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Abstract 
This study has been carried out in collaboration with the company RISE and the group UX 
Insights, who works with methods to test a product’s usability and ergonomics. The purpose of 
the study was to find complementary UX methods for usability tests, and to test the methods for 
verifying whether the selected methods really generate complementary information, as it was 
requested by the UX Insights group.  
 
The goal was to identify three methods which could provide information about the user’s 
feelings, since emotions are linked to the factor satisfaction as opposed to usability tests that 
generate performance metrics. The goal was also to achieve a better product through tests and 
concept development, based on the selected methods, through a case study.  
 
The study was based on two research questions;  
RQ1. Which evaluation methods can be used to complement usability tests in work with UX and 
what supplementary information do the methods generate?  
RQ2. How can evaluation methods for UX be used in the product development process to 
effectively draw attention to emotional reactions in the interaction between product and human? 
 
To answer the research questions, a literature study and a case study were conducted. The 
literature study aimed at identifying complementary methods for usability testing, which resulted 
in the methods Emocards, semantic differential scale and interview. The identified methods were 
used together with usability tests during two tests in the case study. Test one was carried out on 
two air conditioners that Electrolux assisted with, and test two was carried out on a concept of a 
new control panel that was developed after product development of the product that was in 
greatest need of improvement. 
 
The study resulted in a developed concept that generated better results from the tests, compared 
to the standard product. The concept received 18 percentage points higher effectiveness and an 
increase in efficiency as all tasks required at least 40 percentage points less effort. The movement 
in the circumplex model was 14 and 13 steps for the concept, compared to 32 and 15 steps for 
the standard product. The concept improved based on the semantic differential scale, where the 
average value decreased by 1.3 units. The result also showed that usability tests can be 
complemented by the methods Emocards, semantic differential scale and interview, which means 
that the whole aspect of UX is measured as the methods together generate both performance-
based data and self-reporting data, which generates information on both performance and 
satisfaction. 
 
The conclusion of the study showed that all three complementary methods provided information 
that could be used in the development of the product in the case study. However, all three 
methods provided similar information and therefore do not need to be used together. For this 
reason, it is recommended to either complement usability tests with Emocards and interviews or 
with semantic differential scale and interview. This is because interviews can deepen the 
information that selected methods generates. 



 
 

Sammanfattning  
Den här studien har utförts i samarbete med företaget RISE och gruppen UX Insights som arbetar 
med metoder för att testa produkters användbarhet och ergonomi. Syftet med studien var att hitta 
kompletterande UX-metoder till användbarhetstester samt att testa metoderna för att verifiera om 
valda metoder verkligen generar kompletterande information, då det var efterfrågat av gruppen.  
 
Målet var att identifiera tre metoder som kunde ge information om användarens känslor, då 
känslor är kopplat till faktorn tillfredsställelse till skillnad mot användbarhetstest som genererar 
information om prestation. Målet var dessutom att genom en fallstudie åstadkomma en bättre 
produkt genom tester och konceptutveckling, utifrån valda metoder.  
 
Studien grundades på två forskningsfrågor;  
F1. Vilken/vilka utvärderingsmetoder kan användas för att komplettera användbarhetstester i 
arbete med UX och vad genererar metoderna för kompletterande information? 
F2. Hur kan utvärderingsmetoder för UX användas i produktutvecklingsprocessen för att 
effektivt uppmärksamma känslomässiga reaktioner i interaktionen mellan produkt och 
människa? 
 
För att besvara forskningsfrågorna genomfördes en litteraturstudie och en fallstudie. 
Litteraturstudien syftade till att identifiera kompletterande metoder till användbarhetstest, vilket 
resulterade i metoderna känslokort, semantisk differentialskala och intervju. De identifierade 
metoderna användes sedan tillsammans med användbarhetstest under två test i fallstudien. Test 
ett genomfördes på två luftkonditioneringar som Electrolux bistod med och test två genomfördes 
på ett koncept av en ny kontrollpanel som togs fram efter produktutveckling av den produkt som 
var i störst behov av utveckling.  
 
Studien resulterade i ett utvecklat koncept som genererade bättre resultat från testerna, jämfört 
med den ursprungliga produkten. Konceptet fick 18 procentenheter högre ändamålsenlighet samt 
en ökning i effektivitet då alla uppgifter krävde minst 40 procentenheter mindre ansträngning. 
Förflyttningen i den circumplexa modellen blev 14 respektive 13 steg för konceptet, jämfört med 
32 och 15 steg för standardprodukten. Konceptet förbättrades utifrån den semantiska 
differentialskalan, där medelvärdet minskade med 1,3 enheter. Resultatet visade dessutom att 
användbarhetstest kan kompletteras av metoderna känslokort, semantisk differentialskala och 
intervju, som gör att hela aspekten av UX mäts då metoderna tillsammans genererar både 
prestationsbaserade data och själv-rapporterande data, vilket genererar information om både 
prestation och tillfredsställelse.  
 
Slutsatsen av studien visade att alla tre kompletterande metoder gav information som kunde 
användas i utvecklingen av produkten i fallstudien. Däremot gav alla tre metoder liknande 
information och behöver därför inte användas tillsammans. Av den anledningen rekommenderas 
att antingen komplettera användbarhetstest med känslokort och intervju eller med semantisk 
differentialskala och intervju. Detta eftersom intervjuer kan fördjupa informationen som valda 
metoder genererar.   
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1 INLEDNING 
I följande kapitel presenteras bland annat studiens bakgrund, syfte och mål. Även 
forskningsfrågorna som studien baseras på presenteras.  
 

1.1 Bakgrund 
För att kunna skapa lyckade produkter krävs kunskap om hur användaren fungerar, inte enbart 
kunskap om de tekniska lösningarna. Dagens användare kräver mer från produkter, vilket gör att 
forskare menar på att produkter måste uppfylla mer än att bara vara funktionella, säkra, 
ekonomiskt överkomliga och återvinningsbara för att kunna bli en succé (Demirbilek & Sener, 
2003).  
 
User Experience (UX), som på svenska översätts till ”användarupplevelse”, definieras i ISO 
standaren 9241-210:2010 som ”en persons uppfattningar och reaktioner som resulterar från 
användning och/eller förväntad användning av en produkt, ett system eller en tjänst”. Genom att 
inkludera användarens känslor, uppfattningar, fysiska och psykologiska reaktioner samt 
prestationer som uppstår innan, under och efter användning av en produkt är det en utvidgning 
av begreppet Usability (på svenska användbarhet) (Nationalencyklopedin, 2019a).  
 
Att mäta UX handlar om mer än att utvärdera vad användaren gör eller om användaren använder 
en viss funktion under användarupplevelsen. Genom att mäta UX kan information fås för att 
säkerställa att upplevelsen kontinuerligt optimeras för oförutsedda framtida behov och krav 
(Chesnut & Nichols, 2014).  
 
RISE, Research Insititutes of Sweden AB, är ett svenskt statligt forskningsinstitut som samverkar 
med universitet, näringsliv och samhälle för innovationsutveckling. RISE ägnar sig åt 
industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering. Inom RISE finns gruppen 
UX Insights som arbetar med standardiserade metoder för att testa produkters användbarhet och 
ergonomi för olika kunder. Förslag på alternativa metoder, där användarupplevelsen inkluderas 
och som kan användas som ett komplement till användbarhetstest, är efterfrågat av gruppen.  
 
Företaget Electrolux grundades i Sverige år 1919. I hundra år har de försett världen med vitvaror 
och hemelektronik i syfte att skapa upplevelser som bidrar till ett mer njutningsbart och hållbart 
liv för människor (Electrolux, 2019). Företaget designar och tillverkar bland annat 
luftkonditionering och har två produkter som idag är etablerade på marknaden men som aldrig 
har testats eller utvärderats utifrån användbarheten och användarupplevelsen. Båda produkterna 
är fönstermonterade luftkonditioneringar som har sin målgrupp i Nordamerika. Skillnaden 
mellan produkterna är att de har olika utseende och till viss del olika funktioner. Den ena 
produkten kommer benämnas ”premiumprodukt” och den andra produkten kommer benämnas 
”standardprodukt”. Båda produkterna har både en kontrollpanel samt en fjärrkontroll, dessutom 
har premiumprodukten en applikation varifrån det går att styra produkten.  
 



2 (100) 
 

Projektet kommer att utgöras av en litteraturstudie som består av identifiering av UX-metoder, 
samt en fallstudie där metoderna verifieras genom tester på ovan beskrivna produkter.  
 

1.2 Problemformulering 
Då UX-tester aldrig har gjorts på respektive luftkonditionering så har Electrolux som önskemål 
att tester bör genomföras för att få veta hur de kan förbättras utifrån användarupplevelsen. Även 
om produkterna redan är etablerade på marknaden och har höga försäljningssiffror, så kan 
produktägaren inte veta hur användarupplevelsen faktiskt är om produkten aldrig testas. 
Produkterna har haft samma utseende i många år, vilket gör att det kan finnas oupptäckta problem 
i produktens gränssnitt. För att hitta sådana problem och för att kunna förhindra att fler uppstår 
kan UX-tester vara till hjälp.  
 
Då vissa av RISE kunder önskar metoder som främst inriktar sig på produkters användbarhet och 
ergonomi, inkluderas i de fallen endast vissa delar av UX. Medan användbarhet främst beskriver 
hur en produkt används, innefattar UX användarens totala interaktion med produkten genom att 
inkludera användarens tankar, känslor och perception (Tullis & Albert, 2013). Detta gör att 
produkterna som RISE testar och utvärderar förbättras, men vid dessa tillfällen gås det miste om 
delar av användarupplevelsen som skulle kunna få produkten att inte endast förbättras, utan att 
nå sin fulla potential.  
 

1.3 Syfte och mål  
Syftet med studien är att hitta kompletterande UX-metoder till användbarhetstester, samt att testa 
metoderna för att verifiera att de verkligen genererar kompletterande information. Testerna 
kommer att göras via en fallstudie.  
 
Målet är uppdelat i två delar. Det ena är att hitta tre metoder som kan ge information om 
användarens känslor, eftersom det är kopplat till faktorn tillfredsställelse. Det andra är att genom 
tester och konceptutveckling åstadkomma ett bättre gränssnitt för en produkt.  
 
För att uppnå målen togs följande delmål fram för fallstudien:  

• Ändamålsenlighet: Alla uppgifter som genomförs under testet för konceptet ska ha 
högre ändamålsenlighet än uppgifterna som genomförs under testet för den ursprungliga 
produkten.  

• Effektivitet: Alla uppgifter som genomförs under testet för konceptet ska ha högre 
effektivitet än uppgifterna som genomförs under testet för den ursprungliga produkten.  

• Tillfredsställelse/ känsla: Mindre än 16 steg i förflyttning i den circumplexa modellen 
för konceptet.  

• Tillfredsställelse/ helhetsuppfattning: Totalt medelvärde för konceptet ska vara mindre 
än 4,0 i den semantiska differentialskalan.  
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1.4 Frågeställningar  
För att uppnå mål och syfte togs nedanstående frågor fram som stöd för studien: 
 
Forskningsfrågor:  
• F1. Vilken/vilka utvärderingsmetoder kan användas för att komplettera användbarhetstester 

i arbete med UX och vad genererar metoderna för kompletterande information?  
 

