde samma sak i vår skiss, för att lättare kunna koda direkt utan att tänka på hur många kolumner vi 

skulle behöva. Det underlättade arbetet före kodning.  

 

 
Figur 10 visar över Photoshopskiss med 12 kolumner   

 

4.2.5 Hi-fi prototyp  
 

Efter wireframes och photoshopskiss började vi utveckla hi-fi prototyp med hjälp av Bootstrap och 

LESS (se figur 11). Bootstrap ramverk är uppbyggt på 12 responsiva kolumner, layouter och 
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komponenter som redan är inbyggda i HTML:s element klasser, CSS element och JavaScript plugins. 12 

kolumner betyder att en sida ska vara uppbyggd av 12 kolumner, men att det går att dela upp dem. 

Genom att designa en webbsida till exempel med text och bild, skapas en kolumn med sex och en annan 

kolumn med sex och tillsammans blir det 12, och man kan lätt justera när man ska anpassa för surfplatta 

och mobil. Vi har utnyttjat LESS dynamiska stilmall som är en av Bootstraps komponenter. LESS 

definieras med variabler, en variabel definieras med ett @ och därefter läggs ett namn för det element 

som ska skapas och blir unikt. För att kunna byta namn på till exempel h1 och h3 samtidigt används 

samma variabel, på så sätt sparar man tid och kan utnyttja samma variabel flera gånger (Bootstrap, n.d). 

 

Vi har följt Benyons rekommendation att utvärdera och slutbestämma en design som innehåller 

interaktion, funktioner, media och visualisering. Vi har också använt hi-fi prototypen inom 

användarhetsstudier. Från användartesternas synvinkel är hi-fi prototypen tillräckligt nära slutprodukten 

för att man ska kunna undersöka användbarhetsfrågor i detalj och dra slutsatser om hur användaren 

navigerar, förstår och beter sig med den slutliga utformningen (Benyon, 2014).  

 

 
Figur 11 visar ett resultat av hi-fi prototyp (startsida) 
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4.7 Genomförande av användartester   
 

Användartester gjordes på totalt 12 användare och varje test tog runt 30 minuter. Varje deltagare fick en 

introduktion till hur testet skulle gå till. Eftersom vi vill använda information från deltagarna för att 

kunna förbättra prototypen, berättade vi inget om uDecides idé, vi ville att deltagarna skulle förstå 

genom de frågor som vi ställde till varje testperson. Vi var tydliga med att förmedla till varje deltagare 

att inget är rätt eller fel, utan att vi ville få fram eventuella brister i prototypen.  

 

4.7.1 Forskningsmetod 
 

Vi har valt att använda en kvalitativ och kvantitativ metod vilket innebär att vi har gjort en analys av 

användartester för att samla in data. Kvalitativ forskning är en fördjupad förståelse för attityder och 

idéer som leder till människors handlingar, formuleringar och beslutsfattande (Bell, 2006). Metoden ger 

möjlighet att analysera hur individer i en grupp reagerar och på vilket sätt de utför olika aktiviteter. 

Eftersom vi skulle ta fram data ur ett perspektiv från mobilapplikation behövde vi samla in dessa från 

människor för att testanvända mobilapplikationen. När användartesterna genomfördes antecknade vi vad 

som gjordes och sades av deltagarna. (Bell, 2006). Kvantitativ är ett samlingsbegrepp för de arbetssätt 

där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data. Kvalitativ skiljer sig från 

kvantitativ, dessa två forskningar strävar man efter att kombinera (Bell, 2006).   

 

4.7.2 Task and actions metod 
 
 
Task success är en metod som man använder för utvärdering av webbsidor, mobilapplikationer, 

programvaror eller andra enheter. Denna metod hjälper till att hitta eventuella brister och förbättra 

navigation och informationsarkitektur. Det betyder att man kan se hur och på vilken svårighetsgrad 

användaren förstår och navigerar runt i tjänsten, samt uppfattar informationsstruktur och vet var man 

hittar annan information som finns i tjänsten. Man brukar applicera denna metod på produkts 

wireframes eller redan utvecklade prototyper som innehåller navigation och informationsarkitektur. 

