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Abstract !
Most students study at home. When students tackle problems within their study, the answer is  
usually found in the course literature, searching through the web, or through various social 
medias. While this helps students to a certain degree, the questions will not always be 
answered, the information found may not always be intuitive and easy to understand. 
Studying at home proves inefficient for some students, due to difficulties with concentration 
into tasks in an environment that often is distracting. 
	 	 	 	 	  
This bachelor thesis is built around a developing social service, that gives students the ability 
to meet other students to study and discuss together. The project is called: Radspire, and it 
enables its users to find students studying in the same field to find each other. With matching 
algorithms that bases matching results on time, subjects, and position, students will be able to 
help, or get help from other students studying in the same field. Discuss, share ideas or just 
simply watch other student study, which enhances level of  concentration while studying. 
	 	 	 	 	  
The thesis is dedicated to prototyping a user-friendly Graphical User Interface(GUI) of  this 
service, by application of  evaluation methods within the field of  Human-Computer 
Interaction.  !
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Sammanfattning !
De flesta studenter studerar hemma. När studenterna försöker lösa ett problem inom deras 
studier, finner de svaret vanligtvis i kurslitteraturen, i webben, eller genom olika sociala 
medier. Även om detta hjälper eleverna till en viss grad, frågorna kommer inte alltid att 
besvaras, den information som finns kanske inte alltid är intuitiva och enkla att förstå. Studera 
hemma visar sig ineffektiv för en del studenter, på grund av svårigheter med koncentration till 
uppgifter i en miljö som ofta är distraherande. !
Detta examensarbete bygger på en utveckling av social service, som ger studenterna 
möjligheten att träffa andra studenter att studera och diskutera tillsammans med. Projektet 
heter: Radspire, och det gör det möjligt för användarna att hitta studenter som studerar inom 
samma område för att hitta varandra. Med matchningsalgoritmer som basera matchningens 
resultat på tid, plats, och ämne, kommer studenterna att kunna hjälpa till, eller få hjälp av 
andra studenter som studerar inom samma område. Diskutera, dela idéer eller bara agera 
som studievakt för andra studenter, vilket förbättrar koncentrationsnivå under studietiden. !
Examensarbetet är dedikerade till att utveckla en prototyp av en användarvänlig grafiska 
användargränssnitt för tjänsten, genom tillämpning av utvärderingsmetoder inom området 
människa-dator interaktion.  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Terminologi 
!
Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign handlar om att forma produkter, tjänster och miljöer med särskilt fokus på 
deras brukskvalitéer, det vill säga hur de ska vara att använda.  !
User Experience(UX) 
Innebär en persons beteenden, attityder och känslor om att använda en viss produkt, system 
eller tjänst. Användar erfarenhet omfattar den praktiska, erfarenhets, affektiva, meningsfulla 
och värdefulla aspekter på människa-dator interaktion och produktägande. 
 
Människa-dator interaktion(MDI) 
Människa-dator interaktion(MDI) innebär studier, planering, utformning och 
användningsområden av samspelet mellan människor (användare) och datorer. Det betraktas 
ofta som skärningspunkten mellan datavetenskap, beteendevetenskap, design och flera andra 
ämnesområden. !
HyperText Markup Language(HTML)  
HTML eller Hypertext Markup Language är standardmärkningsspråk som används för att 
skapa webbsidor. 
 
Cascading Style Sheets(CSS) 
Språk som används för att beskriva utseendet och formateringen av ett HTML dokument !
Lo-Fi Prototyp  
Low-fidelity (Lo-Fi) prototyper kännetecknas av en snabb och enkel översättning av hög nivå 
konstruktionsritningar till konkreta och test bara artefakter. Som för det mesta, gjord av en 
blandning av papper, wellpapp, post-it-lappar osv. 
 
Hi-Fi Prototyp 
high-fidelity (Hi-Fi) prototyper kännetecknas av en högteknologisk representation av 
designkoncept, vilket resulterar i partiell till fullständig funktionalitet. Hi-Fi Prototyper 
innebär högre kostnader, både tidsmässiga och ekonomiska, och kräver goda kunskaper i 
programmering för att implementera prototypen. !!
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Att studera hemma själv kan vara mindre produktivt för många. För en mer ambitiösa 
student kan det vara lättare att hålla sig ifrån prokrastinationen, men det är inte många 
studenter som har den självdisciplinen då det finns många distraktioner i ens vardag. Med 
hjälp av resultat från vår undersökning, gjorde vi följande antagande: när studenten studerar 
självständigt hemma, så blir den oftast distraherad av andra saker, så som ljudet från TV eller 
vänner som ringer upp en. Ett annat problem med att studera själv hemma är brist på en 
diskussionspartner eller ett bollplank för att kunna komma fram till lösningar för de problem 
som kan uppstå vilket går att lösa med hjälp av program så som Skype där man kan 
interagera med andra studenter. Problemet som är kvar vid sådana fall är att hitta 
diskussionspartnern, personen som ska hjälpa dig att studera samtidigt som du hjälper denne.  !
Vår lösning är förstås att hjälpa studenter att hitta denna diskussionspartner och även hitta 
den plats där båda kan träffas för att studera. Men hur finner studenterna varandra?  
De flesta högskolor i Sverige har en mottagning, en introduktion till studentlivet och studierna 
på högskolan, vilket är ett bra sätt att få studenter att hitta studiekamrater, men mottagningen 
lockar inte alla studenter. Många studenter missar den stora chansen att hitta studiekamrater 
under mottagningen av olika anledningar. Sen finns det program och kurser på som inte har 
en mottagning på grund utav olika anledningar så som enskilda kurser, distanskurser, master 
utbildningar m.fl. Studenter som kommer till en högskola för utbytesstudier har saknar också 
integrationen för att kunna hitta studiekamrater. För de studenter som hamnat efter i sin 
utbildning eller av andra anledningar har en individuell studieplan kan det på samma sätt 
vara svårt att hitta en person som uppnår de olika kraven för att hitta en studiekamrat. Olika 
personligheter så som blyghet, alldeles för pratglad eller olika typer av funktionshinder kan 
likaså vara faktorer som gör det svårare att hitta sin studiepartner.  !
Då vi uppfattar detta som ett problem undersökte vi detta för att få en statistisk grund till våra 
antaganden där vi frågade slumpmässiga KTH-studenter på Facebook hur de uppfattar sina 
studier och dem ansåg att det skulle vara mer motiverande att studera med en annan student, 
ca 70% utav 200 som svarade på enkäten delar samma uppfattning. På så vis har arbetet för 
att skapa en tjänst, som hjälper studenter att hitta sina studiepartner påbörjat. Vid skapandet 
av tjänsten är vi en grupp på fem studenter indelade i tre grupper, back-end, front-end och de 
administrativa. Denna rapport beskriver om processen för skapandet av designen för 
användargränssnittet, dess funktioner och komponenter för tjänsten. !
!
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1.2 Problem 
I samband med vårt examensarbete startade vi tillsammans med 3 andra studenter tjänsten 
Radspire. Tjänsten är tänkt att matcha studiekamrater, ett problem som presenterades 
tidigare. Målgruppen för denna tjänst är studenter som ännu inte hittat en studiegrupp/
kamrat eller kommit ifrån sina kamrater. Frågeställningen “hur ska vi få studenter att hitta 
sina studiekamrater” är väldigt bred, därför kommer vi, i denna uppsats, att fokusera på 
problemen som uppstår när produkten formas.  !
Vad vi vill åstadkomma med tjänstens grafiska användargränssnittet i stora drag kan formas 
som nedan: !
1. Tjänstens gränssnitt ska vara självinstruerande. 
2. Gränssnittet ska göra uppenbart tjänstens syfte 
	 	 	 	 	 	  
För att detta ska vara möjligt kan inte tjänsten innehålla komplicerade val eller funktioner, 
utan allt från den minsta knappen till den visuella kartan måste vara så självklar för 
användaren som möjligt. 

!
1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att bygga ett användargränssnitt så användarvänligt som möjligt. som är 
självinstruerande, samtidigt uppenbart för användare om vad tjänsten är tänkt att användas 
till. 

!
1.4 Metod 
Det vi fokuserade på i denna kandidatuppsats, är att med hjälp av utvärderingsmetoder inom 
människa-data interaktion, utvärdera och utveckla vår webbtjänst så att användarna lätt ska 
kunna använda sig av den. !
Arbetet på börjades med en undersökning på olika Facebook-grupper för studenter inom 
specifika KTH-program. Anledningen till dena undersökning var främst för att se om behovet 
av vår tjänst existerade, men även för att definiera behovet hos studenter på KTH. Enkäten 
var en del utav våra för studier som sedan blev grunden till varför tjänsten överhuvudtaget 
skulle skapas. Resultatet från enkäten användes, som tidigare nämnt, för att definiera behovet 
hos studenter och se om idéen att matcha två ”främmande” studenter skulle kunna tänka sig 
att studera tillsammans. !
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Efter enkät-undersökningen på börjades litteraturstudierna på arbetet med hemsidan för att 
komma fram till problemformuleringen för skrivandet av denna rapport, för att få en bas för 
arbetet med de olika utvärderingsmetoderna men även för att veta vad man bör tänka på vid 
skapandet av en hemsida som ska vara anpassningsbar för mobila-tjänster. !
Under litteraturstudierna har kurslitteratur till kurserna IC1007 samt DH2620 används för 
att initiera tankarna kring skapandet av hemsidan samt samla information om 
utvärderingsmetoder som vi under tidigare tillfällen använt. Böckerna som vi syftar på är 
Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction av Yvonne Rogers, Helen Sharp 
och Jenny Preece, samt Design of  interaction system av David Benyon.  !
Sedan har flertalet artiklar om minimalistisk design samt användarvänlig design för mobila-
tjänster också använts som underlag vid bearbetningen av tjänsten. !
Hemsidan designades i följande process: 

■ Design av prototyp: 
Arbetet med prototyper går från Lo-Fi till Hi-fi till den slutliga produkten. 