• F2. Hur kan utvärderingsmetoder för UX användas i produktutvecklingsprocessen för att 
effektivt uppmärksamma känslomässiga reaktioner i interaktionen mellan produkt och 
människa? 

 
Fallstudie:  
• Hur kan resultat från UX-utvärderingsmetoder användas för att skapa gränssnitt som bidrar 

till en förbättrad användarupplevelse?   
 

1.5 Projektdirektiv  
Följande direktiv erhölls från Mälardalens Högskola. Projektet omfattar 30 högskolepoäng och 
motsvarar 20 veckors heltidsarbete under vårterminen 2019 och kommer resultera i en skriftlig 
rapport som ska följa Mälardalens Högskolas riktlinjer. Dessutom ska en muntlig presentation 
och opponering på ett annat projekt genomföras.  

 

1.6 Avgränsningar  
• Endast en produkt kommer att vidareutvecklas efter test 1. Det blir den produkt som är i 

störst behov av utveckling, det vill säga den produkten med sämst resultat från testet.  
• Endast produkternas gränssnitt i form av kontrollpanel och fjärrkontroll kommer att testas 

och utvärderas.  
• En av produkterna kommer att vidareutvecklas där ett koncept i form av en digital prototyp 

kommer att tas fram, testas och utvärderas.  
• Den digitala prototypen kommer inte att vara fullt fungerande, utan endast de funktioner som 

krävs för testet kommer att fungera.   
• Ett koncept till fjärrkontrollen kommer att tas fram, men kommer inte att testas, på grund av 

tidsbegränsning.  
• De kompletterande metoderna som identifieras får inte vara kostsamma att använda och till 

exempel inkludera dyr utrustning eller programvara.  
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2 METOD 
I detta kapitel presenteras den metodik som använts i studien. 
 

2.1 Litteraturstudie   
Den första delen av arbetet bestod av en litteraturstudie som gav stöd och förståelse för det 
resterande arbetet. Litteraturstudien innefattade även en undersökning av de metoder som senare 
kommer att presenteras och användas i fallstudien. Litteraturstudien genomfördes för att få en 
insikt i det som tidigare publicerats inom ämnet för UX-metoder och vilka metoder som tidigare 
studerats, vilket innebär att litteraturstudien gjordes i form av en narrativ litteraturgranskning 
som grundar sig i att få en översikt över det givna studieområdet genom att bedöma och kritisk 
tolka litteraturen. En narrativ genomgång fungerar både som bakgrund till det egna 
forskningsprojektet, men utgör även en utgångspunkt för vad den egna forskningen kan bidra 
med (Bryman, 2018).  
 
Den teoretiska referensramen består därför av sekundärdata som till största del baseras på 
akademisk litteratur i form av böcker och vetenskapliga artiklar inom aktuellt område. Metoden 
för litteratursökning baserades på Brymans (2018) steg för hur litteratursökningen bör 
genomföras, där det första steget var att finna relevant litteratur.  Boken ”Usability Engineering” 
skriven av Jakob Nielsen (1993) som används av RISE, utgjorde basen för vidare 
litteratursökningar. De böcker och artiklar som hittades inom ämnet lästes, samtidigt som 
anteckningar gjordes och viktiga nyckelord skrevs upp. Den refererade litteraturen för varje bok 
och artikel granskades för att finna ytterligare relevant litteratur. Därefter formulerades 
nyckelord för de tidigare bestämda frågeställningarna som senare användes för internetbaserade 
sökningar av böcker och vetenskapliga artiklar. Artiklarnas sammanfattning granskades och 
därefter valdes de som var mest relevanta (Bryman, 2018). Fokus under litteraturstudien var att 
finna metoder som gav information om användarens känslor och som inte medförde extra 
kostnader, samt metoder där vetenskaplig litteratur antydde eller bevisade att metoden skulle 
kunna komplettera användbarhetstester. Litteratursökningen pågick kontinuerligt under arbetets 
gång för att uppmärksamma nya publikationer.  
 
De digitala sökmotorerna som användes för att finna vetenskaplig litteratur i form av artiklar var 
främst Google Scholar, ScienceDirecnt, Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), samt 
Nationalencyklopedin. Sökning av relevanta böcker gjordes hos Mälardalens högskolebibliotek 
och Eskilstuna stadsbibliotek. En avgränsning gjordes på litteratur från år 1993, på grund av att 
boken ”Usability Engineering” av Jakob Nielsen härstammar från det året, vilket är en bok som 
mycket relevant litteratur grundas på. Endast litteratur på svenska och engelska har studerats.  
 
De nyckelord som användes vid sökning hos nämnda databaser bestod av: 
User Experience, användarupplevelse, product experience, UX, Usability, användbarhet, UX 
methods, UX design, användbarhetstester, product development, produktutveckling, measuring 
UX, measure emotions, gränssnitt, interface 
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2.1.1 Val av UX-metoder 
De metoder som valdes utifrån litteraturstudien visas i Figur 1, men presenteras ytterligare i 
teoriavsnittet. Tre metoder valdes som komplement till användbarhetstest, vilka var semantisk 
differentialskala, känslokort och intervju. Tre metoder valdes för att kunna se skillnad i 
information som respektive metod genererade, både jämfört med användbarhetstest och 
metoderna sinsemellan.  
 

Enligt Tullis & Albert (2013) finns det två olika aspekter som går att mäta inom UX, vilka är 
prestation och tillfredsställelse. Prestationsbaserade data som användbarhetstest ger information 
om vad som är ett problem, men inte varför. Även Saunders et al. (2009) menar att strukturerade 
observationer, som användbarhetstest är, ger information om hur ofta saker inträffar snarare än 
varför det inträffar. Eftersom den här studien syftar till att hitta kompletterande metoder till 
användbarhetstest, kommer den här studien fokusera på metoder för att mäta tillfredsställelsen. 
Tillfredsställelse mäts genom själv-rapporterande data. Själv-rapporterande data innebär all den 
information som deltagaren själv ger till moderatorn, till exempel genom intervjuer, betygsskalor 
eller formulär (Tullis & Albert, 2013).  
 
En metod för att mäta tillfredsställelse är semantisk differentialskala. Semantisk differentialskala 
är av metodtypen betygsskala, där användaren får markera det betyg som bäst överensstämmer 
med deras känslomässiga tillstånd. Den sortens data ger viktig information om deltagarens 
perception, och kan till exempel ge information om hur deltagaren känner för en produkt. Även 

Figur 1 - UX-metoder ordnade efter prestation och tillfredsställelse 

UX

Prestation

Användbarhetstest

Tillfredsställelse

Semantisk 
differentialskala

Känslokort

Intervju
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om en deltagare tar lång tid på sig för att slutföra en uppgift, så är den sortens information 
betydelselös om deltagaren blir glad av användarupplevelsen (Tullis & Albert, 2013).  
 
En av de mest erkända icke-verbala mätmetoderna för att utvärdera känslor är känslokort (på 
engelska Emocards). Agarwal & Meyer (2009) menar att utvärdering av känslor kan ge mervärde 
till traditionell forskning kring användarupplevelse. Användbarhet är endast en del av hela 
användarupplevelsen, men med tanke på den stora mängden verktyg, är användbarheten den 
enklaste komponenten att utvärdera. Men Agarwal & Meyer (2009) menar dock på att forskare 
missar viktiga delar av användarupplevelsen om fokus enbart är på användbarhet och syftar då 
till att känslor inte enbart är centrala för hur en användare bedömer en produktupplevelse, utan 
kan även påverka hur en användare uppfattar användbarheten (Agarwal & Meyer, 2009).  
 
Då alla mänskliga interaktioner involverar känslor, är det enkelt att förstå att även produkter kan 
framkalla starka känslor. Det gör det viktigt för produktutvecklare att designa produkter som 
framkallar den känslan som användaren vill uppleva under interaktionen. Trots att känslor är ett 
svårt begrepp för människor att verbalisera, så är det väsentligt för produktutvecklare att kunna 
diskutera den känslomässiga inverkan som produkter har med användaren (Desmet, et al., 2001). 
 
Kuniavsky (2003) menar att UX-metoder kan vara värdefulla och användbara i sig själva, men i 
många fall kan det bli ännu bättre resultat om man kombinerar flera metoder. Kortfattat går ett 
användbarhetstest ut på att få veta mer om interaktionen mellan användare och produkt, vilket 
kan ge oerhört värdefull information. Däremot har användaren ofta mycket mer information att 
ge eftersom han eller hon är expert på sin användarupplevelse. För att verkligen få kännedom 
om användarupplevelsen måste användaren tillfrågas om hur produkten upplevdes, och det i sig 
är en intervju. Detta innebär att ett bra komplement till användbarhetstester är metoden intervju 
(Kuniavsky, 2003).  
 
Maioli (2018) skriver att det finns många olika verktyg och metoder för att hitta UX-relaterade 
problem hos produkter. Maioli (2018) förtydligar också att det troligtvis behövs mer än en metod 
för att kunna validera eller motbevisa gjorda antaganden, vilket är en anledning till att denna 
studie innefattas av flera metoder.  
 

2.1.2 Validitet och reliabilitet för valda UX-metoder 
I detta delavsnitt presenteras validitet och reliabilitet för valda UX-metoder som användes i 
fallstudien. 
 
Användbarhetstest  
Vid användbarhetstest finns det tre vanliga orsaker till opålitlig validitet och reliabilitet, vilka är 
fel subjekt, fel tid och observatörens påverkan. Med fel subjekt innebär att deltagarna inte helt 
och hållet representerar den grupp som ska studeras. Med fel tid innebär att den tidpunkt som 
observationen inträffar kanske inte är den ultimata. Den sista orsaken är påverkan från 
observatören vilket innebär att deltagarens beteende påverkas naturligt av att bli observerad 
(Saunders, et al., 2009). Det som kan påverka den här studien är att deltagarna inte motsvarar 
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produkternas målgrupp samt att de kan bli påverkade av att de är observerade under testerna. För 
att undvika detta har deltagarna valts utifrån det åldersspann som produkterna är tänkta för. 
Dessutom får de själva betygssätta sin tekniska kompetens för att resultatet ska gå att jämföra 
med hur tekniskt kunniga de uppskattats. För att deltagarna inte ska bli alltför påverkade vid 
observationen har testerna utförts i ett laboratorium där observatören inte har varit i samma rum 
som deltagaren och moderatorn.  
 
Användbarhetstesters reliabilitet är ett problem på grund av den stora individuella variationen 
hos deltagarna. Det är inte helt ovanligt att den snabbaste användaren är 10 gånger snabbare än 
den långsammaste. På grund av detta kan ingen garanterad slutsats dras (Nielsen, 1993). Även 
Kuniavsky (2003) påpekar att användbarhetstester inte är statistiskt representativa, vilket innebär 
att även om 5 av 10 deltagare tycker en sak betyder inte det att hälften av befolkningen tycker 
det. Men för att utveckla produkter utifrån användbarhet behöver beslut ofta fattas på grund av 
opålitliga data och Nielsen (1993) påpekar att det borde göras eftersom vissa data är bättre än 
inga data.  
 