Detta är grundfunktioner, som behövs testas före nästa avancerade utveckling. 

 

Deltagarna får ett antal uppgifter som de ska genomföra självständigt. Uppgifterna ska behandla olika 

delar av produkten. Under tiden användaren genomför uppgifterna, kan man observera hur de uppfattar 

och söker information och navigerar med hjälp av navigationen (Tullis & Albers, 2013).  
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4.7.3 Think Aloud Protocol (TAP) 
 
Think Aloud Protocol (Prata Högt Protokoll) är en metod som används för att samla in data i 

användartester och observationer.  Deltagaren tänker högt när de utför ett antal specificerade uppgifter, 

samtidigt som designers eller observatörer registrerar data med hjälp av anteckningsblock, videokamera 

eller ljudinspelare (Department of Humanities, n.d). För att registrera rätt data och ge användaren frihet 

använde vi oss av Think Alound Protocol (TAP). Vi har kombinerat denna metod med Task Success. 

TAP metoden ger deltagaren möjlighet att beskriva sina åsikter och känslor kring design, struktur och 

produktfunktioner. Med denna metod får man möjlighet att höra användarens missuppfattningar, som 

oftast bidrar till att hitta en effektiv lösning eller värdefulla rekommendationer samt förstå och lära sig 

varför en delanvändare gör fel på vissa områden medan andra beter sig rätt (Nielsen, 2012).  

4.7.4 Emotion Word Prompt List (EWPL)  
 

Vissa människor har svårt att förklara och visa sina känslor genom att tänka högt. Deltagarna säger att 

det är oftast komplicerat att beskriva en datorvara eller en webbtjänst med sina känslor (Harrison, 2009). 

Det kan bero på flera faktorer, människor har svårt att visa känslor, man får inga reaktioner när man 

besöker eller använder en IT-produkt, eller en kombination av båda (Petrie, Precious, 2010). Vi har 

använt Word Prompt List (EWPL), en hjälplista med 16 positiva och negativa känslor som har en skala 

mellan 1-7, där 1 = låg, 7 = hög. Dessa ord brukar man använda för att beskriva en webbtjänst (Petrie & 

Harrisson, 2009).  Alla våra deltagare var svensktalande, vi har översätta känsloord baserat på Emotion 

Word Prompt List. Denna metod använde vi för att se och ta del av deltagarnas känslor för att kunna 

förbättra uDecides koncept genom att utveckla hi-fi prototyp.  
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Figur 12.   Figur 13.  

 

Figur 12 visar känslorord av Harrison, 2009 

Figur 13 visar en översatt version till svenska  

 

Vi har inte genomfört alla stegen i denna metod, eftersom det inte var nödvändigt att gå in på detaljer 

och det var inte grundidén i den här studien. Vår undersökning inkluderade EWPL ord men vi har inte 

använt känsloskalan. Vi undersökte vad användarna tänkte under tiden de använde uDecide 

mobilapplikationen för att få en idé om hur man kan utveckla den webbaserade hi-fi prototypen, och 

vilka funktioner och innehållsarkitektur som ska förbättras. 

  

4.7.5 Nielsens heuristiker  
           

I den sista analysen använde vi Jakob Nielsens tio heuristiker. Denna metod är effektiv och 

tidsbesparande. Den innehåller tio punkter som fångar olika användbarhetsaspekter. Människor som har 

erfarenhet av att utvärdera datasystem kan använda metoden. Metoden hjälper till att hitta brister som 

behöver utvecklas. Det kan vara användargränssnitt, interaktionsdesign och strukturflöde (Nielsen, 

2012).  
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5. Resultat 
 
Under detta kapitel visas sammanfattning av resultatet av våra användartester. 
  

5.1 Användartester på mobilapplikation  
 

Den första undersökningen gjordes på den befintliga mobilapplikationen. Vi utförde sex användartester 

på personer mellan 18-25 år. Ingen av dem hade tidigare använt sig av uDecide. Vi utförde våra 

användartester med hjälp av Emotion word prompt list för att kunna få deltagarens känslor vid 

utförandet (se bilaga 1). 