■ Testning av prototyp: 
Prototyperna testades under varje iteration av vår testgrupp som består av ca 10 
slumpmässigt utvalda studenter som passar vår målgrupp för denna tjänst. 

■ Utvärdering:  
Utvärderingen av prototypen skedde med användare i vår målgrupp i fokus. 

■ Utveckling:  
Efter analysering och testning så tog vi in all den nya information från användarna till 
utvecklingssteget för att förbättra vår tjänst så att den blir så användarvänlig som 
möjligt. !

Utvärderingsmetoden som användes under arbetet med detta projekt är: 
■ Cooperative evaluation:  

är en Think-A-Loud evaluation där du testaren uppmanas att tala ut varje steg den 
tar för att ta sig igenom olika scenario.  !

!
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1.5 Mål 
Vår tjänst är till för att studenter ska ha möjligheten att hitta en studiekamrat som är matchad 
med avseende på tid, plats och behov. Detta för att göra studierna mer effektiva och lockande 
då du på ett enkelt sätt kan få en studiekamrat som uppfyller dina krav. Då våra användare är 
studenter som snabbt ska ta sig igenom vår tjänst innan skoldagen eller veckan börjar är 
kraven att tjänsten ska vara så användarvänlig som möjligt för att man ska kunna uppnå vårt 
syfte. !
Målet med vårt arbete är som tidigare nämnt att designa en användarvänlig webbtjänst som 
är anpassad för användare, så att användare lätt ska kunna hitta andra studiekamrater baserat 
på tid, plats och ämne.  
Då tjänstens huvud mål är att få studenter att träffas för att studera vill vi att användaren 
snabbt ska kunna gå in på hemsidan och med få “klick” kunna hitta sin studiekamrat. !
1.6 Risker och etik 
Då användare måste skapa och dela med sig utav personliga uppgifter är det många risker 
som måste hållas i åtanke vid skapande av tjänsten Radspire. Den första frågan som dykt upp 
har varit vilken information andra användare ska få se och vilka sekretessinställningar tjänsten 
måste innehålla för att användaren ska kunna känna sig säker vid användning av Radspire. 
Just vid denna fråga kommer användarna själva få välja vad som ska visas och vad som inta 
ska visas, till viss begränsning då båda användarna måste ha något att förhålla sig med när det 
gäller godkänning av en matchning. Hur mycket det ska begränsas för att det ska vara säkert 
för båda användarna som matchas är ännu inte bestämt till hundra procent då detta måste 
undersökas med hjälp utav våra testare.  

!
En annan fråga har varit hur betalningen ska behandlas, då Radspire inte kommer vara en 
gratis-tjänst. I detta fall har beslutet tagits att Radspire helst vill lämna denna del till en 
utomstående tjänst som är specificerade i just betalning, som till exempel PayPal. Detta för att 
hålla systemet så säkert som möjligt för användare som möjligt.  

!
Dessa har varit de största frågor när det gäller våra användares personuppgifter samt 
kontouppgifter. Men då tjänsten ännu är i ett påbörjat stadie har dessa frågor inte diskuterat 
så pass grundligt att ett slutligt svar kan ges vid detta tillfälle. Speciellt då dessa frågor är så 
pass viktiga för både Radspire som för våra blivande användare. 

!
!
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1.7 Avgränsning 
Som tidigare nämnt under problemformuleringen är frågan “hur ska vi få studenter att hitta 
sina studiekamrater” alldeles för stor vilket påtvingat en avgränsning väldigt tidigt vid arbetet 
med detta projekt. Detta har lett till ett större fokus på själva tjänsten som är hemsidan. Vårt 
största fokus ligger på processen av utvecklingen av en användarvänlig användargränssnitt till 
tjänsten Radspire, vilket innebär litteraturstudien som krävs i förväg, utveckling av en 
prototyp, samt utvärderingen och dess resultat, för att förbättra användarvänligheten. !
1.8 Disposition 
Rapporten består av 7 huvud-kapitel totalt där vi tar upp terminologi, introduktion, 
bakgrund, utvärderingsmetod av användargränssnitt, design av gränssnitt, utvärdering, 
resultat, slutsats och reflektion. 

Kapitel 1 tar upp rapportens syfte, problem formulering och varför vi skriver om just 
användarvänlighet. !
Kapitel 2 förklarar grundligt vad användarvänlighet, interaktionsdesign, grafiska gränssnitt 
och de olika principer inom interaktionsdesign är. !
Kapitel 3 introducerar vilken utvärderingsmetod som används för att utvärdera vårt grässnitt 
och beskriver även hur vi valt våra testare. 
  
Kapitel 4 beskriver vår arbetsprocess vid design av gränssnitt. Innehåller förklaring från 
designprocess till prototyp-skapande. !
Kapitel 5 beskriver hur vi utvärderat vissa delar av våra prototyper och delar av vår tjänst. 
Samt vad vi åtgärdat efter tester med våra testare. !
Kapitel 6 handlar om de resultat vi fått fram under arbetsprocessen.  !
Kapitel 7 tar upp de slutsatser vi kommit fram till under arbetsprocessen, vart vi ligger i 
arbetsprocessen samt vilka framtidsplaner vi har för designen. !
Kapitel 8 är en reflektion över våra resultat och vår arbetsprocess i jämförelse med den 
projektplan som skapades innan arbetet påbörjades.  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2 Bakgrund 
2.1 Varför är användarvänlighet viktig? 
Ett användarvänligt gränssnitt till en webbtjänst gör att det blir lättare för användarna att 
utnyttja funktionerna på tjänsten lättare och mer effektivt för att uppnå sitt mål.  !
Enligt ISO 9241-11, användarvänlighet är definierad som nedan: 
 
“ Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals  
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of  use.” !
Vi anser, att de viktigaste kriterierna med ett användarvänligt gränssnittet är att gränssnittet 
gör tjänsten självinstruerande och tydligt visar tjänstens syfte, samtidigt som den möter 
användarens behov, utan några irriterande moment.  !
Om dessa kriterier inte uppfylls, kan det leda till frustration hos användare, eller svårigheter 
vid användningen av tjänsten, vilket eventuellt kan leda till att användaren inte kan utnyttja 
tjänsten fullt ut eller inte kan använda den överhuvudtaget. Detta är speciellt viktigt hos en ny 
tjänst som Radspire, då en väl etablerat tjänst så som Google redan har en enorm 
användarbas som under åren lärt sig hantera tjänsten, samtidigt som det har blivit ett 
nödvändigt verktyg för många, vilket Radspire inte är. För att få användaren att utnyttja vår 
tjänst, Radspire, och så att vi ska lyckas få en så stor användarbas som möjligt måste 
gränssnittet uppfylla dessa kriterier. !
2.2 Interaktionsdesign 
Interaktionsdesign är ett viktigt ämne. Hur användaren ska interagera med en tjänst bestäms 
via designen av produkten. Varje gång an användare öppnar en dörr, sätter på vattenkokare, 
eller skickar ett sms, interagerar användaren med avseende på den information som 
användaren får. När all interaktion sker som det är tänkt, tyder det på att 
interaktionsdesignern har gjort ett bra jobb. Bra interaktionsdesign är att en dörr kan öppnas 
av användaren utan att den behöver tidigare kunskap om dörrens konstruktion, eller att 
användaren kan skicka ett e-post utan några som helst svårigheter. Produktens utseende och 
konstruktion visar hur produkten är tänkt att användas, exempelvis att handtaget av en dörr 
sitter på sidan där dörren ska dras, inte sidan där dörren ska tryckas för att öppnas, då det 
behövs ett handtag för att kunna dra i, men inte när en dörr ska tryckas, vilket bidrar till att 
användaren av en dörr inte  behöver försöka dra i ett handtag där dörren är tänkt att öppnas 
åt motsatta håll. !!! !
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Bild 1 - En dörr designat med brister inom interaktionsdesign. 