Känslokort  
Väldigt lite validering av känslokorten har gjorts och för att säkerställa vetenskaplighet bör 
metodens validitet och reliabilitet granskas mer (Desmet, et al., 2001). Vetenskapliga rapporter 
visar dock att metoden framgångsrikt har tillämpats för studier där syftet var att undersöka 
responsen på konsumentprodukter och att det är en värdefull metod då den kan ge information 
som andra verbala metoder inte bidrar med (Desmet, et al., 2003).  
 
Semantisk differentialskala  
En fördel med enkäter i jämförelse med andra metoder som exempelvis intervjuer är att en 
eventuell påverkan från moderatorn kan elimineras. Bryman (2011) nämner att det finns flertalet 
undersökningar som visar att det finns faktorer vid direktkontakt mellan moderator och deltagare 
som kan påverka svaren som deltagaren ger. Till exempel kan faktorer som moderatorns etnicitet, 
kön och sociala bakgrund påverka resultatet, men om deltagaren själv fyller i enkäten utan 
moderatorns närvaro kan denna påverkan elimineras. Dock kan nackdelen bli att moderatorn inte 
kan hjälpa deltagaren om deltagaren har funderingar, därför är det viktigt att säkerställa att de 
frågor och begrepp som används är tydligt formulerade (Bryman, 2011). Tullis & Albert (2013) 
föreslår att enkäter efter användbarhetstest bör fyllas i av deltagaren när moderatorn är bortvänd 
eller när moderator har lämnat rummet, detta för att få så ärliga svar som möjligt. Deltagare har 
annars en tendens att ge mer positiv respons, eftersom deltagare tror att det är det moderatorn 
vill höra. Studier visar att deltagare lämnar därför mer positiva svar om de direkt blir tillfrågade 
än om de själva anonymt får fylla enkäten (Tullis & Albert, 2013). Då det finns både för- och 
nackdelar med en närvarande moderator valdes att moderatorn skulle vara närvarande i den här 
studien. Det valet gjordes för att det ansågs viktigt att få information om vad deltagaren tänkte 
under tiden hon eller han fyllde i skalan. Däremot togs hänsyn till att resultatet kan ha påverkats 
till mer positivt på grund av moderatorns närvaro.  
 
 
 



8 (100) 
 

Intervju  
Under en intervju är det viktigt att moderatorn inte överför sina egna tankar och åsikter till 
deltagaren, om det sker förlorar den kvalitativa forskningsintervjun sin trovärdighet (Olsson & 
Sörensen, 2011). För att kunna genomföra en icke-riktad intervju om en specifik produkt nämner 
Kuniavsky (2003) att:  
 
”Ditt jobb är att glömma allt som du vet och känner för produkten. Glöm allt hårt jobb. Släng 

bort alla förhoppningar om framgång och alla rädslor för misslyckanden. Ignorera allt du 
någonsin har hört eller tänkt om den. Se den i ett helt neutralt ljus. Det är bara en sak som du 

ställer frågor om och inget som du bryr dig om.” 
 

 (Översatt från engelska, Kuniavsky, 2003, s. 119) 
 

2.2 Fallstudie  
Den andra delen bestod av en fallstudie där primärdata insamlades via tester. Syftet med 
fallstudien var att applicera och validera de valda UX-metoderna som tidigare presenterats, samt 
att ta fram ett nytt koncept för den ena produkten, som med UX-metodernas hjälp skulle ge 
användare en förbättrad användarupplevelse. 
 
En fallstudie är en detaljerad undersökning, som syftar till att fördjupa begrepp och teorier eller 
stärka hypoteser (Nationalencyklopedin, 2019b), där vanliga metoder för datainsamling bland 
annat är observationer och intervjuer (Bell, 2009). Under fallstudien genomfördes två tester, där 
test 1 genomfördes på produkter som Electrolux bistod med och test 2 genomfördes på ett 
framtaget koncept.  
 

2.2.1 Produktutvecklingsprocessen     
En modifierad produktutvecklingsprocess användes för att kunna appliceras på fallstudien där 
relevanta delar av produktutvecklingsprocessen togs med. Produktutvecklingsprocessen för detta 
projekt är en kombination av två befintliga metoder, en från Ulrich & Eppinger (2012) och en 
från Ullman (2010), se figur Figur 2.  
 

Ulrich & Eppingers (2012) sex faser: Ullmans (2010) sex steg: 

Fas 0 Planering Steg 1 Produktupptäckt 

Fas 1 Konceptutveckling Steg 2 Projektplanering 

Fas 2 Utveckling på systemnivå Steg 3 Produktdefinition 

Fas 3 Detaljutveckling Steg 4 Designkoncept 

Fas 4 Testning och vidareutveckling Steg 5 Produktutveckling 

Fas 5 Produktionsupptakt Steg 6 Produktsupport 
Figur 2 - Produktutvecklingsprocessens faser enligt Ulrich & Eppinger (2012) och Ullman (2010) 
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Den process som valdes för projektet visualiseras i Figur 3. Ulrich & Eppinger (2012) och 
Ullman (2010) menar båda att användningen av en förutbestämd produktutvecklingsprocess 
bidrar till en ökad produktkvalitet.  
 
 

1. Projektplanering  Litteraturstudie  
  Val av testmetoder  
   
2. Produktdefinition  Produktanalys   
  Sammanställning av kundomdömen  
  Konkurrentanalys   
    
3. Produkttest  UX-tester på gränssnittet hos nuvarande produkter  
    
4. Testutvärdering  Analys av UX-tester   
   
5. Konceptutveckling  Konceptgenerering  
  Konceptval  
    
6. Prototypframtagning  Digitala prototyper  
   
7. Koncepttest  UX-tester på gränssnittet hos framtagen prototyp  
   
8. Konceptutvärdering  Analys av UX-tester    
    
9. Resultat och analys  Jämförelser av tester och metoder   
    

Figur 3 - Modifierad utvecklingsprocess för projektet 

 

2.2.2 Produktutvecklingsverktyg  
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) finns det flera olika sätt att konceptgenerera. För att stimulera 
nya idéer eller få hjälp med att se samband mellan idéer kan konceptgenereringsverktyg användas 
(Ulrich & Eppinger, 2012). Nedan presenteras de som använts i den här studien.  
  
Konceptkombinationstabell  
I en konceptkombinationstabell beaktas lösningsfragment systematiskt. Varje kolumn i tabellen 
motsvarar delproblem och för varje rad i kolumnen presenteras en dellösning för problemet. 
Genom att välja en lösning från varje kolumn ges en ny kombination av lösningsförslag. Dock 
leder inte det automatiskt till att en lösning av det övergripande problemet genereras. Att använda 
sig av en konceptkombinationstabell kan vara bra för att stimulera kreativt tänkande. Verktyget 
är också bra för att generera många olika kombinationer av lösningar (Ulrich & Eppinger, 2012). 
 
Konceptsållningsmatris  
Metoden baseras på Pughs matris där syftet är att snabbt sålla bort ett antal koncept och att 
förbättra koncepten. Ett antal urvalskriterier listas som väljs baserat på de identifierade 
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användarbehoven och företagets behov. Därefter väljs ett referenskoncept som alla koncept ska 
jämföras med. Alla framtagna koncept betygssätts mot referenskonceptet för varje urvalskriterie. 
Betygen är ”bättre än” (+), ”likvärdig med” (0) eller ”sämre än” (-). När alla koncept fått betyg 
räknas slutbetygen ut och koncepten rangordnas efter dess slutbetyg. Projektgruppen bestämmer 
sedan vilka koncept som ska gå vidare till detaljutveckling. För vissa koncept kan det finnas sätt 
att kombinera eller förbättra, vilket bör ses över (Ulrich & Eppinger, 2012).  
 

2.2.3 Datorverktyg  
Digitala prototyper av framtaget koncept kommer tas fram med programmet Adobe XD, för att 
kunna testas med identifierade metoder från litteraturstudien.  
 

2.2.4 Avgränsningar för fallstudien 
På grund av tidsavgränsningar har endast ändamålsenlighet, fel och effektivitet blivit mätt. 
Mätetalet ”lärbarhet” går endast att mäta när deltagaren får interagera med en produkt över en 
längre tid och enligt Tullis & Albert (2013) är inte alltid ”tid för att slutföra en uppgift” relevant. 
I vissa fall är det viktigare att få ut information om att deltagaren faktiskt kunde slutföra 
uppgiften, än hur lång tid det tog (Tullis & Albert, 2013).  
 
På grund av tidsbegränsningar kommer inte standardavvikelsen beräknas för valda känslokort, 
utan endast medelvärden och skillnader mellan valda känslokort och önskade känslor kommer 
att beräknas. Skillnader mellan valda känslokort och verbalt uttryckta känslor kommer även dem 
att sammanställas och analyseras.  
 

2.3 Kvalitativa eller kvantitativa data  
UX kan utvärderas genom två olika tillvägagångssätt, kvalitativt eller kvantitativt. Med 
kvantitativa data besvaras frågan ”vad är det som händer?” och med kvalitativa data besvaras 
frågan ”varför händer det?” (Maioli, 2018). Arbetet utgjordes av en kvalitativ studie, vilket 
betyder att studien bygger på mjukdata i textformat och resultatet baseras på ett mindre antal 
respondenter (Olsson & Sörensen, 2011). Med mjukdata menas information som i första hand 
inte är sifferbaserad, detta till skillnad mot hårddata som uttrycks mer eller mindre exakt med 
siffor (Nationalencyklopedin, 2019c).  
 
Maioli (2018) skriver att ett kvalitativt tillvägagångssätt är det bästa för att utvärdera en produkts 
prestanda. Det innebär att data samlas in från ett fåtal användare då det är nödvändigt att 
interagera med användaren genom en intervju eller ett användbarhetstest. Den sortens data ger 
information om huruvida produkten uppfyller användarens behov eller inte (Maioli, 2018).    
 
I Figur 4 beskrivs vad kvalitativa och kvantitativa data ger för slags information i förhållande till 
användarens beteende och attityd. Då den här undersökningen riktar sig till att ta reda på varför 
vissa problem uppstår och hur de kan förbättras så är det enligt den här grafen kvalitativa metoder 
som bör genomföras.  
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Enligt Rohrer (2014) är två kvalitativa metoder användbarhetstest och intervju. Medan 
användbarhetstest besvarar vad människor gör och därför ger information om beteenden, kan 
intervjuer ge information om människors attityd genom vad de säger (Rohrer, 2014).  I den här 
forskningen är det intressant att få information om både beteenden och attityder, för att få en bred 
förståelse om användaren.  
 
Trots att användbarhetstest är en kvalitativ undersökning så kan även kvantitativa data från 
undersökningen vara intressant. Exempel på kvantitativa data som kan fås utifrån ett 
användbarhetstest är hur många som lyckas slutföra en uppgift, hur många fel de gör och hur ofta 
de rättar till sina fel. Sådan data kan dock inte vara statistiskt representativ, men det går ändå att 
få en uppfattning om till exempel hur lång tid en uppgift bör ta (Kuniavsky, 2003). En kvantitativ 
ansats innebär att forskningen är färdigstrukturerad redan i problemformuleringsfasen, vilket 
innebär att själva bearbetningen av informationen är mycket enklare än vid en kvalitativ ansats 
(Holme & Solvang, 1997).  
 