 

De flesta tyckte att det var svårt att navigera runt på mobilapplikationen, ikonerna var otydliga, struktur 

på menyn och profilinställningar kändes ogenomtänkt. När användarna skapat ett nytt konto eller loggat 

in via Facebook blev det otydligt och med en viss osäkerhet, användarna tyckte inte att de fick någon 

bekräftelse på att de loggat in. De blev också förvirrade och besvikna över att ha kommit till en tom sida 

som startsida på applikationen (se figur 14).  

 

Via uDecide ska användaren lägga upp en fråga för att få hjälp av medlemmar som ska rösta. Vi var 

mycket uppmärksamma när det gällde hur användarna navigerade och vad de förstod kring hur man ska 

publicera en fråga. Användarna förstod principen att man skulle lägga till en fråga som rubrik, 

svarsalternativ och lägga till bild. När de gjort klart inlägget tyckte de att det var svårt att förstå hur man 

kunde dela sitt inlägg till andra sociala medier. Det kom upp ett pop up fönster som förvirrade dem. När 

de klickat på spara kunde ingen förstå vad nästa steg skulle bli, alla blev osäkra på om ens inlägg 

kommit upp på startsidan. De förväntade sig någon sorts bekräftelse att inlägget publicerats. Däremot 

tyckte de om att rösta på ett inlägg, då blev de positiva och nyfikna. Dock var nästan alla fundersamma 

när det gällde att gilla ett inlägg. De ställde frågan “Varför ska jag gilla ett inlägg?” De tyckte att fokus 

låg på att rösta. Användarna tyckte det var otydligt med upplägget av ett inlägg. Eftersom frågan ligger 

först med bilden och alternativen efteråt, var de tvungna att scrolla upp några gånger för att kolla på 

frågan igen för att kunna rösta (se figur 15).  

 

När användarna skulle ladda upp en profilbild, blev detta komplicerat och förvirrande, de tyckte att det 

var för många steg för att byta bild. Hälften av deltagarna klickade direkt på profilbilden när de var inne 

på sidan me, vilket inte fungerade (se figur 16). Användartesterna visar att de skulle vilja se senaste 
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inlägg i stället för mest röstade under sidan explore (se figur 17). Slutligen visade våra svar från 

användartesterna att de skulle vilja ha en mer personlig diskussionsgrupp med andra uDecide användare. 

Ett förslag var att ett kommentarsfält skulle finnas under varje fråga och eventuellt en chatt.  

 

Figur 14.   Figur 15.  

 

Figur 14 visar den tomma sidan deltagarna kom till vid inloggning 

Figur 15 visar ett inlägg  
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Figur 16.  Figur 17.  

 

Figur 16 visar en profilbild där användarna ville gå in vilket inte fungerade 

Figur 17 visar hur most voted kommer upp först vid inloggningen 

 

5.2 Användartester på hi-fi prototyp    
 

Utifrån våra första användartester på mobilapplikation kom det fram brister och svårigheter för 

användarna, som vi nu har utvecklat. Vi bestämde oss för att behålla gilla-funktionen för att se om 

funktionen var besvärlig för våra nya användare. Vi gjorde användartester på sex personer som heller 

inte varit delaktig i våra första användartester och som inte använt uDecide (se resultat, bilaga 2).   

 

Deltagarna fick genomföra samma uppgifter som utfördes i första testet. Tre personer gjorde 

användartestet på datorn och de övriga tre genomförde det via sin smarttelefon. Eftersom vår hi-fi 

prototyp är responsiv och anpassas till olika skärmstorlekar, fast med samma innehåll, visas det på ett 

annorlunda sätt. Det var lättare att förstå för användarna som satt vid datorn, på datorskärmen tyckte de 

att menyn var tydlig. Användarna kunde utföra flera uppgifter parallellt utan några navigationsproblem. 