 
Bild 1 visualiserar ett exempel på en bra design av en dörr, och som exempel på dålig 
interaktionsdesign kan dörrhandtaget sitta på motsatt sidan, se Figur 1. Detta kan ge 
användare en falsk bild av hur produkten är tänkt att användas. !
För att uppnå en bra design, måste interaktionsdesigner använda sig utav principer inom 
interaktionsdesign. En dörr och en användargränssnitt kanske inte klassas inom samma 
kategori av produkter, men principer är detsamma. En väl designat dörr ska kunna visa 
användaren hur dörren är tänkt att öppnas, ett väl designat användargränssnitt ska kunna visa 
användaren hur applikationen är tänkt att användas. Följs inte principerna inom 
interaktionsdesign, kan designer riskera att skapa en användargränssnitt som inte är 
användarvänligt och förvirrande att använda. !
2.3 Grafiska användargränssnitt 
Den grafiska användargränssnittet är interaktionsdesign av en dörr, på digitalt form. Istället 
för en fysisk handtag, interaktionen mellan användare och användargränssnittet är då baserad 
på vad användaren ser när användaren använder applikationen. Grafiska användargränssnitt 
visar användaren vilka interaktion är möjliga att utföra i applikationen och vad går inte 
utföras. !
Grafiska användargränssnitt döljer den större delen av tekniska lösningar som faktiskt får 
tjänsten att fungera. I detta fall för tjänsten Radspire, är gränssnittet bara en liten del av hela 
systemet, som består av en underliggande berg av mängder databaser samt 
matchningsalgoritmer. Däremot om Radspire blev utan en väl designad grafisk 
användargränssnitt, skulle hela systemet inte kunna användas som tänkt.  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!
2.4 Principer inom interaktionsdesign 
Det finns många principer som borde följas vid design av grafisk användargränssnitt. Ett 
grafiskt användargränssnitt designat med hänsyn till dessa principer leder till ett mer 
användarvänligare applikation. !
Alla principer tas inte upp i denna rapport, då inte alla principer inom interaktionsdesign har 
direkt koppling till målet av detta arbete. Dessa principer som tas upp i denna rapport har 
tagit fram av forskare och konsulter inom fältet MDI, framförallt David Benyon, Bruce 
Tognazzini, och Jakob Nielsen.  !
Jakob Nielsen  är en författare och konsult inom dator- och webbanvändbarhet. Han 
doktorerade i gränssnittsdesign och datavetenskap vid Danmarks Tekniska Universitet.  
Bruce Tognazzini är konsult inom området användarvänlighet, med 14 års arbetserfarenhet 
hos Apple Computers och är arbetspartner med Jakob Nielsen och Donald Norman.  !
Under design processen har vi tagit mycket hänsyn till dessa principer, för att framkalla ett så 
användarvänligt gränssnitt prototyp som möjligt. !
2.4.1 Förväntning (Anticipation) 
Citerat från Bruce TognazziniFirst Principles of  Interaction Design, 5 mars 2014, Bruce 
Tognazzini (Togazzini, 2014): !
“Bring to the user all the information and tools needed for each step of  the process” !
Interaktionsdesigner bör se från användarens perspektiv, och  försöka lista ut användarens 
behov vid varje steg av interaktion, och ge användaren alla verktyg och information som 
behövs i dessa stegen. Som exempel om en kund beställer vara från ett internetbutik, så ska 
användaren ha tillgång till all information som behövs vid betalning. Exempelvis kan dessa 
information vara artiklar beställda, pris på alla enskilda varor, prissumman på alla varor. 
Funktioner så som avbeställa enskilda varor, hela order och justera antalet av varor borde 
finnas exempelvis. Dessa information och funktioner är typiska och nödvändiga i en sådan 
situation, och alla interaktionsdesigner bör alltid ta hänsyn till sådana behov hos användare 
vid design av gränssnitt. !!
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2.4.2 Konsekvens (Consistency) 

!  

Bild 2 - Mac tangentbord i jämförelse mot Windows 

!
Med den information som från litteraturstudierna görs antagandet: att varje gång en 
användare försöker lära sig ett nytt system så tar det tid (Togazzini, 2014). Varje gång en 
användare försöker lära sig ett nytt system så tar det tid. Genom att göra funktioner eller 
utseende konsekventa med andra liknande system sparar det tid, och kan minska 
inlärningskurvan, eftersom användaren kanske har fått samma erfarenhet av exakt samma 
funktion från annat håll. Vid en design som användare känner igen så vet användaren var 
önskade funktioner finns, samt utfall av en viss interaktion. !
Ett exempel på design som skapar inkonsekventa beteende är skillnader mellan tangentbords 
layout på Mac OS och Windows, som man kan se på bild 2. Dessa två layout är i stort sett 
identiska, skillnaden är placering av “Ctrl”, “Alt” och “Fn” knapparna. Förutom placering av 
knapparna är funktioner hos knapparna olika också. För Windows layout så finns inte 
knappen “Command”, istället har Windows en “Windows”-knapp. Hos Mac OS används 
“Command”-knappen för att utföra operationer så som kopiera, spara eller ångra, medan i 
Windows utförs dessa operationer med hjälp av “Ctrl”-knappen. Motsvarighet av 
“Command”-knappen i Windows är “Windows”-knappen, däremot har “Windows”-knappen 
helt annorlunda funktionalitet, då “Windows”-knappen används för att visa meny. Detta leder 
till att användaren som behöver byta emellan dessa operativsystem blir oftast förvirrad, då 
olika operationer utförs av dessa knappar, vilket uppfattas som ett inkonsekvent beteende hos 
systemet. !
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Bild 3 visar hur två lika dana funktioner kan tolkas olika när man tänker på designen. I ett 
användargränssnitt sammanhang så finns det liknande skillnader mellan olika plattformar, ta 
exempel Facebook och Google har olika användningar av “Profil” knappen. Hos Facebook 
används ”Profil”-knappen för att komma åt användarens egen profil, medan hos Google så 
används “Profil”-knappen för att logga ut eller lägga till konto. 
 

!
Bild 3 - Olika användningar av “Profil”-knappen hos Facebook och Google 

Detta är en inkonsekvens mellan olika plattformar. Som interaktionsdesigner borde denna 
inkonsekvens övervägas, då en alldeles för stor avvikelse i funktionalitet från andra väl 
etablerade tjänster kan leda till frustration hos användare, eftersom användare är vana vid att 
uppfatta en vid vad en viss knapp har för funktionalitet, citerat från Bruce Tognazzini 
(Togazzini, 2014): !
“It doesn’t matter how fine a logical argument you can put together for how something 
should work. If  users expect it to work a different way, you will be facing an uphill and often 
unwinnable battle to change those expectations. If  your way offers no clear advantage, go 
with what your users expect.” !
En annan form av inkonsekvens, som alltid bör undvikas är inkonsekvens inom ett system. 
Exempelvis om en knapp har olika funktionalitet i olika steg av interaktion, detta kan leda 
förvirring. !!
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2.4.3 Friare gränssnitt (Explorable Interfaces) 
Citat från Bruce Tognazzini (Togazzini, 2014):  !
“Offer users stable perceptual cues for a sense of  ‘home’, make actions reversible and always 
allow ‘undo’.” !
Tillåt användare att fritt upptäcka runt i gränssnittet. Försök att inte fånga användare i ett och 
enda steg i sin interaktion. Detta kan uppnås genom att alltid tillåta användare att komma till 
framsida av en hemsida, med hjälp av till exempel en “Hem”-knapp i alla steg av 
interaktionen, samt försöka alltid tillåta användare att backa i alla steg. Med detta känner sig 
användare hemma i en applikation snabbare, då användare känner sig friheten att testa runt 
utan att göra irreversibla misstag, eftersom att användare uppfattar sina handlingar som 
mindre allvarliga när det går att ångra. !
2.4.4 Metaforer (Metaphors) 
Citerat från Bruce Tognazzini (Togazzini, 2014): !
“Choose metaphors that will enable users to instantly grasp the finest details of  the 
conceptual model” !
Med god användning av metaforer i systemet kan användaren direkt relatera sig till sina 
tidigare erfarenheter i världen, och på det sättet får användaren en mental bild på hur 
systemet fungerar. En typisk användning av metaforer inom interaktionsdesign är “tab” hos 
moderna webbläsaren. !

!  
Bild 4 - Användning av metaforer inom interaktionsdesign. 