2.4 Etik och moral  
När människor ska delta i undersökningar eller tester är det viktigt att klargöra deras rättigheter 
innan datainsamlingen påbörjas. Information om att det är frivilligt, att deltagaren får avsluta när 
han eller hon vill samt att han eller hon får avstå från att besvara en fråga/ utföra en uppgift bör 
tillhandahållas deltagaren. Det är också viktigt att förmedla varför undersökningen sker, vad den 
handlar om och vad resultatet kommer användas till. Den sortens information bör ske skriftligt 
så att deltagaren hinner ta sig tid att läsa igenom och godkänna deltagandet (Bell, 2009).  
 

Vad människor gör  

Vad människor säger 

Varför och hur 
kan det 

förbättras 
Hur många och 

hur mycket 
 

Beteende 

Attityd 

Kvalitativ  Kvantitativ  

Figur 4 - Graf som visar vad kvantitativa och kvalitativa data ger för information, egen graf 
baserad på Christian Rohrer (2014) 
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Människor känner ofta prestationsångest när de ska utföra något, även om de har fått berättat för 
sig att det inte är de själva som testas, utan produkten, vilket innebär att deltagaren inte kan göra 
något fel under testet (Kuniavsky, 2003). Dessutom känner de sig ofta osmarta när de upplever 
svårigheter med produkten. Trots det ska moderatorn helst inte ingripa, då det kan få deltagaren 
att känna sig så osmart att moderatorn blir tvungen att lösa problemet åt dem. Dock är det en 
hårfin gräns för moderatorn, då hon eller han inte kan låta deltagaren kämpa med en uppgift allt 
för länge. Även känslan av att vara observerad kan få deltagare att känna sig obekväma. På grund 
av detta har moderatorn vid testerna ett stort ansvar i att deltagarna ska känns sig bekväma både 
under och efter testet (Nielsen, 1993).   
 

2.5 Validitet och reliabilitet  
Validiteten avser att rätt sak mäts, medan reliabiliteten avser hur bra det uppmätta faktiskt mäts. 
Hög reliabilitet innebär därför inte hög validitet, men hög validitet innebär normalt hög 
reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011).  
 
Enligt Bryman (2011) är resultatet från kvalitativa undersökningar med ett litet antal personer, 
inom ett visst geografiskt område (som Stockholm och Eskilstuna i detta fall), omöjligt att 
generalisera till andra miljöer. Detta eftersom enstaka fall inte kan representera samtliga fall som 
inte undersöks, vilket har en påverkan på validiteten. Istället menar Bryman (2011) att resultaten 
från kvalitativa undersökningar kan generaliseras till teori och av den anledningen har 
vetenskapliga artiklar inom ämnet inhämtats för detta projekt, för att senare kunna utföra en 
analys och komma fram till en slutsats.  
 
Kuniavsky (2003) menar att en bra storlek på grupp är cirka fem deltagare. Om fler personer får 
testa produkten så produceras ännu mer bra resultat, men kostnaden för testet kan bli hög. När 
ungefär 8–9 användare har testat produkten så har majoriteten av problemen upptäckts 
(Kuniavsky, 2003). Deltagarna i den här studien kommer vara 8 personer boendes i Sverige, för 
respektive test. Detta kan påverka resultatet då målgruppen är nordamerikaner som kan ha andra 
erfarenheter. Valet av deltagare gjordes på grund av tid- och kostnadsbegränsningar. För att 
säkerställa reliabiliteten ytterligare innan det nya konceptet tas i bruk kan ett nytt test 
upprätthållas för den rätta målgruppen. Deltagare som tackat nej kan också ha påverkat det som 
redovisas och analyseras i fallstudien, då olika personer har olika bakgrund som kan påverka 
deras uppfattning om de testade produkterna.  
 
Användarens känslomässiga upplevelse vid användningen av en produkt har under senare tid 
blivit en allt viktigare faktor när det kommer till utvecklingen av nya produkter. En svårighet 
med att utvärdera den känslomässiga reaktionen hos användare är att det är omätbart och att 
många av dagens metoder för att förstå upplevelsen bygger på den personliga tolkningen av en 
produkt. En tolkning kan vara svår att kommunicera och verifiera i ett produktutvecklingsprojekt, 
till skillnad mot tekniska konstruktioner som kan valideras med vetenskapligt baserade slutsatser 
(Jin, et al., 2009). För att säkerställa att rätt sak mäts har därför deltagarna fått förklara sina tankar 
och tolkningar under testernas gång. Detta för att produktutvecklarna ska förstå deltagarna utan 
att lägga sina egna värderingar i tolkningarna.  



13 (100) 
 

Vanligt förekommande är att forskning får en viss bias, eftersom människor som deltagare och 
moderatorer kan påverka resultatet både medvetet och omedvetet. Oavsett om en eller flera 
moderatorer utför testerna eller intervjuerna kan bias förekomma. Används flera moderatorer kan 
det bli tydligt vid analysen, men används bara en moderator kan bias förbli omedveten och 
oupptäckbar. Samma sak gäller för antalet observatörer vid en observation. Även i 
litteraturstudien kan bias förekomma då forskare ibland endast använder sig av den information 
som gynnar hans eller hennes forskning. Detta innebär att forskaren måste vara kritisk vid val av 
litteratur samt testmetoder att använda (Bell, 2009). Två moderatorer kommer att hålla i testerna, 
för att undvika omedveten bias. Observationerna kommer att spelas in med både ljud- och 
bildupptagning för att flera personer ska kunna analysera resultatet, även det för att undvika bias.  
 
 



14 (100) 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM  
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien grundas på.  
 

3.1 Användbarhet  
Enligt ISO-standarden 9241-11:2010 definieras användbarhet följande:  
 
”Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för att uppnå ett specifikt mål 

på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt i ett givet 
sammanhang.” (ISO, 2018) 

 
Ändamålsenlighet innebär med vilken noggrannhet och fullständighet som användaren uppnår 
angivna mål. Effektivitet innebär vilka resurser som krävs för att nå de angivna målen, som till 
exempel tid, kostnad, material eller mänsklig ansträngning. Tillfredsställelse innebär huruvida 
användarens fysiska, kognitiva eller känslomässiga reaktioner efter interaktion med en produkt 
uppfyller behov och förväntningar (ISO, 2018). Medan ändamålsenlighet och effektivitet kan 
mätas genom användbarhetstest (Tullis & Albert, 2013), kan information om tillfredsställelse 
samlas in både muntligt och skriftligt. Det gör vanligtvis genom att användare får betygssätta 
produkterna som testats (Rubin & Chisnell, 2008). Enligt Nielsen (1993) kan tillfredsställelse 
mätas genom att fråga användaren om personens åsikt. För att säkerställa konsekventa mätningar 
brukar ett kort frågeformulär användas, exempelvis en Likert-skala. Användare brukar då 
vanligtvis få välja på en skala mellan 1–5 om de håller med eller inte håller med olika påståenden 
(Nielsen, 1993).  
 
Demirbilek & Sener (2003) menar på att tillfredsställelse är en faktor när det kommer till 
användbarhet som är relaterad till hur njutningsbar en produkt är att använda. Enligt Jordan 
(2000) finns det fyra olika kategorier av njutning hos en produkt:  
 

1. Fysisk njutning: Relaterar ofta till att röra eller hålla i en produkt. Det innefattar känsel, 
smak, ljud och lukt. Ett exempel kan vara lukten av en ny bil eller ljudet av att stänga en 
bildörr.  
 

2. Social njutning: Relaterar till sociala relationer och kommunikationen som produkten 
möjliggör. Ett exempel på social njutning är en kaffemaskin på en arbetsplats, vilken 
kan skapa sociala interaktioner. Produkten kan dessutom främja sociala interaktioner 
genom att vara konversationsstartare, som exempelvis möbler, smycken eller konstverk.  

 
3. Psykologisk njutning: Relaterar till de känslomässiga reaktioner som användaren får när 

en produkt till exempel hjälper användaren att genomföra en uppgift. En ordbehandlare 
som är enkel, snabb och underlättar för användaren ger en högre nivå av psykologisk 
njutning än en ordbehandlare som orsakar att användaren gör många fel.  
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4. Ideologisk njutning: Relaterar till värdet som produkten och dess användning 
representerar. Till exempel så kan en produkt som är tillverkad av återvinningsbara 
material skapa ett värde hos användaren i form av miljöansvar. Men även idén av 
produkten som konst kan innefattas av ideologisk njutning.  

                      (Jordan, 2000) 
 

3.2 User Experience 
Medan användbarhet består av hur väl en produkt används, är begreppet UX mer utvidgat och 
innefattar användarens totala interaktion med produkten, som tankar, känslor och perception 
(Tullis & Albert, 2013). Användarens upplevelse skapas av människans egenskaper, som 
personlighet, bakgrund, kultur och mål, tillsammans med egenskaperna hos en produkt, som 
färg, form, textur och beteende. Upplevelsen påverkas dessutom av omgivningen som 
interaktionen inträffar i (Desmet & Hekkert, 2007).  
 
När produkter har dålig UX kan användaren uppleva att interaktionen är svår, frustrerande och 
komplicerad. Även uppfattningar om att produkten är ful och dålig kan skapas. Bra UX kan 
däremot innebära att användaren njuter av upplevelsen av att använda produkten (Chesnut & 
Nichols, 2014). Dessutom kan känslan av förståelse påverka hur interaktionen med en produkt 
blir. Hur väl användaren förstår hur produkten fungerar påverkar hur attraherad personen blir av 
produkten, och hur attraherad personen blir av produkten påverkar i sin tur hur villig personen 
är att försöka förstå mer kring hur den fungerar (Kuniavsky, 2003). Chesnut & Nichols (2014) 
menar att bra UX ska uppfylla tre grundläggande faktorer, vilka är: 
 
• Funktionell: Produkten förses med funktioner eller innehåll som möter användarbehov.  

 
• Användbar: Produktens funktioner är intuitiva och enkla att använda.  

 
• Önskvärd: Upplevelsen av interaktionen med produkten ska vara så njutningsfull att 

användaren vill använda produkten snart igen för att få samma härliga upplevelse. 
 
UX handlar om mer än bara de funktionella och användarvänliga aspekterna av en produkt 
genom att inkludera användarens känslor till produkten både före, under och efter interaktionen 
(Allam, et al., 2013). Demirbilek & Sener (2003) menar på att användbarhet och funktionalitet 
är två mycket viktiga faktorer hos produkter men är inte tillräckliga för att förmedla njutning, 
tillfredsställelse och lycka hos användaren. Då funktionalitet antas finnas hos produkter letar 
användarna efter något mer och användare överväger design och användarvänlighet över 
funktioner och prestanda (Demirbilek & Sener, 2003) (Jin, et al., 2009). Avgörande faktorer som 
associerats med icke njutningsbara produkter är brist på användbarhet, brist på pålitlighet, dålig 
prestation och dålig estetik (Demirbilek & Sener, 2003). 
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Enligt Jordan (2000) finns det en hierarki av 
användarbehov, som presenteras i Figur 5. När 
människor har vant sig vid något, börjar de leta 
efter något mer. Precis som beskrivet ovan krävs 
det mer än funktionalitet för att tillfredsställa en 
användare, för när användaren har vant sig vid att 
produkten fungerar vill han eller hon även att 
produkten ska vara användbar och därmed enkel 
att använda. När användaren har vant sig vid att 
produkten är användbar kommer ytterligare en 
parameter in, nämligen njutning. Användaren 
vill ha produkter som erbjuder något extra, som 
känslomässigt värde (Jordan, 2000).  
 