Kommentarsfältet uppskattades och deltagarna ville kommentera för att ge personen en kommentar (se 

figur 18). De som testade på smarttelefon hade det svårare, framförallt att navigera, menyn hade 

försvunnit och användarna var tvungna att klicka på en fyrkantig ruta för att få fram menyn igen (se 
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figur 19). I menyn var de även tvungna att scrolla och det gjorde dem frustrerade för att de inte kunde 

hitta log out som låg längst ner i drop down-menyn. Resultatet visade att det var svårt att förstå hur man 

röstade på en fråga på en smarttelefon. De klickade på bilden som inte hade någon gillafunktion och 

dessutom frågade deltagarna, “Varför ska jag gilla en fråga” (se figur 20). Ikonerna gillade de och 

förstod, även funktionen, kommentar och dela-knappen, men de kände sig förvirrade inför statistik-

ikonen. Testet bekräftade ytterligare att gillafunktionen var onödig på denna applikation.  

 

 
Figur 18 visar kommentarsfält  
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Figur 19, figur till vänster visar menyn i Safari på datorn,  

figur till höger visar menyn i smarttelefon där log out försvinner   
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Figur 20 visar mobilversion, deltagarna ville dubbelklicka för att gilla inlägg 

 

5.3 Hi-fi prototyp och Nielsens heuristiker  
 

Visibility of system status (ge återkoppling) 

Webbplatsen är aktiv eftersom flödet med fråga och bild uppdateras varje gång användaren lägger upp 

ny fråga. Det senaste inlägget läggs högs upp i flödet. En tidsangivelse syns tydligt i högra hörnet. 

Första gången man besöker webbplatsen ser man det senaste inlägget på flödet. Vill man titta på de mest 

röstade eller gillade, kan man trycka på filtreringsmenyn, som ligger ovanför flödet. Varje fråga har ett 

kommentarsfält. Alla har möjlighet att kommentera om man är inloggad. Kommentarsfunktionen gör att 

det blir en levande känsla på webbplatsen.  

 

Match between system and the real world (använda ett språk som användaren förstår) 

Högst upp på vänstra sidan av headern finns uDecides-logga som är klickbar för att komma till 

webbplatsens startsida. Navigationsmenyn beskrivs med tydliga ord och ikoner, till exempel Add 

question, Användarnamn vilket är Ebba som har en pil neråt. Pilen hjälper till att visa att det finns 

underlänkar. Varje länk visualiseras med relaterade ord och en ikon som talar om till exempel hur 

många följare man har.  
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User control and freedom (ha tydligt markerade utgångar)  

För att underlätta för användaren finns det alltid en meny längst upp som innehåller alla sidor vilket gör 

att det är lätt att navigera till en sida från en annan. uDecides logga ligger alltid högst upp i vänstra 

hörnet som är kopplad till huvudsidan där senaste inlägg, mest gillade och mest röstade ligger under.  

  

Consistency and standards (vara konsekvent)  

Samma design och struktur återkommer på varje sida, vilket gör att användaren har kontroll över hur det 

fungerar. Med hjälp av valda ord och ikoner förstår användaren lättare. Användaren har kontroll över sin 

egen profil och sitt flöde över frågor.  Däremot går det inte att redigera sin fråga, radera eller radera sitt 

konto.  

  

Error prevention (förebygga fel)  

I dagsläget har prototypen inga tekniska fel. Det kan dyka upp efter vidareutveckling av färdig tjänst. 

  

Recognition rather than recall (minimera användarens minnesbörda)  

Det är lätta menyer och markeringar på sidan. Funktioner är synliga och man upplever inte att man 

måste minnas var funktioner befinner sig.  

 

Flexibility and efficiency of use (använda genvägar)  

Hemsidan är responsiv och anpassar sig efter skärmstorlek. På så sätt kan man lätt navigera på olika 

plattformar.  

  

Aesthetic and minimalist design (skapa enkel och naturlig dialog)  

Minimalistisk design. Fokus ligger på innehållet. Det finns inga störningar, till exempel reklam. 

 

Help users recognize, diagnose, and recover from errors  

(använda tydliga formulerande felmeddelanden)  

Denna funktion är inte implementerad. Kommer man till en not found-sida får man ingen information 

om att sidan inte existerar. Det visas ingen information om hur man kan navigera, till exempel att gå till 

startsidan. 