!
Bild 4 visar ett typiskt exempel, genom att använda metaforer på elementen i ett gränssnitt, 
kan användare relatera sig till vardagliga saker som finns i världen, och på det sättet får 
användare att snabbare lära sig ett systems beteende. 
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Förutom exempel på metaforer inom interaktionsdesign som är nämnd ovan, finns många fler 
exempel med liknande användning. Ta exempel “papperskorgen” används som ikon hos både 
Windows och Mac OS X för att ta bort en fil, ett brev används som ikon hos många olika 
operativsystem som visar “mail”-applikationens syfte och funktioner. 
2.4.5 Jakob Nielsen’s definition av användarvänlighet 
För att kunna bygga ett användarvänligt gränssnitt, måste designer ha förståelse över vad 
användarvänlighet innebär. Jakob Nielsen anser att ett användarvänligt system borde erhålla 
följande fem olika attributer (Nielsen, 2012): !
• Learnability; Användaren borde kunna lätt vid första användning av systemet klara av enkla 
uppgifter. 
• Efficiency; När användaren har lärt sig systemets beteende, borde användare kunna snabbt 
uppnå sina mål i systemet. 
• Memorability; När användaren inte har använt systemet under en vis period, borde 
användaren kunna snabbt uppnå samma effektivitet inom systemet som innan. 
• Errors; Antalet misstag som en användaren gör bör vara så låg som möjligt. Om 
användaren gör ett fel bör de enkelt kunna återhämta sig från de. Katastrofala fel får inte 
förekomma. 
• Satisfaction; Systemet borde vara trevligt att använda. !!
2.4.6 Jakob Nielsen’s tio heuristisk 
Nielsens tio allmänna heuristisk som designer borde ha i åtanke under designprocessen av ett 
användargränssnitt är som nämnd nedan (Nielsen, 1995): !
• Visibility of  system status; Systemet bör alltid hålla användarna informerade om vad  
som händer, genom lämplig feedback inom rimlig tid. 
• Match between system and the real world; Systemet ska tala användarnas  
språk, med ord, fraser och begrepp bekanta för användaren, snarare än systemorienterade  
fraser. Följ verkliga konventioner, vilket gör informationen visas i en naturlig och logisk 
ordning. 
• User control and freedom; Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och kommer  
behöver en tydligt markerad "nödutgång" för att lämna o-önskade tillstånd utan att  
gå igenom en utökad dialog. Ge användare möjlighet att “ångra” och “göra om”. 
• Consistency and standards; Användarna ska inte behöva undra om olika ord, situationer 
eller handlingar betyder samma sak. Följ plattforms-konventioner. 
• Error prevention; Ännu bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som hindrar 
att ett problem uppstår i första hand. Antingen eliminera felbenägna förhållanden eller 
kontrollera dem och presentera användare med en bekräftelse alternativ innan de utför 
interaktionen. 
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• Recognition rather than recall; minimera användarens minnesbelastning genom att göra 
objekt, handlingar och alternativ synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg 
information från en del av dialogen till en annan. Instruktioner för användning av systemet 
bör vara synliga eller lätt åtkomliga när så är lämpligt. 
• Flexibility and efficiency of  use; acceleratorer - osedda av nybörjare - kan ofta snabba upp 
interaktionen för expertanvändare så att systemet kan tillgodose både oerfarna och erfarna 
användare. Tillåt användare att skräddarsy frekventa interaktioner. 
• Aesthetic and minimalist design; Dialoger ska inte innehålla information som är irrelevant 
eller sällan behövs. Varje extra enhet av information i en dialog konkurrerar med berörda 
enheter av information och minskar deras relativa synlighet. 
• Help users recognize, diagnose, and recover from errors; Felmeddelanden bör uttryckas i 
klartext (inga koder), exakt indikera problemet och konstruktivt föreslå en lösning. 
• Help and documentation; Även om det är bättre om systemet kan användas utan 
dokumentation, kan det vara nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation. All 
sådan information som ska vara lätt att söka, fokuserad på användarens uppgift, lista konkreta 
steg som skall utföras, och inte vara för stor.  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3. Utvärdering av användargränssnitt 
Genom att använda diversa utvärderingsmetoder kan designer testa sina gränssnitt, för att 
reda ut olika potentiella problem inom användarvänlighet. Många utvärderingsmetoder finns, 
men i stora drag kan delas upp i två kategorier. Ena kategori av utvärderingsmetoder är 
baserad mest på expert utvärdering, och den andra kategori är mest baserad på vanliga 
användare. Vanligtvis ges användare uppdrag att utföra i prototyper av gränssnittet. 
Svårigheter och reaktioner från användare vid interaktion dokumenteras och analyseras 
efterhand, för att ha i underlag till vidare utveckling av gränssnittet.  !
3.1 Cooperative evaluation 
Andrew Monk och sina kollegor i University of  York (UK) utvecklade ett verktyg att erhålla så 
mycket information som möjligt inom ett litet utvärderingssession (Benyon, 2010, sida 232). 
Nedan är en riktlinje för hur en “Cooperative evaluation” ska ske: !

■ Steg 1: Skapa en lista av användarscenario. 
Användarscenario måste vara realistiska, och går att uppnå med prototypen, försök att  
skapa scenario som utforska så många aspekter av systemet som möjligt. !

■ Steg 2: Försök att uppskatta hur lång tid det kommer ta för en test person att klara en 
vis scenario. !

■ Steg 3: Ge användare användarscenarion. 
Förklara specifikt för testperson exakt vad den ska försöka göra så att vem som helst kan förstå 
vad som förväntas. !

■ Steg 4: Förbereda test-session. 
Ha prototypen och frågor om prototypen redo, papper, penna samt ljud-inspelare kan vara 
användbara, för att kunna  !

■ Steg 5: Förklara för testpersoner att det är prototypen som testas. 
En testperson åt gången, det blir inte lika bra resultat om det är flera personer som testas 
samtidigt. !

■ Steg 6: Starta testet, få testperson att ständigt ge kommentar på vad de försöker göra, 
varför de försöker göra sakerna, och vilka svårigheter som uppstår vid testning. 

Notera där testperson hittar problem, gör något oväntat, eller har någon allmän kommentar. !
■ Steg 7: När testperson har klarat användarscenario, intervjua testperson om hur 

användarvänligt prototypen uppfattas att vara.  
Ställ frågor! 
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!
Frågor som kan ställas under test-sessionen kan till exempel vara: 

■ Vad vill du göra? 
■ Vad förväntar du dig att hända nu? 
■ Vad visar systemet? 
■ Varför ser systemet ut som det ser ut nu? 
■ Vad gör du nu? !

Frågor som kan ställas efter test-sessionen kan till exempel vara: 
■ Vad var det bästa eller det sämsta med prototypen? 
■ Vad behövs ändra? 
■ Hur enkla var dessa uppdrag? 
■ Hur realistiskt var dessa uppdrag? 
■ Var det distraherande att ge kommentarer samtidigt? !

Anledningen till varför denna metod var vald för utvärdering av våran gränssnitt är att det är 
en kostnadseffektiv metoden för att identifiera användbarhets-problem i prototyper. Metoden 
uppmuntrar designer och användare att samarbeta för att identifiera användbarhets-problem 
samt ta fram lösningar till dessa problem.  !
Testare utför uppgifter angett av designer på prototypen. Under denna process förklarar vad 
de gör genom att tala eller tänka-högt. Eftersom fokus i detta projekt är att ta fram en så 
användarvänligt prototyp av vår användargränssnitt, så är detta ett perfekt metod för 
utvärderingen, då denna metod ger kvalitativ information om eventuella svårigheter som 
testare upplever och de funktioner eller gränssnitts element som ger upphov till dessa 
problem, med endast testperson och en fungerande prototyp som krav. Metoden kan 
användas i de tidiga faserna av produktutvecklingen när en prototyp är tillgänglig för 
utvärdering, men kan också användas i ett senare fas av utveckling. !
3.2 Testanvändare	  
Det viktigaste vid arbetet med att designa ett användarvänligt gränssnitt är att systemet testas 
utav den målgruppen som tjänsten är riktad till. Därför användes testanvändare som 
representerade den aktuella gruppen av användare för vilket systemet är framställd till, då 
testarna bör ha samma förmågor och erfarenheter som de riktade slutanvändarna (Benyon, 
2010, sida 240). Då systemet är avsedd för främst universitets- och högskolestudenter blev 
våra testanvändare valda med detta i åtanke. Men på grund av tidsbrist inför just denna del 
valdes studenter som var nära tillhands, studenter som arbetar under KTH Studnet Inc. Trots 
detta fångades en stor omväxling bland studenter då de studera olika program på KTH, men 
de har ett driv som vissa andra studenter kanske saknar.  !
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Antalet tester som genomfördes blev inte det antal som vi beräknat från början, utan betydligt 
färre och mycket mer spontana än väl planerade. Men det vi testade var framförallt små idéer 
som vart en ”logg in”-knapp skulle uppnå den bästa funktionen och om knappen 
överhuvudtaget gav känslan av en knapp. Detta ledde till att testerna blev väldigt spontana 
och den feedback som samlades in dokumenterades inte noggrant utan blev antingen en ny 
fråga eller något som man reglerade med en gång. !!

!
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4 Design av gränssnittet 
Att utforma ett användargränssnitt krävs en hel del planering. Designern måste ha en tydlig 
vision av vad som ska utformas och måste också vara medveten om att det kommer bli 
förändringar längs vägen. Det är viktigt att kunna ta till sig dessa förändringar för att kunna 
utforma en så bra design som möjligt. För att kunna slutföra den iterativa, komplicerade 
processen att utforma ett användargränssnitt, krävs att designern kan se på gränssnittet från 
olika synvinklar, till exempel som vanliga användare, programmerare eller användarvänlighet 
experter. 
Detta och följande avsnitt beskriver de metoder som används under designprocessen, från 
tidiga skisser till den slutliga prototypen. Testresultat införs och också hur de påverkas till ett 
bättre användargränssnitt. !
4.1 Designprocessen 