När produkter blir mer avancerade och komplexa ökar skillnader i hur användare använder 
produkterna. Ökad komplexitet innebär inte bara att produkter blir enklare att använda, då 
motsatsen kan inträffa. För att se till att produkterna används på rätt sätt och att användarna är 
nöjda måste UX-mätningar appliceras i produktutvecklingsprocessen. Genom att ha med UX-
mätningar i produktutvecklingsprocessen ökar chanserna att komplexa produkter blir enkla att 
använda, är användbara och att de engagerar användaren i en positiv riktning (Tullis & Albert, 
2013).  
 
För att skapa en positiv användarupplevelse räcker det inte att produkten endast är användbar. 
Trots att mätvärden om prestation är användbara är det vad användaren tänker, känner och säger 
om upplevelsen som är betydelsefull. De bästa upplevelser är de som överträffar användarens 
förväntningar, vilket gör att det inte räcker att endast vara tillfredsställd (Tullis & Albert, 2013).  
 

3.2.1 Upplevelse  
Det finns tre olika sorters produktupplevelser; estetisk upplevelse, känslomässig upplevelse och 
upplevelse av mening. Estetik upplevs när en produkt behagar ett eller fler av våra sinnen, som 
till exempel när en produkt är vacker att titta på, är skön att röra vid, luktar gott eller låter härligt. 
Känslomässig upplevelse skapas då känslor kan vara funktionella genom att dra oss till eller ifrån 
människor, situationer och produkter. Behagliga känslor gör till exempel att vi drar oss till 
produkter som är välgörande, medan obehagliga känslor drar oss ifrån produkter som är skadliga 
för vårt välbefinnande. Däremot kan olika personer uppleva olika känslor av en och samma 
produkt, som kan bero på situation eller händelser innan. En person som är stressad kan uppleva 
en produkt som irriterande, medan en lugn person upplever något helt annat. Upplevelse av 
mening skapas av människans kognition, som minnen och associationer. En produkt som 
associeras med något fint kan ge en djup meningsfullhet, vilket då kan leda till tillgivenhet till 
produkten (Desmet & Hekkert, 2007).  
 

Njutning 
 

 
Användbarhet 

 

 
Funktionalitet 

Figur 5 - Hierarki av användarbehov baserad på 
Jordan (2000) 



17 (100) 
 

Enligt Jordan (2000) finns det sex olika egenskaper som tillsammans utgör en helhetsdesign som 
bidrar till en bättre upplevelse av en produkt, vilka är färg, form, produktgrafik, material, ljud 
och interaktionsdesign: 
 

- Färg kan väcka starka associationer. Till exempel så kan en rödfärgad bil associeras 
med en Ferrari, vilket då kan associeras med hög prestanda.  
 

- Form kan associeras med en viss egenskap. Till exempel kan en låg och skarp form 
återspegla snabbhet, som exempelvis formen hos en motorbåt.  
 

- Produktgrafik kan användas för att skapa ett visst utseende eller för att förklara hur en 
produkt ska användas. Apple är till exempel föregångarna till användandet av det 
grafiska gränssnittet, då de använt sig av metaforer i uppbyggnaden av ikoner. Ikonerna 
för papperskorgen och kameran liknar vardagliga objekt vilket gör användningen 
enklare för personer som är ovana vid högteknologiska produkter.  
 

- Material kan till exempel påverka om en produkt bidrar till njutning. En bil som har 
skinnsäten kan upplevas som lyxigare än en bil som har säten i textil.  
 

- Ljud kan bidra till en ökad njutning av produkten. Ett exempel är en dator från Apple 
som ger ifrån sig ett vagt, djupt och blomstrande ljud, vilket kan förknippas med 
kvalitet och robusthet.  
 

- Interaktionsdesign kan även bidra till en ökad njutning då en produkt blir mer 
användarvänlig. Detta eftersom det är viktigt att vara konsekvent i utformandet av 
designen, vilket gör att liknande uppgifter utförs på samma sätt.  

(Jordan, 2000) 

3.2.2 Känslor 
Paul Hekkert, ordförande för Design & Emotion Society (McDonagh, et al., 2003)(svensk 
översättning från engelska): 
  

”Det är inte längre tillräckligt att designa bra produkter eller tjänster, vi vill alla designa 
upplevelser och skapa glada eller spännande känslor.” ”… Men vad vet vi egentligen om dessa 

upplevelser och produkters förmåga att framkalla känslor? Och hur hanterar designers och 
industrier detta nya designparadigm?”. 

 
Trender visar en ökning av produkter som förbättrar användarens liv, inspirerar användaren, 
utlöser känslor eller framkallar drömmar. I det högteknologiska automatiserade samhället 
tillkommer ett nytt värde till användaren som ännu inte har automatiserats, nämligen känslor. 
Både känslor och generell påverkan hos en användare har fått ökad uppmärksamhet de senaste 
åren. ”Påverkan” definieras här som användarens psykologiska respons till produktens semiotik 
(Demirbilek & Sener, 2003).  
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Oavsett om det är medvetet eller omedvetet, så uttrycker alla produkter något genom dess form, 
färg och textur. Detta gör att produkter alltid kommunicerar med användaren och kan därför 
aldrig vara helt neutrala. Produkter skickar meddelanden till användaren genom ett formspråk 
som kallas semantik, oavsett hur designers väljer att använda färg, form och textur. Det innebär 
att designers måste veta vilka meddelanden som faktiskt skickas till användaren genom 
produkten och vilken sorts respons som kan väntas från användaren, men även vilka symboler 
och egenskaper som formar språket. En produkt uttrycker värden genom sin design och funktion, 
som tolkas av användaren och värderas i förhållande till ett visst socialt sammanhang för att 
avgöra om personen gillar eller ogillar produkten. Produkten kan genom semantik och uttryck 
förstärka eller försvaga denna respons och på så vis skapa positiva eller negativa uppfattningar, 
värderingar eller känslor hos användaren (Demirbilek & Sener, 2003).  
 
Det är viktigt att förstå hur människor tar emot främmande produkter för att kunna tillämpa 
semantik. Produkter kan bli mer känslomässigt och psykologiskt bekväma för användarna om 
semantik tillämpas på rätt sätt, vilket gör att användarna kan skapa känslomässiga band till annars 
opersonliga objekt. På grund av personers olika bakgrund, som exempelvis social klass, 
utbildningsnivå eller religion, kan den känslomässiga respons eller reaktion av en produkt skilja 
sig mellan olika människor (Demirbilek & Sener, 2003).  
 
Hartmus Esslinger, som är grundare till ett av världens främsta designföretag Frog Design, 
arbetar efter mottot ”Form Follows Emotion” (Form Följer Känsla). Även om en design är 
elegant och funktionell, kommer en produkt inte att ha en plats i människors liv om den inte kan 
attrahera på ett djupare plan och tala till ens känslor, enligt Esslinger. Han menar också användare 
köper mer än en produkt, i värdet de får av nöje, upplevelse och självidentitet. Dessutom tror han 
att människor tar bättre hand om en produkt som kan erbjuda ett känslomässigt värde (Demirbilek 
& Sener, 2003).  
 
Att studera användarens känslor är komplext. En orsak till detta är att människor har svårt att 
beskriva hur de känner och svårt att skilja på olika känslor (Desmet, 2003), samt har svårt att 
avgöra vad det är som framkallar känslan, eftersom känslor hela tiden förändras (Brave & Nass, 
2002). Även Desmet & Hekkert (2007) menar att människans känsloläge förändras konstant. Om 
en person inte kan öppna en förpackning, känner hon eller han sig antagligen irriterad. Men en 
interaktion med en produkt involverar mer än bara känslor, som fysiologiska reaktioner, 
expressiva reaktioner och beteendemässiga reaktioner. Fysiologiska reaktioner innebär den 
förändring som sker i nervsystemet som påverkas av upplevelser, som i sin tur gör att pupillerna 
förstoras eller svettning uppstår. Expressiva reaktioner är de kroppsliga uttryck som blir av en 
upplevelse, som att det till exempel oftast syns när människor är ledsna eller glada. De 
beteendemässiga reaktionerna är de handlingar människor gör vid förändrat känsloläge. Till 
exempel om en person blir arg så kan hon eller han kasta en tallrik i golvet (Desmet & Hekkert, 
2007).  
 
Alla känslor påverkar människor med ett beteende. Till exempel ilska som får människan att vilja 
attackera, rädsla som får människan att vilja fly och fascination som får människan att vilja 
utforska. Det innebär att även produktupplevelser som leder till en känsla resulterar i ett beteende. 
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En produkt som gör oss arga vill vi kasta bort medan en produkt som gör oss fascinerade vill vi 
utforska (Desmet & Hekkert, 2007). Forskning påpekar också att känslor är nära sammankopplat 
till användaracceptans och tillfredsställelse, vilket även påverkar användarens intention att köpa 
produkten (Everelles, 1998).  
 

3.3 Testmetoder  
Ulrich & Eppinger (2012) menar att en viktig del för att en produkt ska nå framgång är att 
produkten måste ge användaren upplevda fördelar, och sådana fördelar upplevs när produkten 
tillfredsställer behov. Både för revolutionerande produkter och för produkter som genomgår 
stegvis förbättringar är det viktigt att undersöka hur väl de tillfredsställer användarens behov. 
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) är tre vanliga metoder för att samla in data från användare 
intervju, fokusgrupp och observation. Även om det kan vara svårt för användare att uttrycka sina 
behov så är interaktion mellan användare och produkt till stor hjälp för utvecklingsteamet. I 
följande delavsnitt presenteras teori om valda UX-metoder. 
 

3.3.1 Användbarhetstest 
Den vanligaste användbarhetsmetoden är användbarhetstest (Tullis & Albert, 2013). 
Användbarhetstester är kontrollerade observationer (Jordan, 2000), där fokus ligger på att 
utvärdera valda funktioner i gränssnittet1 hos en produkt. Metoden går ut på att en deltagare i 
taget, som ofta representerar produktens målgrupp, utför en serie med valda uppgifter som styrs 
av en moderator (Kuniavsky, 2003). En observation kan vara av både kvantitativ som kvalitativ 
typ och användbarhetstester kan även ses som en direkt observation, vilket innebär en 
observation av det som sker direkt framför oss. Detta till skillnad mot indirekt observation där 
moderatorn själv inte direkt uppfattar det som händer och till skillnad mot deltagande observation 
där moderatorn inkluderas i den grupp som ska observeras. Video- och TV-inspelningar av 
deltagare räknas även det som direkt observation och anses även vara en fördel då moderatorn 
kan analysera videomaterialet flera gånger, vilket förstärker noggrannheten av testet (Olsson & 
Sörensen, 2011).   
 
Deltagare till användbarhetstest   
Vid rekrytering av deltagare till användbarhetstestet är det lämpligt att välja personer utifrån 
målgruppen så att produkten testas utifrån de användare som använder produkten mest. Då 
faktorer som ålder, motivation och erfarenhet kan orsaka stora skillnader i resultatet är det 
viktigt att från start definiera vilka som ska ingå i målgruppen (Kuniavsky, 2003).   
 