 

Help and documentation (tillhandahålla hjälp och dokumentation)  

Det finns en sökfunktion i headern men det finns ingen sitemap (webbkarta), FAQ eller information om 

uDecide eller grundarna. 
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Översättning av rubriker av Nielsens heuristiker har vi använt från en tidigare student från Linköpings 

universitet (Ghoul, 2012). 

 

7. Diskussion och slutsatser 
 
Nuförtiden växer interaktion på sociala medier extremt snabbt, 73 % av vuxna använder minst en social 

tjänst, 42 % av vuxna är aktiva på flera sociala tjänster (Duggan & Smith, 2014 ). Efter förstudier inom 

människors beteende på sociala medier och vilken information som läggs upp på dessa tjänster, ser vi att 

uDecide har stora förutsättningar att lyckas på marknaden. uDecide ger oss en ny typ av interaktion 

mellan människor på nätet. Med hjälp av en fråga, bild och flera svarsalternativ kan man få svar på sin 

fråga och fatta rätt beslut. Vi ser att uDecide kan vara ett verktyg för personlig hjälp och feedback. 

Denna tjänst kan vara aktuell för alla typer av frågor, från seriösa frågor till oseriösa. Människor gillar 

att ställa frågor och förväntar sig svar från sina vänner. Morris, Teevan & Panovish skriver att 

människor nuförtiden föredrar att ställa frågor på sina sociala medier. De tycker att man får mer 

personliga åsikter och rekommendationer samt att man litar mer på sitt personliga nätverk. Samtidigt har 

man roligt och tycker det är spännande. På så sätt har vi implementerat ett kommentarsfält för att ge 

användarna en möjlighet att ge sina synpunkter. Vi ser också att sammansättningen av fråga och bild 

kan locka till fler användare. Fotodelning på sociala medier är en populär interaktion och människor 

gillar att titta på andra människors liv genom att bläddra igenom bilder och samtidigt visa upp sina 

bilder för att få mer uppmärksamhet och blir populär i sitt nätverk (Rabbath, Sandhaus, 2011). Instagram 

har vuxit 23 % år 2013. Ojala & Malinen skriver att just nu ligger fokus på att utveckla fototjänster som 

underhåller användaren, men samtidigt har ett meningsfullt innehåll. Vi tycker att uDecide har båda 

egenskaperna, underhållning och nytta. Genom att använda uDecide tjänst får man svar på frågor 

samtidigt som man underhåller sig genom att lägga upp bilder och titta på andras. uDecide har lyckats 

skapa något nytt som innehåller de två aktuella interaktionerna, lägga upp fråga och bild. Två aktiviteter 

läggs nu ihop och kan bli till nytta för användaren, samtidigt som det finns ett underhållningsvärde i att 

se vad andra användare frågar och ta del av nya och spännande idéer (Ojala & Malinen, 2012).   

 

För att utveckla en framgångsrik tjänst är det viktigt att tänka på användarvänlighet, användbarhet och 

tillgänglighet (Hagström, 2012). För att hi-fi prototypen ska ha hög användarvänlighet har vi använt 

igenkännande webbord, ikoner och struktur på undersidor. För att öka användbarhet har vi gjort 

användartester som visade vad som behövde förbättras. Vi har också tänkt på en viktig faktor som 

användarupplevelse. Tullis & Albert skriver i sin artikel att man ska fokusera på att visa webbplatsens 
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syfte. Vi har tänkt på tillgänglighet genom att använda responsiv design, innehållet på vår hi-fi prototyp 

är anpassat på ett dynamiskt sätt efter skärmstorlek. Flat design implementerades med en ren 

minimalistisk stil, solida färger och lade fokus på läsbarhet, luft, typsnitt och gjorde tydliga 

avgränsningar, till exempel på startsidan efter varje fråga ligger det ett sträck för att visa för användaren 

att här är det slut. Vi har fokuserat på webbplatsens huvudsyfte och utökat användarupplevelsen (Pratas, 

2013).  