Innan arbetet med själva designen initieras måste man ha funktionerna i åtanke. Vilken 
funktion på hemsidan kommer vara den som användaren använder mest, vilken används 
minst? Speciellt när det handlar om minimalistisk design, då det ska gå snabbt för användaren 
att ta sig från start till mål.  !
En annan faktor som vi tog med vid skapandet av vår design är de färger vi använder för att 
förmedla den rätta känslan till våra användare. Detta mer för att skapa vårt varumärke för 
företaget och prototypen. !
När arbetet med designen av hemsidan initierades mötte vi upp vår marknadsföring och 
design mentor som gav oss tips på hur vi skulle på börja vårt arbete i skapandet av vårt 
varumärke och design av hemsida. Detta för att vårt varumärke ska återspegla vår vision för 
vår webbtjänst, men även för att lättare kunna bestämma vilka funktioner som är dem 
viktigaste och därav behöver vara mest tillgängliga. Vid skapandet av vårt varumärke startade 
vi med att välja tre identitets-ord som sedan skulle reflekteras i färger, gränssnitt och hur vi ska 
presentera vår produkt, samtidigt som det skulle vara en viktig faktor i namnet på vår 
produkt. Våra identitets-ord är: 
• Pålitlig (Reliable) 
• Inspirerande (Inspiring)  
• Äventyr (Adventure) !
Vi valde pålitlig för att vi vill att våra användare ska känna sig säkra när de använder vår 
tjänst och att vi alltid ska, på bästa sätt, lyckas med att matcha ihop dem med en annan 
student som möter deras krav på studiekamrater. 
Inspirerande är vi för att vårt mål med vår produkt är att inspirera studenter att använda ett 
nytt sätt för att klara sina studier. Det är inte ofta du går fram till en student du aldrig pratat 
med för att fråga om denne skulle vilja sitta med dig och studera inför den kommande tentan. 
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Äventyret kommer in genom att du tar steget att träffa en ny student varje gång du gör en ny 
matchning. Du testar dig fram till nya möjligheter att träffa vänner och göra stora framsteg 
inom studierna. !
I designen av vår tjänst speglar sig dessa ord i både färg och budskap. Vi valde att satsa mest 
på ordet äventyr då vår tjänst framförallt om att träffa nya människor med samma mål som 
du. Därav har vi tre nyanser utav orange som även syns på vår logga. Den gröna färgen 
symboliserar vår stabilitet och pålitligheten med vår tjänst. Det inspirerande budskapet får 
man sedan utav tjänsten och hur vi kommer marknadsföra vår tjänst, då vårt mål är att 
inspirera studenter att använda sig av nya sätt för att studera. 

Bild 5. Färgskalan som används vid design av hemsidan 

När väl färgskalan, som man kan se på bild 5, var bestämd gick vi över till att designa första 
sidan till vår hemsidan. Sidan som ger vårt första intryck till användaren, den sidan som 
bestämmer om användaren kommer att registrera sig eller inte, använda tjänsten eller inte. Vi 
valde att illustrera studenter till hur man kan använda vår tjänst på vår första sida med ett 
collage av bilder på studenter som sitter och studerar på olika sätt, detta för att ge en mer 
välkomnande känsla till dem blivande användarna.  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Bild 6. De tre versionerna av vår första sida (den längst till höger är den slutliga versionen) 

Redan här började dem första frågorna dyka upp. Vad ska vara det första användarna möter 
när de söker på Radspire, ska de gå direkt till registrering eller ska man komma till sidan för 
att logga in. Vad är det för budskap vi ger till våra användare. Vad händer sen när de har 
loggat in på sidan för första gången? Ska man tvinga användarna att titta igenom en 
introduktionsfilm eller ska man ha en tydlig symbol som de kan trycka på för att få hjälp. 
Vilka funktioner ska finnas på mobil versionen? Ska alla funktioner finnas tillgängliga på 
mobilen? Vad är för mycket och vad är för lite? Hur mycket text ska man ha? Kommer 
användarna att förstå vad vi menar om vi endast använder symboler? Dessa frågor svarar vi 
på delkapitlen som följer nedan. 
!
4.2 Skapandet av prototyp 
Vid skapandet av vår prototyp började vi med en Lo-Fi prototyp som vi sedan gjorde om till 
”user stories” som förklarar vad användaren ska ha möjlighet att göra så att våra back-end 
programmerare ska ha möjlighet att koppla rätt saker till rätt ställen. Men det är inte bara 
därför vi skapade Lo-Fi prototyper, utan Lo-Fi prototyper skapas för att lätt kunna göra 
förändringar utan att behöva lägga ner mycket tid på detaljer. Lo-Fi prototypen används även 
för att illustrera funktionerna för testare vilket gör det lättare för oss som designers att göra 
förändringar allt eftersom testarna detekterar fel som man inte själv har tänkt eller lagt märke 
till.  

!
!
!
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4.2.1 Första sidan 
Första versionen av prototypen visar hur vi från början tänkte när det gällde första sidan på 
hemsidan för vår tjänst. Man kan se liknelser i grunden på Lo-Fi prototypen i de senare 
versionerna men samtidigt är det mycket som ändrats. 

 

!
!
!

Figur 7.  Från Lo-Fi prototyp till Hi-Fi till slutversion av första sidan 

Den centrerade rutan finns med i alla versioner av prototypen, detta för att vi satsade på en så 
centrerad design som möjligt. Detta för att en utav våra inspirationskällor är Google som har 
en väldigt simpel och centrerad första sida. Det som förändras är placeringen utav loggan 
som börjar uppe i det vänstra hörnet och sedan blir placerat längst upp i den centrerade 
rutan. En annan förändring är placering och design av de olika knapparna. I första bilden 
använder vi oss utav en knapp, ”log in”, och endast en hyperlänk för att komma till 
registreringssidan. Medan i de andra ändrar vi till att både registrering och inlogg är knappar, 
dock med olika placeringar. Anledningen till att knapparna hamnade bredvid varandra 
istället för under varandra är för att på den sista bilden (den längst till höger) även är testad på 
mobiler där allt blir mer komprimerat i både höjd och bredd för att det ska få plats. Därav 
valde vi att sätta de båda knapparna bredvid varandra istället för under varandra. !
!
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4.2.2 Meny och ikoner  
När användaren väl loggat in på hemsidan ska de ha tillgång till de olika funktioner som 
hemsidan ska förse användaren med. Då vårar mål är att hemsidan ska vara så 
självinstruerande som möjligt var vi tvungna att vara väldigt försiktiga med hur vi skulle 
designa och placera de olika funktionerna. Ett exempel är om ”log out” funktionen skulle 
vara helt synlig eller om den skulle döljas på något sätt. Där var vi tvungna att sätta oss in i 
användarnas sits. Detta gjorde vi främst inom gruppen, var och en fick säga positiva och 
negativa saker om hur vi skulle göra. Om denna funktion skulle vara synlig vart du än tryckte 
eller om den skulle ligga dold under en annan funktion som till exempel inställningar eller 
inne i själva profilen. Det vi slutligen kom fram till var att alla steg användaren skulle kunna 
tänkas gör bör vara synliga även fast vi helst inte skulle vilja att de loggar ut från tjänsten bör 
användaren veta hur denne ska göra. Men detta var inte den enda funktionen som tillförde 
oss med frågor. Vi hade fortfarande inte bestämt om vi skulle använda oss av text eller ikoner. 

Vår första prototyp såg ut som: 

Bild 8. Version ett av meny och funktioner 

här kan man se att vårt första förslag var att man skulle ha möjlighet att söka efter användare 
och spara favoriter/kontakter. Tryckte man på sitt namn skulle man komma till profilen där 
man kunde lägga till och ta bort kurser/skolor eller ändra annan information. på vänster sida 
hade man tre knappar som skulle guida användaren fram till sin nya studiekamrat beroende 
på de tre största frågorna, plats, tid och ämne. Men efter mer funderingar och möten om 
vilka funktioner som faktiskt var mest relevanta för användaren vid tillfället kom vi fram till en 
ny design. 
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Bild 9. Version 2 av meny och ikoner 

Till den nya versionen valde vi att använda oss utav tre stycken huvud funktioner som vi 
ansåg var de allra viktigaste och även två stycken bi-funktioner som var nödvändiga för 
användaren. De tre nödvändigaste funktionerna var profilen, som skulle förse oss den 
information vi behövde från användaren som t. ex namn, skola och kurser. Meddelanden, 
som användaren skulle utnyttja för att kontakta sin nya studiekamrat via. Och den allra 
viktigaste själva matchnings-funktionen som vi symboliserar med vår egna logga. De två bi-
funktioner som också skulle vara synliga var inställningar (det lilla moln liknande kugghjulet) 
som skulle innehålla information om tjänsten och kontakt information till oss som skapare. 
Men även ikonen som tillåter användaren att logga ut. !
Men detta blev inte slutversionen utan när vi väl satte oss vid en dator och skulle få med 
detaljer och funktionalitet märkte vi att de två bi-funktionerna skulle vara alldeles för små och 
otympliga för användaren att trycka på om denne satt vid en telefon. Vilket utvecklade denna 
version: 

Bild 10. Slutversion av meny och ikoner 

Vi valde att behålla den viktigaste funktionen, matchnings-funktionen, i mitten utav menyn 
för att det ska var den som är mest tillgänglig för användarna. Profil och meddelanden 
hamnade istället på vänster sida om matchnings-funktionen och inställning och ut-loggning 
hamnade på höger sida. Att ut-loggning och inställningar hamnade på höger sida är för att 
hålla en samhörighet med andra hemsidor, så som Google och Facebook som också placerat 
dessa funktioner längst till höger. På så sätt kan användaren utnyttja känslan och minnet av 
användningen från andra hemsidor med liknande design. !!
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4.2.2.1 Design av ikoner 
Vid valet och designen av ikonerna vi valde var även här både Google och Facebook våra 
främsta inspirationskällor. Den enda ikonen som är helt ny är vår matchnings-ikon där vi 
använde oss av vår logga för att få fram vårt varumärke ännu en gång. Även fast den kan vara 
den mest svåra ikonen att relatera till någon funktion är det något vi vill ha med ändå. Detta 
för att allt för mycket liknelser till andra sidor kan också ge fel budskap till användarna. Vi vill 
t. ex. inte att vi ska bli jämförda med Google eller Facebook endast för att vi har vissa 
designer som liknar deras. Vi ville endast använda liknelser i designen för att utnyttja våra 
användares kunskap och igenkänning från andra system så att de lätt skulle kunna navigera 
på vår tjänst. Profil-ikonen designades som silhuetten av en person för att användaren lätt 
skulle ha möjligheten att känna igen sig och veta vad han/hon skulle förvänta sig när man väl 
navigerade dit. Till just meddelande-ikonen fick vi tänkta lite hur den funktionen skulle 
fungera, speciellt då vårt mål är att få den att fungera som en live chatt. Men för tillfället 
fungerar den mer som mail än en chatt, där av valde vi att använda ett brev som ikon då det 
är den mest allmänna ikonen för just mail. Men när vi väl fått till funktionaliteten som en 
chatt ska ha kommer denna ikon att förändras till två pratbubblor som är den mest vanliga 
typen av ikon för en chatt. Inställning-ikonen valde vi att använda oss av två kugghjul som 
symboliserar hur saker arbetar ihop för att få t. ex en klocka att ticka, detta för att även denna 
är ett vanligt sätt att symbolisera inställningar och för att hitta information om hur saker 
fungerar i andra tjänster. Sist men inte mins är ut-loggning som från början symboliserade en 
där med en pil utåt som också liknar andras tjänsters ikon för just denna funktion. Sedan 
valde vi att använda oss av en mer rundare ikon för att följa loggans form och design. 