Val av funktioner och uppgifter  
Funktioner att fokusera på under användbarhetstest kan vara funktioner som är nya, ofta 
använda, mycket omskrivna, anses vara komplicerade baserat på respons från användare, 
potentiellt farliga eller anses vara viktiga av användare (Kuniavsky, 2003).  
 
                                                 
1 Användargränssnitt: det en användare ser av ett program eller ett operativsystem när detta används 
(Nationalencyklopedin, 2019d) 
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När funktionerna som ska testas är definierade så ska uppgifter skapas som gör att funktionerna 
testas. Huvudregeln för framtagning av uppgifter är att de ska representera de uppgifter som 
användare mest sannolikt skulle göra annars (Nielsen, 1993). Två utmaningar när uppgifter ska 
genereras är att undvika att beskriva instruktioner samt att undvika att använda produktens 
språk. Om uppgiften beskrivs med samma språk som används på produkten, kan deltagaren 
omedvetet styras åt att utföra uppgiften på ett visst sätt (Barnum, 2002). För att skapa bra 
uppgifter bör de vara: 
 
• Rimliga - Innebär att uppgifterna ska vara sådana som användaren troligen gör.  
• Beskrivna med slutmål - En produkt är ett verktyg för att göra något, vilket innebär att det 

är viktigt att uppgiften beskriver vad som ska göras och vad som är målet med det.  
• Specifika - För att vara konsekvent krävs det att ge tydliga instruktioner och ett specifikt 

slutmål. Dessutom är det viktigt att undvika termer som finns med i gränssnittet, eftersom 
det kan underlätta för användaren.  

• Utförbara - Uppgifter som inte går att utföra är inte relevanta, så därför bör bara utförbara 
uppgifter vara med.  

• I en realistisk följd - Uppgifterna bör vara i en realistisk följd, precis som de utförs i 
verkligheten. Detta ger information om hur produktflödet och informationsarkitekturen är.  

• Områdesneutrala - Det är ingen bra idé att ha med en uppgift som är extremt främmande 
för många deltagare och som bara ett fåtal personer kan klara av.  

• Ha en rimlig längd - En uppgifts längd bestäms av tre saker; den totala längden av 
intervjun, dess struktur och funktionens komplexitet.  

(Kuniavsky, 2003) 
Manus för användbarhetstest 
För att testerna ska hållas konsekventa är det viktigt för moderatorn att ha ett manus att hålla 
sig till. Ett sådant manus är indelat i tre delar, vilka är (1) introduktion och inledande intervju, 
(2) uppgifter och (3) avslutning. Under introduktionen är det viktigt att få deltagaren 
avslappnad så att personen kan bete sig så normalt som möjligt under testet. Deltagaren bör 
även bli introducerad för processen och vilken roll han eller hon har, samt huruvida testet 
kommer att videofilmas eller inte (Kuniavsky, 2003). Om det är första gången som deltagaren 
interagerar med produkten bör deltagaren tillfrågas om första intrycket av produkten, före 
interaktionen sker (Maioli, 2018).   
 
Under del två av testet, utförs de förutbestämda uppgifterna. Moderatorn bör då inte uttrycka 
några åsikter och därför hålla sig till manuset (Nielsen, 1993). Del tre av testet, vilket är 
avslutningen, handlar om att ställa avslutande frågor om hur deltagaren uppfattade produkten 
(Kuniavsky, 2003).  
 
För att få ut som mycket av ett användbarhetstest bör deltagaren kontinuerligt berätta högt vad 
hon eller han tänker under interaktionen med produkten, en metod som kallas think aloud (på 
svenska: tänka högt) (Kuniavsky, 2003). I tekniken ”tänka högt” uppmuntras deltagaren till att 
verbalisera sina tankar under testet. Även om observatörer och videokameror kan fånga mycket 
information om deltagaren så är det av intresse att ta del av deltagarens tankar.  
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Detta ger information om vad som finns bakom deltagarens handling och reaktioner. Att tänka 
högt är för många människor onaturligt och därför kan deltagaren behöva påminnelser under 
testets gång (Barnum, 2002).   
 
Laboratorium  
Vid användbarhetstest i ett laboratorium så interagerar deltagaren med en produkt i en 
kontrollerad miljö (Barnum, 2002). Miljön som testet utförs i ska vara så lik miljön som 
produkten är designad för som möjligt. Testas produkten i ett laboratorium måste det därför 
designas så att det påminner om annan miljö. Under testet är det fördelaktigt om 
videoinspelning sker där huvudsakligen deltagarens ansikte, händer och produktens gränssnitt 
syns (Kuniavsky, 2003).  
 
Vanligt är att laboratoriet består av två rum som delas av med en envägsspegel2 så att 
observatören ser deltagaren men inte tvärtom. I det ena rummet sker testet där moderatorn och 
deltagaren befinner sig, och i det angränsade rummet befinner sig observatören samt 
videotekniker. I vissa laboratorium finns dessutom ett tredje rum som även det är angränsande 
med en envägsspegel, där personer som har intresse i att observera testet kan befinna sig 
(Barnum, 2002).  
 
Moderator  
Moderator är den person som leder ett användbarhetstest eller en intervju. Moderatorns 
huvudsakliga uppgift är att föra testet men även att se till att deltagaren är bekväm. Några 
viktiga faktorer för moderatorn är följande: 
 
• Undersöka förväntningar - Före varje uppgift som en deltagare ska göra så har han eller 

hon någon slags förväntning på vad som kommer att hända. Även om idén om 
förväntningen inte är fullständig, så finns det ofta något som deltagaren kan berätta. När 
uppgiften väl är utförd så kommer uppfattningen föralltid vara påverkad av upplevelsen. 
Dock kan det även vara intressant att ställa frågan ”Är det vad du förväntade dig?”, direkt 
efter en uppgift för att se om förväntningen stämde överens med upplevelsen.  

• Fråga ”varför” ofta - För att få reda på deltagarens attityd, beteenden och övertygelser 
genom att ifrågasätta vid bra tillfällen. Detta ger en möjlighet att gräva djupt ner i frågan 
för att få ut relevanta svar ur deltagaren.  

• Föreslå lösningar, ibland - Emellanåt kan det vara lämpligt att föreslå en lösning om det 
kan hjälpa deltagaren att gå vidare eller lösa ett problem.  

• Undersök misstag – När en deltagare har gjort ett fel eller ett misstag, observera om 
deltagaren förstår att ett misstag har gjorts. Efter ett tag kan det vara bra att ifrågasätta 
deltagarens tankar och förväntningar.  

• Undersök ickeverbala signaler – Eftersom upplevelser kan ge fysiska reaktioner kan de 
vara bra att iaktta och ifrågasätta om det är lämpligt. Om en deltagare till exempel ler kan 
det vara bra att fråga varför personen ler för att få veta mer om reaktionen.  

                                                 
2 Envägsspegel: en glasskiva som går att se igenom från ena sidan men är en spegel från andra sidan (Barnum, 2002) 
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• Håll intervjun uppgiftscentrerad – Människor har en tendens att åka iväg med tankarna. 
Därför är det viktigt att hela tiden hålla deltagaren fokuserad på produkten och testet.  

• Respektera deltagarens idéer – Om deltagaren svävar iväg och råkar byta ämne kan det 
vara respektfullt att låta deltagaren själv försöka hitta tillbaka till ämnet. Om det inte går så 
led vänligt men försiktigt tillbaka samtalet till produkten och testet.   

• Fokusera på deras personliga upplevelse – Omedelbar upplevelse ger mycket värdefull 
information om en människas faktiska behov, attityd och beteenden. Om deltagaren säger 
”det här kanske är användbart någon gång”, så ifrågasätt om det är användbart just nu. Om 
deltagaren säger ”det här kanske är användbart för någon”, så ifrågasätt om det är 
användbart för honom eller henne.   

(Kuniavsky, 2003) 
Observatör 
Enligt Kuniavsky (2003) ger användbarhetstest mest trovärdigt resultat om observatören inte är 
i samma rum som deltagaren och moderatorn, då det är svårt att skapa en bekväm miljö för 
deltagaren om hon eller han har flera personer som iakttar synligt. Följande instruktioner bör 
observatören följa:  
 
• Lyssna ordentligt – Se till att lyssna på vad deltagaren verkligen säger.   
• Ta inte allas åsikter så allvarligt – Om en deltagare tycker att färgen på produkten är ful 

så betyder inte det att färgen måste ändras, men om många personer tycker samma sak kan 
det vara en god idé att överväga. 

• Människor är motsägelsefulla – Deltagare kan säga flera saker som går emot varandra, 
utan att de vet om det eller att de bryr sig. Var beredd på att bli förvirrad.  

• Förvänta dig inte revolution – Även om ett användbarhetstest endast genererar en bra idé 
så har det tjänat sitt syfte.  

• Iaktta vad deltagaren inte gör och inte uppmärksammar lika mycket som du iakttar vad 
deltagaren gör och uppmärksammar.  

(Kuniavsky, 2003) 
 
Ulrich & Eppinger (2012) menar dessutom att det är viktigt att vara uppmärksam på icke-verbala 
signaler, då ord inte alltid är det bästa sättet att uttrycka behov relaterade till den fysiska världen. 
Detta innebär att observatören måste vara uppmärksam på icke-verbala signaler som till exempel 
ansiktsuttryck (Ulrich & Eppinger, 2012).  
 
För att förenkla för observatören bör ett observationsschema upprätthållas innan observationen 
inträffar. Observationsscheman kan se olika ut beroende på vilken information som är viktig att 
samla in. Ett sådant schema kan vara bra att anpassa efter ett pilottest3 för att se att schemat 
stämmer överens med manuset. Det kan också vara lämpligt att bestämma vilken sorts data 
som ska samlas in via observationen (Bell, 2009).  
 

                                                 
3 Pilottest: Förberedande- eller vägledande test (Nationalencyklopedin, 2019e) 
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3.3.2 Dataanalys av användbarhetstest   
Vid analys av videoinspelningen ska alla situationer antecknas där deltagaren gjorde fel, var 
förvirrad eller där deltagaren uttryckte en åsikt om produkten eller dess funktioner. Det bör 
dessutom antecknas detaljerat vilken funktion som deltagaren hade problem med samt under 
vilka omständigheter det inträffade (Kuniavsky, 2003). Deltagarnas åsikter och svar från testet 
bör analyseras. Det görs enklast genom att försöka hitta samband mellan olika deltagares åsikter 
för att sedan sammanställa dem (Kuniavsky, 2003). Sammanställningen bör göras i kategorier 
som är meningsfulla för den utvärderade produkten (Maioli, 2018).  
 
Att sammanställa data från användbarhetstest kan göras på olika sätt, beroende på vad som är 
intressant att få reda på. Information från varje deltagare kan till exempel sammanställas genom 
antal fel deltagaren gjorde och hur lång tid respektive uppgift tog att utföra. Den sortens data kan 
dessutom jämföras med de andra deltagarna för att få en bild över hur hela produkten upplevdes 
(Kuniavsky, 2003). Enligt Tullis & Albert (2013) finns det fem olika typer av prestationsbaserade 
mätetal som kan samlas in via användbarhetstest, vilka är: 
 
• Framgångsrikt slutförd uppgift: mäter hur ändamålsenligt användare kan slutföra en given 

uppgift.  
• Tid för att slutföra uppgift: mäter hur lång tid det tar för en användare att slutföra en given 

uppgift.  
• Fel: visar de fel som gjorts vid en uppgift. Detta kan användas för att få lärdom om 

förvirrande eller vilseledande delar av ett gränssnitt.  
• Effektivitet: mäter den ansträngning som krävs av en användare för att slutföra en uppgift. 