Tullis & Albert skriver att innehållet är en viktig faktor inom användarupplevelse. uDecide är en tjänst 

där huvudpunkten ligger på fråga, bild och svarsalternativ och vi har lagt fokus på det viktigaste 

uDecide vill nå ut med till sina användare. Övriga funktioner ligger under menyn och huvudsyftet störs 

inte av dessa (Tullis & Albert, 2013).  

 

Det är lätt att navigera och lätt förstå var man befinner sig. Man förstår webbplatsens språk. Information 

om uDecide och eventuella redigeringsinställningar, ta bort kontot och recovery from error-sida ska 

införas.  

 

8. Framtida utveckling 
 

I arbetet med Roxbury AB och uDecide har vi gett dem en möjlighet att kunna utveckla den framtida 

webbplatsen som är anpassningsbar för olika skärmar. Vid vidareutveckling skulle man kunna införa 

fler funktioner på webbplatsen, exempelvis att en användare bara ska kunna se sina följares frågor, samt 

att man själv ska kunna få bestämma om ens inlägg ska publiceras för alla eller bara för ens vänner.  

Vi har använt Nielsens Heuristiker och gått igenom hans punkter för att ge synpunkter på vår hi-fi- 

prototyp. Efter en utvärdering har vi kommit fram till att vissa funktioner ska infogas för att det ska bli 

en aktiv och fungerande tjänst (Nielsens, 1995). Funktioner som vi tycker ska infogas är att kunna 

redigera sitt konto, radera sitt konto, lägga till en sida där användaren ska bli informerad om att sidan 

inte existerar. För oss är det viktigt att användarna ska få bra information, och därför tycker vi att det ska 

finnas hjälpmedel som till exempel hjälpcenter med vanliga frågor och svar om hur man ska använda 

uDecide. Våra användartester visade att deltagarna inte förstod syftet med gillafunktion och tyckte det 

var en onödig funktion eftersom fokus låg på att rösta. Om denna funktion ska finnas kvar är vår 

rekommendation att förbättra den, eftersom våra användartester visade att deltagarna använder den på 

ett annat sätt. De kopplade sitt dubbelklick till Instagram och på så sätt kan funktionen utvecklas ännu 

mer.  
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
 

 
Figur 21 visar ett resultat av användartester på den befintliga mobilapplikationen, iOS   

 

 
Fråga ett visar att fyra personer fick en negativkänsla när de skulle skapa ett konto. Känslorna var, 

tveksamhet, förvirring, frustration och besvikelse. Två personer var nöjda och kände en positiv känsla 

inför att skapa ett nytt konto. Lika många deltagare ville logga in med Facebook som med Twitterkonto. 

Tre personer var nöjda och kände sig trygga med att logga in med Facebook eller Twitter, medan de 

andra tre personerna kände sig osäkra, eftersom de varken ville logga in med Facebook eller 

Twitterkonto. Alla påpekade att det kändes förvirrande när de loggat in och inte fått någon bekräftelse 

på att man skapat ett konto, och att de kom till en tom sida vid inloggning gjorde dem ännu mer 

förvirrade. Att skapa inlägg var svårt för alla deltagarna, de gjorde dem besvikna och irriterade. De 

förstod hur en fråga, bild och svarsalternativ skulle läggas till, och inte hur de skulle kunna dela sitt 
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inlägg via andra sociala medier. Deltagarna fick heller inte någon bekräftelse på att frågan publicerats, 

vilket bidrog till förvirringen. Att rösta på ett inlägg klarade alla deltagarna, de kände sig positiva och 

nyfikna. Däremot var fem personer fundersamma när det gällde att gilla ett inlägg. De ställde frågan 

“Varför ska jag gilla ett inlägg” när det viktigaste verkar vara att rösta. Istället ville deltagarna gärna ha 

ett kommentarsfält för att kunna kommunicera med andra om sin röst. För fyra personer var det viktigt 

att hitta en annan medlem. Det fanns en känsla av spänning och nyfikenhet bland deltagarnas. De hade 

heller inget problem med att följa en medlem, de berättade att de associerade till Instagram. Det kändes 

enkelt, intressant och säkert. Fyra personer tyckte det var irriterande och onödigt att dela sin fråga på 

Facebook eller Twitter, dock var det lätt att förstå hur delafunktionen fungerar. Fyra personer tyckte det 

var otydligt med upplägget av fråga. Frågan ska placeras under bild för att användaren enkelt ska 

komma ihåg vad frågan gällde. I dagsläget ligger frågan före bilden. Fem personer hade svårighet att 

förstå hur statistikfunktionen fungerade i mobilapplikation. De tyckte upplägget av data var otydligt. 