!
4.2.3 Profil-sidan 
Men detta var inte det enda vi hade att diskutera när det gällde våra olika funktioner. En 
annan fråga var vad användaren skulle hamna efter att denne loggat in på tjänsten. Skulle 
han/hon skickas direkt till matchnings sidan eller skulle användaren hamna vid sin profil. En 
sak som var säker var att om användaren var en ny registrerad användare så skulle denne 
skickas direkt till sin profil för att lägga till sina aktiva kurser och skriva in relevant 
information som vi skulle tänkas behöva för att hitta en så passande match som möjligt. Men 
frågan var om man skulle skickas till sin egen profil varje gång man loggar in eller inte. 
Beslutet vi tog som ett team var att man alltid skulle komma till profil-sidan efter att man 
loggat in. På så vis kunde vi uppfylla en utav Jakob Nielsen’s heuristiska krav, Consistency and 
standards, som vi tar upp i kapitel 2.4.6. Kravet följer: Användaren ska inte behöva undra om 
olika ord, situationer eller handling betyder samma sak. På detta vis kan användaren veta att 
varje gång denne trycker på logga in knappen kommer denne bli omdirigerad till profilen. 

!
!
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Bild 11. Första versionen på profil-sidan 

Även profil-sidan fick ett antal förändringar i utseende med tiden som vi arbetade med den.  

Till första versionen tänkte vi inte på att den skulle vara användbar på andra plattformar än 
datorer av olika slag. Detta ledde till att vi hade fler funktioner som till exempel olika rutor för 
aktiva och avklarade kurser. På denna version hade vi inte heller plats för profilbild som vi i 
senare skede kom fram till faktiskt kunde vara relevant för användarna när de ska träffa 
varandra och även för att få en annan typ utav säkerhet när det gäller att träffa någon de 
kanske aldrig har sett tidigare.  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!!
 

Bild 12. Slutversion av profil-sida 

Till den slutliga versionen tog vi bort några delar och lade till profilbild. Vi gjorde även 
designen baserad till den minsta skärmen som hemsidan kommer användas på, 
mobiltelefoner. !
Till den här designen har vi satt informationen i prioriterings ordning, så som att Namnet är 
det som är mest relevant för oss och för användarna att kunna se. Sedan kommer vilka kurser 
som är aktiva för tillfället, då det är dessa användaren främst kommer vilja ha hjälp med. 
Efter det kommer skolan, detta är viktigt då olika skoler har olika typer utav krav på liknande 
kurser men även för att få in vilken ort man är vid. Sist kommer profilbilden och en fritext-
ruta som man kan använda för att beskriva sig själv, dessa två hamnade sist då vi kände att de 
inte är högst relevanta när det gäller studier utan de ger en mer utfylld profil. !
!
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4.2.4 Medelanden 
Den sista designen vi hann med under denna period var designen för hur inkorgen för 
meddelandena skulle se ut. Denna del var ganska simpel då det är ganska mycket likadan 
information som ska visas för användaren. Användaren ska se de senaste meddelandena först 
och sedan kunna skrolla igenom äldre meddelanden. Här tog vi mycket hjälp av Iphones mail 
inkorg samt Facebooks chatt applikation för mobiler.  

Bild 13. Inkorg för meddelanden 

Mer än så har vi inte tänkt på vid just denna del utav tjänsten utan den är fortfarande i 
utvecklingsstadiet inför beta-testningen !

!
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5. Utvärdering  
För att få en användarvänlig hemsida krävs det att man testar designerna allt efter som man 
utvecklar nya funktioner. Detta kapitel tar upp hur våra tester gick till allteftersom vi arbetade 
med designen på prototypen och hur vi tog emot den feedback som vi fått från testarna.  !
Mycket som vi har designat har ännu inte hunnit bli testat, utan vi har designat det mesta ut 
efter den litteratur vi läst, så som Jakob Nielsen’s definitioner och heuristisk för 
användarvänlighet tillsammans med annan litteratur som nämns i kapitel 2.  !
De Lo-Fi prototyper vi designat har inte direkt blivit testade utan mer utvärderade utav 
studenter som också arbetar med startups inom Student inc. Testerna eller utvärderingarna vi 
gjorde var inte välförberedda utan mer spontana så fort vi hade frågor om vår design. Ett 
exempel var inloggningen där vi använder mycket bilder och färger vilket kan göra det svårt 
för användaren att fokusera på det viktiga, som är att logga in på vår sida.  

Bild 14. Inloggnings-sidan 

I detta fall var den första frågan om användaren skulle bli påtvingad att registrera sig och 
behöva trycka på en loggin knapp för att komma till inloggnings-versionen istället för tvärtom.   
För att komma fram till något i detta fall tog vi hjälp utav en utav våra mentorer som arbetar 
med just design och marknadsföring, men vi bad även om feedback från studenter som jobbar 
med startup på Student inkubatorn på KTH. Det vi kom fram tillsammans med dem som vi 
frågade var att det bästa var ifall man kom till login och att man skulle klicka sig fram till 
registreringen då det ger en starkare känsla av att andra också använder vår tjänst. !
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De flesta utvärderingarna som vi utförde fungerade ungefär på samma sätt. Då vårt största 
problem var tidsbristen valde vi att använda oss utav studenter som fanns runt omkring oss 
som testare. Det blev inte en lika stor variation på studenter som vi hade tänkt oss, då de flesta 
har ungefär samma driv och intressen som andra studenter inte har. Dock läser de flesta 
studenter olika program på KTH,vilket gör att dem ger oss input på saker som vi inte kan om 
andra kurser.  !
Något som vi hann testa tillräckligt för att dra en ordentlig slutsats på hur andras åsikter kan 
hjälpa oss med vår framtagning av vår prototyp var det formuläret användarna ska fylla i för 
att  kunna filtrera fram den rätta matchningen.  !
Det första vi tänkte på när vi skulle designa detta filter var att vi ville att användaren skulle 
berätta för oss vad det var han/hon sökte och även vilka krav han/hon hade på 
studiekamraten. Formuläret såg på ut på detta vis: !

!
Vi gav då tre olika scenarios till testaren som han då skulle fullfölja genom att kryssa i som 
han trodde var rätt. Testaren skulle även berätta varje steg han tog för att vi skulle kunna 
förstå vad som skulle förändras. !
Scenario 1: 
”I need help to get better grades” 
Resultatet blev: !

!

I need… You can…

…Help

…Discuss

…Guard

…Higher grades

I need… You can…

X …Help X

…Discuss

…Guard

X …Higher grades X
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Testarens tankar vid detta scenario var att han inte riktigt visste vad han skulle kryssa i under 
”I need…” och ”You can…” vilket tydde på att formuläret i det fallet inte höll den nivån som 
behövdesför att det skulle vara simpelt för användaren att filtrera sitt resultat. !
Scenario 2 (samma formulär): 
”I need a guard, that can help me when i need it.” 
Resultatet blev:  !

!
Här var det lättare för användaren att förstå vart han skulle fylla i för att få det önskade 
resultatet. Men de faktorer vi även måste ta in var att vi förklarade hur vi hade tänkt efter det 
första scenariot vilket gjorde det lättare för testaren att komma fram till rätt resultat.  !
Feedbacken som vi fick från testaren efter båda scenariona var att man som användare alltid 
går till att tänka på sina egna behov och inte så mycket på vilka krav han/hon har på 
personen de ska matchas med. Vilket fick oss på tankarna att kraven sätts efter användarens 
behov och att vi matchar användarna baserat på det. Detta betyder att formuläret vi ska 
skapa kommer endast vara riktat på de behov som användaren har och inte på vilka krav den 
har på sin studiekamrat.  

!

I need… You can…

…Help X

…Discuss

X …Guard

…Higher grades
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6. Resultat 
Resultatet vi har tagit fram under denna del utav projektet är en design på första-, profil och 
meddelande-sidorna till vår tjänst.  