Till exempel antal knapptryck.  
• Lärbarhet: mäter om och hur prestation förbättras eller inte över tid.  

(Tullis & Albert, 2013) 
 

Framgångsrikt slutförd uppgift   
För att bedöma hur framgångsrikt en uppgift kan slutföras måste det finnas ett tydligt mål för 
uppgiften. När detta ska bedömas i ett användbarhetstest i ett laboratorium är det vanligt att 
deltagaren får berätta verbalt vilka inställningar som gjorts efter slutförd uppgift. Att mäta 
huruvida en uppgifts slutförts framgångsrikt eller ej kan göras på flera olika sätt. Ett sätt att göra 
det är betygsskalan enligt Tullis & Albert (2013) som bedömer hur framgångsrikt uppgiften har 
slutförts. För att bedöma nivån av framgång i termer av användarupplevelsen rekommenderar 
Tullis & Albert (2013) betygsskalan som presenteras i Tabell 1. Den fyrgradiga skalan är enkel 
att använda då den ger en överblick vart designförbättringar krävs. I de flesta fall räcker det att 
fokusera på uppgifterna som fått 3 eller 4 som bedömning, då 1 och 2 oftast inte bidrar till några 
större problem (Tullis & Albert, 2013).  
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Tabell 1 - Bedömningsskala för framgångsrikt slutförd uppgift 

 Bedömningsskala 

1  Inget problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt utan några svårigheter.  
  

2  
Litet problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men med ett eller två mindre 
fel som deltagaren kunde rätta till.  
  

3  
Stora problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men hade stora problem. 
Deltagaren får förutbestämd hjälp av moderatorn för att gå vidare.  
  

4  
Misslyckande. Deltagaren misslyckas med att slutföra uppgiften. Deltagaren tror felaktigt 
att hon eller han har slutfört uppgiften framgångsrikt.  
  

 
Tullis & Albert (2013) rekommenderar att presentera en uppgifts framgång i ett stapeldiagram, 
vilket visar resultatet i procent. För att räkna ut en produkts svårighetsgrad kan dess 
ändamålsenlighet räknas ut enligt formeln nedan. Om 70 % av deltagarna inte klarar av att 
genomföra en uppgift så är uppgiften för svår eller problematisk enligt Maioli (2018).  
 
 

Ändamålsenlighet =  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑓𝑓𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓å𝐴𝐴𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴 𝑛𝑛𝐴𝐴𝑠𝑠𝐴𝐴𝑓𝑓ö𝑓𝑓𝑟𝑟𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑠𝑠𝑢𝑢𝑢𝑢𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓
 × 100% 

 
Tid för att slutföra en uppgift  
Ett bra sätt för att mäta en produkts effektivitet är genom att mäta tiden det tar för deltagare att 
slutföra en uppgift. Ju snabbare en deltagare kan slutföra en uppgift, desto bättre blir upplevelsen 
enligt Tullis & Albert (2013). Dock finns några scenarion där deltagare inte vill att uppgifter ska 
gå fort att slutföra, som till exempel vid ett spel. Att mäta tiden är främst viktigt för uppgifter på 
produkter som används upprepande av användaren (Tullis & Albert, 2013).  
 
Effektivitet  
För de flesta produkter är målet att minimera antalet handlingar som krävs för att slutföra en 
uppgift, med andra ord att minimera mängden ansträngning. Effektiviteten kan därför mätas 
genom att räkna antalet handlingar som deltagaren gör innan uppgiften är slutförd. Det resultatet 
kan jämföras med minsta antalet handlingar som krävs för att slutföra uppgiften, för att räkna ut 
effektiviteten. Dessa resultat går sedan att jämföra med andra deltagare och med liknande 
uppgifter. Om uppgifterna däremot har olik svårighetsgrad kan det bli missvisande att jämföra 
olika uppgifters effektivitet med varandra (Tullis & Albert, 2013).  
 
Fel  
När uppgifterna som deltagarna inte klarade av att genomföra har identifierats måste orsaken till 
det felaktiga utförandet klargöras. Ett felaktigt utförande innebär avvikelse från förväntat 
beteende från en deltagare, vilket innebär att det förväntade beteendet måste definieras innan 
testet genomförs (Maioli, 2018). Tullis & Albert (2013) definierar fel som inkorrekta handlingar 
som gör att deltagaren misslyckas med att slutföra en uppgift.  
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Data kan erhållas om hur många fel som gjordes, var de inträffade under interaktionen och även 
hur användbar en produkt faktiskt är. Exempel på handlingar som felen beror på är att deltagaren 
gör fel val i en meny, utför en sekvens i fel ordning eller misslyckas med att göra en huvudsaklig 
handling. För att analysera data kan det vara meningsfullt att räkna ut medelvärdet av antal fel 
som deltagarna gjorde per uppgift, vilket ger information om vilka uppgifter som genererar mest 
fel (Tullis & Albert, 2013).   
 
För att kunna använda resultatet från testet till att utveckla produkten till att bli mer 
användarvänlig sker en övergång från uppgiftsorientering till produktorientering i processen. När 
källan till varje fel identifieras ska även ansvarig komponent, kombination av komponenter eller 
annan orsak noteras. Detta gör att varje användarproblem får en produktrelaterad anledning, 
vilket gör att det blir enklare att sedan förbättra produkten. För att produktutvecklingsgruppen 
ska veta hur de ska angripa användbarhetsproblemen kan en prioriteringslista göras. Där 
rangordnas produktens problem utefter hur kritiska de är. Hur kritiskt ett problem är definieras 
som en kombination av svårighetsgraden för ett problem och sannolikheten för att problemet ska 
uppstå (Maioli, 2018).  
 
Fel kan prioriteras på flera olika sätt. Ett sätt är att prioritera efter allvarlighetsgrad, enligt Rubin 
& Chisnell (2008) se Tabell 2. Den här metoden är lämplig att använda då det är viktigast att 
veta vilka delar som är mest kritiska och därmed behöver utvecklas i första hand (Rubin & 
Chisnell, 2008).  
 
Tabell 2 - Prioriteringslista från Rubin & Chisnell (2008) 

Allvarlighetsgrad Allvarlighetsbeskrivning Definition 

4 
 Oanvändbar Användaren är inte kapabel till att använda 

produkten så som den är designad.  

3 Allvarlig 
Användaren blir allvarligt begränsad vid 
användningen av produkten. Användaren har 
stora svårigheter att lösa problemet. 

2 Måttlig 
Användaren kan använda produkten, men 
behöver anstränga sig måttligt för att lösa 
problemet.  

1 Irriterande Problemet går att lösa enkelt. Det kan också 
vara ett kosmetiskt problem.   

 
 
Lärbarhet  
De flesta produkter kräver någon form av inlärning, som sker över tid. Lärbarhet innefattar hur 
något kan bli inlärt effektivt och hur mycket ansträngning som krävs för att bli skicklig på att 
använda en produkt. Insamling av den här sortens data sker genom att samla in samma sorts data 
upprepande gånger. Hur ofta den sortens data ska samlas in beror på hur ofta produkten är tänkt 
att användas, vilket kan vara både var femte minut eller varannan dag (Tullis & Albert, 2013).  
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3.3.3 Känslokort  
Känslokort är en metod av Desmet (2007) baserad på Russells (1980) ”Circumplex Model of 
Affect”, vilket är en modell där olika känslolägen har ordnats utifrån graden av ”behaglighet” 
och ”upphetsning”, se Figur 6. Modellens x-axel beskriver graden av behaglighet och modellens 
y-axel beskriver graden av upphetsning. Ord som är motsatta varandra i modellen beskriver 
motsatta känslor och ord som ligger nära varandra beskriver känslor som liknar varandra 
(Russell, 1980).   

 
Figur 6 - ”Circumplex model of affect” med produktrelaterade känslor av Russell (1980) anpassad av 

Desmet (2007), översatt till svenska. 

Modellen är indelad i åtta olika känslolägen där varje känsloläge beskrivs med två känslokort. 
Korten visar varje känsla genom ansiktsuttryck, där ett kort är av en kvinna och ett kort är av en 
man, vilket visas i Figur 7. Känslouttrycken varierar i dimensioner av ”behaglighet” och 
”upphetsning”, då alla känslor kan beskrivas i grad av dessa. Till exempel så har känslan 
”nyfiken” en hög grad av upphetsning, medan känslan ”uttråkad” har en låg grad av upphetsning. 
Den vänstra sidan av cirkeln representerar obehagliga känslor medan den högra sidan 
representerar behagliga känslor (Desmet, et al., 2001).  
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Figur 7 - Ansiktsuttryck i förhållande till den cirumplexa modellen, av Desmet et al. (2001) 

Känslolägena i Figur 6 motsvarar känslokorten i Figur 7, vilket visas tydligare i Tabell 3.  
 
 
Tabell 3 - Sammanställning av Figur 6 och Figur 7  

Figur 7 Grad av 
upphetsning 

Grad av 
behaglighet Figur 6 

1  Upphetsad  Neutral Nyfikenhet, förvåning, iver 

2 Upphetsad Behaglig Inspiration, längtan, kärlek 

3 Medel Behaglig Fascination, beundran, glädje 

4 Lugn Behaglig Tillfredsställelse, avslappnad, mjukhet 

5 Lugn Neutral Avvaktande, lugn 

6 Lugn Obehaglig Uttråkad, isolering, sorg  
7 Medel Obehaglig Besvikelse, avundsjuka, förakt  
8 Upphetsad  Obehaglig  Irritation, ängslan, avsky  

 
Vid användning av känslokort bör deltagaren dels välja det känslokort som bäst stämmer överens 
med känslan för produkten, men även det känslokort som bäst representerar den känsla som 
deltagaren helst vill få av produkten (Desmet, et al., 2001) (Desmet, et al., 2003). När moderatorn 
har fått reda på vilken känsla som deltagaren har fått av produkten kan en intervju med öppna 
frågor ge ytterligare värdefull information (Desmet, et al., 2003). Känslokorten kan då hjälpa 
deltagaren att uttrycka sina känslor och tankar verbalt, när de har ett känslokort att förhålla sig 
till. På detta sätt kan känslokort användas både som ett stöd för att ge information om deltagarens 
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känslor genom vad som visas genom korten, men även vara en konversationsstartare för 
deltagare som har svårt att uttrycka sina känslor verbalt (Desmet, et al., 2001). Desmet et al. 
(2001) menar att deltagare upplever det behagligt att beskriva sina känslor genom känslokort, 
jämfört med svårigheten att försöka förklara känslor verbalt. Dessutom ger användandet av 
känslokort en bekväm stämning för deltagaren som får det enklare att diskutera produkten 
(Desmet, et al., 2001). 
 