Fyra personer tyckte det var svårt att hitta inställningar och ladda upp bilder. De tyckte det krävdes för 

många steg för att hitta rätt sida. 

 
 

 

Bilaga 2  

 
Figur 22 visar resultatet över användartester på hi-fi prototyp  
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Figur 22 visar resultatet av användartester på vår hi-fiprototyp. Vi gjorde användartestet på sex personer. 

Tre personer gjorde det via datorn och tre personer via sin smarttelefon. Första uppgiften genomförde 

alla sex deltagarna utan problem, de beskrev upplevelsen med ord som lätt, nyfiken, positiv. Fyra 

personer gillade inte att logga in med sitt Facebookkonto, de beskrev detta med ord som irriterad, 

besviken och osäker. Fyra personer hade inga problem med att skapa ett inlägg. De använde ord som, 

lätt, spännande och glad. Dock hade två personer som gjorde testet på sin smarttelefon svårt att hitta 

denna funktion. De kände sig förvirrade och irriterade. 

 

Tre personer var positiva till att rösta på ett inlägg eftersom de kände sig trygga och tyckte det var 

spännande och lätt att genomföra denna uppgift. Tre personer som använde smarttelefon tyckte det var 

otydligt och svårt att hitta hur man skulle rösta på ett inlägg. Majoriteten av deltagarna tyckte det var 

onödigt att gilla ett inlägg. Användartesterna visade att användarna i stort sett inte hade några problem 

att hitta och följa en annan medlem. När de skulle redigera sin profil och ladda upp sin bild tyckte de att 

det var lätt. Dock hade tre personer svårt att hitta sin profilsida på smarttelefonen. Alla sex hittade lätt 

och tyckte om att dela ett inlägg på sina sociala medier. Fyra personer uppfattade snabbt hur man går 

iväg till sina följare, men två personer som gjorde testet på smarttelefon hade svårt att hitta denna sida. 

Alla sex personerna hittade lätt sina inlägg. Fem personer uppfattade inte navigationsikonerna och hade 

svårighet att förstå upplägget på ett inlägg. 
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Bilaga 3 

 

 
 
Figur 23 visar ett resultat över vilka inlägg användarna vill se först 
   
 
Tabellen visar att fyra personer gärna först vill se de senaste inläggen som skapades av andra användare 

men ha andra filtermöjligheter. Till exempel mest gillade och mest röstade. I dagsläget hamnar man 

under mest gillande inlägg när man besöker frågesidan. 
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Bilaga 4  

 
 

Användartest av uDecide  
 
Vi ska skapa en hi-fiprototyp till uDecide, och nu behöver vi din hjälp för att eventuellt kunna förbättra 

uDecide. I detta test kommer du att få interagera på iPhone eller surfplatta. Det är inte du som testas, 

utan applikationen. Med din hjälp kommer vi att hitta problemområden som kan utvecklas.  

 
  
Till testdeltagare  

 

Du kommer att få uppgifter, prata gärna högt om vad du gör. Efter varje fråga ska du berätta hur du känt 

efter uppgiften du fått göra. Du kommer att få en lista över känslor, du får även komma på egna ord.  

       
     

1. Skapa konto 

2. Logga in/ Logga in via Facebook-konto 

3. Skapa ett inlägg 

4. Rösta på ett inlägg 

5. Gilla inlägg 

6. Hitta en annan medlem 

7. Följ med medlem 

8. Redigera profil  

9. Ladda upp en ny profilbild 

10. Dela ett inlägg 

11. Gå till dina följare  

12. Gå till dina egna frågor  

13. Struktur på ett inlägg 

14. Förstår du navigation på ikoner 
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Känslor Emotions     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