Bild 15. Slut version utav först-, profil och meddelande-sidorna 

Till dessa sidor har vi framförallt tänkt på att fullborda de 10 heuristiska krav som Jakob 
Nielsen har sammanställt. !
• Visibility of  system status; när användaren till exempel väljer att trycka på profil-ikonen så 
kommer denna att lysas upp (ej synligt på bilderna ovan) för att hela tiden hålla användaren 
informerad om att han/hon är på profil-sidan. Samma sak kommer att gälla för resterande 
funktioner på tjänsten. !
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• Match between system and the real world; Här kan det bli vissa misstolkningar då vi använt 
oss utav ikoner för att förmedla de olika funktionernas ändamål. Men det är även 
anledningen till att vi använt oss av väldigt vanliga och konsekventa designer av de olika 
ikoner, speciellt för vår användarbas som är erfaren med olika typer utav sociala nätverk så 
som Facebook och Google+. Den ikonen som är den som minst talar för sig själv är just vår 
matchnings ikon. Dock är det lite med flit då vi vill sprida vår logga tillsammans med vårt 
budskap till våra användare.  !
• User control and freedom; Användaren kommer lätt kunna navigera igenom tjänsten 
genom att växla mellan de olika funktionerna i den ordningen han eller så behagar. Vilket gör 
att vi uppfyller detta krav på flera sätt. Dock har vi inte implementerat en egen ”tillbaka”-
knapp utan det är meningen att användare ska använda sig av de pilar som de olika 
webbläsarna förmedlar till användarna.  !
• Consistency and standards; Det enda stora hoppet som tjänsten har är mellan inloggning/
registrering och profil sidan. Men då detta alltid kommer ske kommer användaren snabbt lära 
sig att det alltid sker på det viset. Alla andra funktioner kan användaren lätt följa genom att se 
den upplysta ikonen som illustrerar vart användaren är. Sedan sker det ett naturligt flöde 
mellan de olika funktionerna och ikonerna kommer alltid att leda till rätt funktion. !
• Error prevention; Då användaren gör de flesta valen själv beroende på sina egna behov har 
inga felmeddelanden behövts. Men samtidigt är inte hela vår tjänst klar utan vi har en väldigt 
stor del kvar att färdigställa vilket kan betyda att många utav de kommande funktioner kan 
behöva tydliga felmeddelanden eller guidningar för användaren så att det inte ska bli onödiga 
fel på vägen genom tjänsten. De felmeddelandena vi har nu finns vid inloggning och 
registrering där man lätt kan skriva in fel lösenord eller användarnamn samt fel i fyllning utav 
registreringsformulären. vid dessa fall är det simpla felmeddelande som tydligt beskriver och 
visar vart felet är. !
• Recognition rather than recall; Detta krav uppfyller vi genom att klart och tydligt markera 
vart användaren är på menyn och användaren har alltid tillgång till de olika funktionerna 
oavsett vart användaren befinner sig. !
• Flexibility and efficiency of  use; Precis som det är nämnt i det tidigare kravet har 
användaren alltid tillgång till de olika funktionerna som finns på sidan vilket gör det lätt för 
både nybörjare och mer erfarna användare. !
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• Aesthetic and minimalist design; Då vi under arbetet med designen på hemsidan har baserat 
den på de minsta plattformerna som våra användare kan tänkas använda vår hemsida har vi 
endast den mest relevanta informationen med. Inte bara för att det skulle få plats utan för att 
vi vill att våra användare så snabbt som möjligt ska kunna hitta sin studiepartner och börja 
studera.  !
• Help users recognize, diagnose, and recover from errors; De felmeddelanden som är 
implementerade är för inloggning och registrering där vi klart och tydligt visar vart felet är 
och hur det kan åtgärdas så att användaren lätt kan lösa det. !
• Help and documentation; Vi kommer att ha en sida som antingen illustrerar med bild eller 

med film hur tjänsten kan användas. Denna dokumentation finns alltid tillgänglig under 
kugghjuls-ikonen vilket gör att den alltid kommer att vara tillgänglig för användaren. Det 
kommer även finnas en hjälp funktion/forum där de vanligaste frågor och svar kommer 
finnas tillgängliga.  !

Med detta sagt anser vi att vår hemsida så småningom kommer uppfylla alla krav för en 
användarvänlig hemsida. Förutom ikonen som tar användarna till matchningsfunktionen, den 
kommer istället gå emot dem flesta utav reglerna då vi använder oss av vår logga och inte en 
ikon som illustrerar vad funktionen innebär som vi har gjort med de andra ikonerna.  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7. Slutsats 
För att få en användarvänlig hemsida krävs det litteraturstudier om just användarvänlighet 
och om vilka krav andra har tagit fram för att sedan kunna på börja sitt egna arbete med det. 
Vår inställning från början var att vi kunde relativt mycket om interaktionsdesign för att klara 
av detta projekt men med tiden insåg vi att det vi kunde bara var en minimal del av vad som 
faktiskt finns att lära sig om de olika design processerna. Bara den lilla delen som att välja 
vilka färger man ska ha och hur de ska användas. Vilka signaler man sänder till användarna 
med olika färger och designer. Det är mycket man måste tänka på innan man ens ska börja 
forma en hemsida och ett varumärke.  
Detta är då utöver alla genomgångar av olika handledningar och påläsning  om HTML, 
CSS, Photoshop, Illustrator och Foundation. Trots att båda hade lite kunskap inom dessa 
områden sedan tidigare var det mycket vi var tvungna att lära oss för att kunna tillämpa våra 
kunskaper till detta projekt. Trots detta anser vi att vi kommit en lång väg på projektet, 
speciellt då vi inte räknat med en så pass lång inlärningsperiod som det blev. !
För tillfället ligger vi fortfarande i utvecklingsfasen inför vårt beta-test som kommer hållas 
under sommaren. Vilket betyder att vi ännu inte är klara med all design för hemsidans alla 
funktioner. Vi saknar ännu ett upplägg för den viktigaste delen av vår tjänst, 
matchningsfunktionen. Där behöver vi specificera hur funktionaliteten ska se ut och hur den 
ska förmedlas till våra användare så att den ska vara så tydlig och lättförståelig som möjligt.  !
När den sista funktionen är färdig planerad och designad är det dags att planera upp vårt 
beta-test. Hur det ska presenteras för användarna på bästa sätt så att vi kan få så nyttig 
information som möjligt ifrån våra användare. Här kommer vi använda oss utav samma 
utvärderingsmetod som vi tar upp under kapitel 2.4.5. Helst ska den färdiga produkten gå 
igenom minst två utvärderingar innan vi släpper och börjar marknadsför tjänsten för 
studenter i Sverige. !
Vi har många fler funktioner som vi skulle vilja implementera i vår tjänst innan vi kommer 
känna oss nöjda. För tillfället kan man till exempel endast söka en matchning ”just nu” och 
inte planera in studietider för hela veckan eller hela månaden. Ett annat tillägg som vi skulle 
vilja ha är diskussions forum och grupper, detta för att inte riskera att våra användare endast 
använder oss en gång utan att de fortsätter använda oss även fast dem har den perfekta 
studiekamrater. Detta är dock endast en liten del utav allt vi vill ha i vår tjänst, nya planer 
smids och nya idéer blommar fram. !

!
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8. Reflektion 
Tidsplanen vi satte när vi skrev vår projektplan var: 
	 - 2 veckor för litteraturstudier och finna testgrupp 
	 - 5 veckor för arbete med att framställa hemsidan 
	 - 2 veckor för rapportskrivande samt förberedelse för presentationen 
När vi nu tittar tillbaka till på denna tids plan inser vi ganska snabbt att vi var väldigt tids 
optimistiska när det gäller litteraturstudierna samt skapandet av hemsidan. Detta då vi totalt 
hoppat att vi behövde lära oss ett nytt ramverk, Foundation, för hemsidan och även uppdatera  
och utöka våra kunskaper när det gäller både programmering och användning utav 
Photoshop och Illustrator. Även fast båda hade programmerat lite HTML och CSS tidigare 
var det mycket som förändrats sedan vi gjort det. När det gäller Photoshop och Illustrator så 
var det också mycket nytt som man skulle tänka på när man skulle designa för hemsidor som 
vi inte tänkt på innan. Alla dessa faktorer gjorde så att vi hamnade långt efter den tidsplan 
som vi lagt från början.  !
När vi sedan tittar på de problem som vi trodde kunde uppstå när vi skrev projektplanen så 
har näst intill allt som kunnat gå fel gått fel. Vi fick de tekniska svårigheterna när vi var 
tvungna att lära oss ett helt nytt ramverk, Foundation, till programmeringen av hemsidan. I 
slutet fick vi problem med att våra illustrationsprogram slutade fungera och vi satt fast i några 
dagar. Då hela projektets tidsplan blev försenat blev även våran försenad. Det som vi lyckades 
hålla var att vi inte blev så pass osams att vi inte kunde arbeta med varandra. !
Om man skulle reflektera på saker som vi hade kunnat göra bättre för att göra 
arbetsprocessen lättare och mer effektiv så skulle vi säga att en mer detaljerad planering 
underlättat mycket. Det fanns stunder då vi inte riktigt visste hur eller vad vi skulle göra då vi 
alltid strävade med att ta besluten tillsammans, speciellt när det gällde funktionaliteten och 
liknande. Det var många utav våra möten som lätt kunde dra över på tiden då vi hade så 
mycket nytt som vi ville diskutera.  
En annan faktor att vi velade ganska mycket när det gällde vem som skulle vara ansvarig för 
vad och hur vi skulle arbeta med våra delar.  !
Men slutligen fick vi i alla fall någonting gjort, även fast vi inte blev klara med allt som vi 
egentligen vill vara klara med. Hela processen har även lärt oss att det är lätt att vara allt för 
optimistisk när det handlar nya arbetssätt. Vi har även haft stor nytta utav de två kurserna vi 
hade läst innan detta projekt, speciellt då vi i alla fall hade ett hum om hur vi skulle göra och 
vilka utvärderingsmetoder som fanns.  !
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När det gäller arbetet med Radspire, web-tjänsten som kommer hjälpa studenter att hitta 
studiekamrater, har arbetet bara börjat. Vi arbetar nu för att lansera vårt beta-test så snart 
som möjligt för att sedan lansera i Sverige under augusti - september. Och sedan arbeta oss 
vidare ut i världen om vi lyckas i Sverige.  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10. Bilagor 
Resultat av formulär som blivit distribuerad bland Facebook-grupper för KTH-studenter. 
Totalt 207 svar. Enkätens resultat tolkades som stöd för att tjänsten skulle kunna hjälpa många 
studenter. 
Fråga 1.  
Hur pluggar du? 

!
Fråga 2. 
Hur pluggar du som bäst? 

!!
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Fråga 3. 
Hur skulle du vilja plugga? 

!
Fråga 4. 
Har du svårt att hitta någon att PLUGGA med? !
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Fråga 5. 
Kan du tänka dig att plugga med någon du inte känner? 

!
Fråga 6. 
Pluggbehov: !
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Fråga 7. 
Skulle du plugga mer om du hade någon passande att plugga med? 

!
Fråga 8. 
Kommentarer från deltagare: 
• Jag saknar helt fokus när jag sitter själv. Jag kan åka till skolan och börja plugga med 

vetskapen att någon annan kommer, dessutom stanna kvar och plugga när de andra gått 
hem. Problemet med att hitta pluggkamrater är att många hellre pluggar själva.  

• Jag har uppfattningen att det är fel att fråga om hjälp och att du är menad att läsa och förstå 
materialet själv. Att fråga om hjälp är ett karaktäristiskt beteende hos de svaga, och det är 
därför jag vill kunna förstå på egen hand. Det är kul att plugga med en/två andra om alla 
har en solid grund. Det är också bra om en person möjligen är osäker och får möjlighet att 
reda ut missförstånd genom att fråga de andra.  

• Om alla är lika förvirrande blir pluggtillfället inte givande för nån av parterna.  
• Pluggar alltid bäst under fm, oavsett ensam eller med sällskap.  
• Via frågesport och lekar lär man sig mest  
• Det beror på vilken kurs det gäller, gällande indek kurser är det bättre att plugga med 

många andra, samma sak gäller större projekt som att kex:a inom mekatronik, ha någon att 
bolla idéer med för att komma fram till en teknisk lösning. Däremot är det lättare att plugga 
matte/teknik kurserna på egen hand först för att testa sig själv och identifiera vilka delar av 
kursen man inte förstår så bra och sedan plugga tsm med någon/några andra för diskussion 
men oxå för att förklara andra delar som man kan själv men inte den andra personen.  

• Jag pluggar bäst själv överlag, för jag koncentrerar mig bäst då. Vissa uppgifter kan det 
passa att göra tillsammans med någon och då brukar jag sätta mig med kompisar.  

• Den jag pluggar med ska helst kunna det jag pluggar minst på ungefär samma nivå som jag. 
Då får jag bättre disciplin och kan fråga om hjälp samt diskutera ämnet.  
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• Jag pluggar bäst själv, men det är skönt att ha någon i närheten att bolla idéer med. Tycker 
dock det är svårt att hitta ett bra pluggställe nära där jag bor och tappar så mycket tid av att 
åka hela vägen in till skolan på t ex helger eller under tentaplugg. Det är skönt att ha lite ljud 
omkring sig, men t ex så mycket spring som det är i maskinkorridoren under lunch/rast är 
för mycket.  

• Jag har haft turen och hittat ett stabil grupp där vi alla kommer bra överens. Nackdel är väl 
att det tar 1 tim för mig att komma fram till skolan och ändå då trängas ihop med andra i 
små salar där det ibland lätt blir stökigt.  

• Den största nyttan jag har av att plugga med andra är när jag känner att tex. lösningsförslag 
inte räcker till, då kan man diskutera fram sig till lösningen. Personligen har jag ibland även 
dåligt tålamod med att försöka ordentligt själv innan jag tittar i lösningsförslag, då är det 
positivt att ha en annan som ser till att man inte gör det. Jag svarade att jag hellre pluggar 
med en person än flera då min erfarenhet är att det lättare blir distraherande diskussioner 
om orelevanta ämnen när man är en större grupp.  

• Bättre möjligheter att få hjälp då man har kört fast.  
• Det jag känner saknas mest är diskussioner kring de ämnen vi pluggar. Min utbildning 

(teknisk fysik) är plågsamt fattig på det området - allt sådant sker på sektionens eller 
individens initiativ.  

• Lätt att bli distraherad av annat när man pluggar, som att svara på denna enkät.  
• Jag pluggar bäst genom att först försöka förstå allt och sedan försöka applicera det på 

tentan. Detta ger väldigt bra resultat men de flesta jag möter har inte orket att plugga så då 
den första perioden är relativt krävande.  

• Jag pluggar bäst med min sambo  
• Beror från kurs till kurs hur ämnet ska läras in. 
• Jag pluggar bäst med personer som är på ungefär samma nivå som en mig själv.  Är jag 

bättre än den andra blir det att jag gör allt och tvärt om.  
•  Jag pluggar för det mesta i skolan, därför att jag inte har bra pluggmiljö hemma. Jag trivs 

inte bra med stora grupper, det sociala är lite stressigt ibland. Dessutom så har man mindre 
chans att styra plugget som man själv skulle vilja att det ska gå. Min pluggpartner skulle 
gärna vara lugn och ligger på samma nivå som jag, kanske kan lite mer än mig. Så att både 
förklarar saker till varandra. Han/hon ska inte vara för försiktig med att kommentera mitt 
arbete. Jag har en pluggpartner som tänker alttid vara "schyst" och inte vågar påpekar mina 
misstag. Hon säger inte heller "Var tyst nu. Nu måste vi skärpa oss". Lite för snäll. Hoppas 
att det hjälpte...  

• Jag pluggar bäst med folk som är drivna och som tänker likadant som mig. Som man kan 
fokusera på rätt saker med och inte bara att det slutar med att man snackar om annat. Inte 
att den är väldigt mycket sämre/bättre än mig utan på hyffsat samma nivå som mig!  
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• För bäst resultat pluggar jag med någon som gillar att diskutera och förklara saker jag inte 
förstår. Dock känns det bäst att plugga med någon som ligger på samma nivå. Pluggar bäst 
och helst med kompisar som läser samma ämne. Läsning gör jag bäst i tyst miljö men räkna 
tal eller projekt fungerar bäst i miljö med naturlig bakgrundsljud (samtalskonversationer, 
musik, etc).  

• Jag har nu svarat på frågorna med tentaplugg i åtanke. När det gäller plugg under terminen 
är jag mer villig att sitta själv och klura. Men närmare tentan delar jag hellre idéer och löser 
uppgifter tillsammans med andra.  

• En mindre grupp (2-4 pers) som man kan diskutera resultat, uppgifter och problem med. I 
nuläget är det frustrerande när man till exempel fastnar på en uppgift, gärna vill första 
uppgiften till fullo innan man går vidare och det hela slutar med att man spenderar typ 30 
min på en enda uppgift... En grupp tror jag definitivt skulle kunna lösa detta snabbare!  

• Runt första tentaperioden hittade jag en bra studiegrupp med studenter från min årskurs. Vi 
pluggar bra tillsammans och sitter ofta i grupp så vi kan jobba både individuellt samt 
diskutera svårare frågor/metoder tillsammans. Det är lätt att plugga ihop när man har 
samma schema och läser samma ämnen, men det kan bli väldigt tufft för mig om jag skulle 
kugga en tenta eftersom jag då inte kan "utnyttja" min grupp och istället måste finna en bra 
studieteknik för studier på egen hand.  

• Beror väldigt mycket på vilken sorts plugg det handlar om. Jag föredrar att kanske sitta vid 
någon men att båda får plugga helt själva. Sen när man tar pauser eller sätter tid till att 
diskutera och hjälpa varandra. Det jobbiga om man pluggar bra själv men vill sitta med 
andra är ju oftast att folk avbryter en när det passar dem (och oftast inte en själv) eller att 
några andra diskuterar högt när man själv försöker koncentrera sig. Så oftast blir det istället 
att jag pluggar själv. Många hanterar nog detta problem med hjälp av att lyssna på musik 
men jag störs av det också.  

• Just nu pluggar jag inte bäst för att jag är på utbyte, pluggar själv och alltså inte har någon 
att diskutera med. Det suger. Jag tror jag ser vartåt detta lutar och jag gillart' och tror att det 
kan vara bra för folk i ÅK1-2! =)  

• Det är mer effektivt för mig att plugga ensam, därför gillar jag det mest. Kan vara kul att 
plugga med kompisar ibland, men då får man inte lika mycket gjort! 
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