Att mäta en deltagares känslor är svårt då de ofta säger vad de tror att moderatorn vill höra. En 
annan svårighet är att många har svårt för att berätta vad de känner till en främling (Tullis & 
Albert, 2013). Då känslor är omedelbara och uppstår automatiskt, medför det att tiden det tar för 
en verbal mätmetod att genomföras kan förvränga hur användaren ursprungligen kände. 
Eftersom känslor är tillfälliga och svåra att urskilja, så kan användare ha svårt att minnas vilken 
känsla de hade några minuter tidigare. Verbala mätmetoder är också beroende av språk, vilket 
gör att de inte kan appliceras på vissa populationer och barn (Agarwal & Meyer, 2009). Men 
även om det är komplicerat att mäta känslor är det en viktig del av UX (Tullis & Albert, 2013).  
 
En begränsning med mätmetoder som medför att användaren måste uttrycka sina känslor verbalt, 
är att känslor som uppstår vid interaktion med produkter ofta är svåra att uttrycka med ord, vilket 
användaren inte behöver då känslokort används. En annan fördel med känslokort som inte kräver 
muntliga uttryck är att det kan användas snabbt och intuitivt, samt att det kan tillämpas i 
tvärkulturella studier. Metoden är av den anledningen enkel att administrera (Desmet, et al., 
2003).  
 
Det som bör noteras är att tester som tidigare utförts av Desmet et al. (2003), fokuserade på den 
inledande känslomässiga reaktionen som uppstod vid första interaktionen med produkter. Men i 
verkligheten kommer den känslomässiga reaktionen att utvecklas och förändras i och med 
ägandeskap och användning (Battarbee & Mattelmäki, 2002). Enligt Battarbee & Mattelmäki 
(2002) kan den känslomässiga relationen till en produkt förändras på flera olika sätt efter inköp 
och användning. 
 

3.3.4 Dataanalys av känslokort  
Genom att analysera deltagares valda känslokort med det känslokort som helst önskades av 
produkten, kan skillnader ses både i x-axeln (avvikelse av behaglighet), y-axeln (avvikelse av 
upphetsning) och i den totala cirkeln för att jämföra totala emotionella avvikelser. Med metoden 
kan medelvärden och standardavvikelsen mellan den faktiska känslan och den önskade känslan 
räknas ut. Värdena kan sammanställas i den circumplexa modellen för att enkelt få en överblick 
vart deltagarnas faktiska känslor placeras jämfört med deras önskade känslor. Korrelationer 
mellan den önskade känslan och resultatet från eventuella verbala svar kan även granskas och 
beräknas. Om jämförelser görs mellan olika produkter eller koncept kan en circumplex modell 
tas fram för varje produkt vilket kan ge en överblick över vad deltagarna känner för respektive 
produkt (Desmet, et al., 2003).  
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3.3.5 Semantisk differentialskala 
Semantisk differentialskala är en psykologisk teknik framtagen av Charles Osgood för att mäta 
känslomässig innebörd (Nationalencyklopedin, 2019f). Semantisk differentialskala är av 
metodtypen enkät, vilket innebär skrivna listor med frågor eller påståenden (Jordan, 2000). Det 
finns två olika typer av enkäter; enkäter med slutna frågor och enkäter med öppna frågor. Enkäter 
med slutna frågor brukar innehålla ett antal olika alternativ till en och samma fråga eller en skala 
där deltagaren ska markera sin åsikt på skalan (Jordan, 2000). En semantisk differentialskala är 
uppbyggd som en enkät med slutna frågor och består av en betygsskala med ett motsatt adjektiv 
på varje sida, där deltagaren får markera det betyg som bäst överensstämmer med deras 
känslomässiga tillstånd. Deltagarens uppgift är alltså att ringa in den siffra eller markering som 
bäst matchar hans eller hennes känslor i relation till produkten (Rubin & Chisnell, 2008), se 
exempel i Tabell 4.   
 
Tabell 4 - Utdrag från semantisk differentialskala presenterad av Rubin & Chisnell (2008)   

Attractive 3 2 1 0 1 2 3 Unattractive 

Interesting 3 2 1 0 1 2 3 Boring 

Small 3 2 1 0 1 2 3 Large 

 
Rosenberg & Navarro (2018) påpekar att det kan vara svårt för forskare att välja relevanta 
adjektivpar och att fel val kan påverka kvalitén på datainsamlingen. De hänvisar istället till att 
använda adjektivpar som används i tidigare studier inom samma ämnesområde, men att forskare 
måste vara medvetna om vilka adjektiv som är relevanta för det aktuella ämnet eller studien. 
Vanligtvis består en semantisk differentialskala av 8 till 12 adjektivpar  (Rosenberg & Navarro, 
2018).  
 
Rosenberg och Navarro (2018) menar också att en semantisk differentialskala oftast är framställd 
som en 7-gradig skala, vilket underbyggs av Tullis & Albert (2013) som skriver att en 7-gradig 
skala ger mer exakta resultat än en 5-gradig skala. Dessutom påpekar Tullis & Albert (2013) att 
det inte är nödvändigt att numrera skalan då studier visar att människor har en tendens till att 
undvika att markera noll och negativa värden (Tullis & Albert, 2013). Det underlättar dessutom 
för deltagaren om alla positiva adjektiv placeras på den ena sidan av skalan och alla negativa 
adjektiv på den andra sidan. Detta eftersom bedömningen blir enklare och där av mindre 
ansträngande för deltagaren (Rosenberg & Navarro, 2018). 
 
Tekniken med semantisk differentialskala kan användas för att utvärdera de flesta upplevelser 
och till skillnad mot andra metoder är den mindre krävande för både deltagare och moderator 
(Rosenberg & Navarro, 2018). Studier visar också på att metoden med semantiska 
differentialskalor anses vara relativt objektiv och pålitlig när det kommer till att mäta en stor 
variation av begrepp. Metoden med semantisk differentialskala har i flertalet studier dessutom 
visat sig vara den metod som avslöjar mest om en människas helhetsbedömning av en produkt, 
vilket gör metoden till ett viktigt mätverktyg för att utvärdera människors attityder (Rosenberg 
& Navarro, 2018) (Saunders, et al., 2009).  
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En fördel med semantisk differentialskala är att den är oberoende av forskarens åsikter (Bell, 
2009), jämfört med till exempel en Likert- skala. En Likert-skala innebär att deltagaren får ett 
påstående eller en åsikt presenterad för sig tillsammans med en fem- eller sjugradig skala mellan 
två ytterligheter (Bell, 2009). Deltagarens uppgift är att fylla i huruvida han eller hon håller med 
påståendet. Ett exempel på ett påstående kan vara ”produkten är enkel att använda”. 
Ytterligheterna kan då vara ”håller med” och ”håller inte alls med” (Jordan, 2000). Detta innebär 
att deltagaren måste avgöra om han eller hon håller med moderatorns åsikter eller inte.  
 

3.3.6 Dataanalys av semantisk differentialskala 
En semantisk differentialskala innefattas inte alltid av en synlig numerisk skala, men även om en 
numerisk skala inte är synlig för användaren så motsvarar varje steg på den semantiska 
differentialskalan oftast ett värde mellan 1–7. Värdet behövs i analysarbetet för att kunna dra 
slutsatsen om användaren är mer positivt eller negativt inställd till produkten. Den vanligaste 
analysmetoden för att utvärdera en bedömningsskala är att beräkna genomsnittet för de olika 
begreppsparen och genomsnittet hos varje användare (Rosenberg & Navarro, 2018).  
 
När det kommer till att analysera en bedömningsskala är det också viktigt att se till fördelningen 
av svaren och inte enbart till genomsnittet. Om enbart genomsnittet granskas kan viktig 
information förbises, till exempel om ett specifikt begreppspar har ett genomsnitt på 4, kan det 
tolkas som att användarna varken är nöjda eller missnöjda. Men om fördelningen granskas kan 
det visa sig att ingen av användarna har valt betyget 4, utan hälften har valt betyget 1 och hälften 
betyget 7. En analys kan då göras för att se om deltagarna som valt samma betyg har något 
gemensamt (Tullis & Albert, 2013).   
 

3.3.7 Intervjuer 
För att verkligen veta hur användarupplevelsen uppfattas, måste intervjuer göras med 
användaren. En användbarhetsintervju skiljer sig från andra intervjuer då den är mer formell, mer 
standardiserad och där moderatorns perspektiv avlägsnas helt (Kuniavsky, 2003).  
 
Kuniavsky (2003) tar upp vikten av att genomföra icke-riktade intervjuer, vilket innebär 
intervjuer som inte innehåller ledande frågor eller förhindrar svar. Genom icke-riktade intervjuer 
kan information om användarens tankar, känslor och upplevelser genereras utan påverkan från 
moderatorn (Kuniavsky, 2003). Saunders et al (2009) beskriver det som öppna frågor, vilket kan 
användas för att få information om deltagarens attityd. En fördel med den sortens intervju är att 
intervjuaren kan komma med följdfrågor vilket gör att svaren kan fördjupas, vilket genererar mer 
information från deltagaren (Bell, 2009). 
 
För att uppnå ett bra intervjuresultat måste syfte och problemområde vara väl klargjorda före 
intervjun. Undersökningens varför och vad bör klargöras innan frågan om hur ställs till 
respondenten. Vid en kvalitativ intervjuundersökning är det samtidigt viktigt att innan planera 
hur intervjun senare ska analyseras, verifieras och presenteras, samt se till att de etiska aspekterna 
respekterats under undersökningen (Olsson & Sörensen, 2011).  
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Olsson & Sörensen (2011) listar tre viktiga aspekter att ha i åtanke vid intervjuer:  
• För att intervjupersonen ska lämna så bra information som möjligt måste en 

samarbetsvillig miljö skapas, vilket innebär att intervjupersonen behöver få känna sig 
viktig och få tala till punkt.  

• Information som intervjupersonen lämnar måste vara pålitliga och inte påverkade av 
irrelevanta faktorer.  

• Svaren måste ha giltighet, vilket innebär att den intervjuade svarar på det som 
intervjuaren faktiskt frågar om.  

 
Kuniavsky (2003) menar att varje intervju och interaktion ska, om det är möjligt, 
videodokumenteras. Detta eftersom en video kan avslöja viktiga delar som inte kan fångas med 
enbart ljud. Exempelvis kan en persons fördröjning och axelryckning innan han eller hon svarar 
ja, ge en hint om att personen egentligen ville säga nej. Även vid observationer kan en persons 
fördröjning över en knapp, innan den sedan väljer en annan avslöja en förvirring över en viss 
funktion hos produkten. Dessutom kan moderatorn fokusera på att moderera istället för att ta 
behöva ta anteckningar. Att videdokumentera är en billig metod och om kameran placeras med 
eftertanke, så är det även en relativt diskret dokumentationsteknik (Kuniavsky, 2003). Ulrich & 
Eppinger (2012) menar även att videoinspelning kan underlätta identifiering av latenta 
användarbehov, då videon kan granskas upprepade gånger. Bell (2009) nämner att inspelade 
intervjuer bör transkriberas för att forskaren inte ska kunna konstruera ”citat” som passar 
forskningens syfte. Däremot menar Bell (2009) också att transkribering är tidskrävande, och om 
transkribering inte görs ska inspelningarna sparas tills redovisningen av forskningen är slutförd, 
om någon vill kontrollera att uppgifterna stämmer (Bell, 2009).  
 

3.4 Användarvänliga gränssnitt 
Användare måste kunna kommunicera med vissa produkter, vilket görs via produkters gränssnitt 
(Nationalencyklopedin, 2019g). Gränssnitt bör även återspegla användarens användning på ett 
så naturligt sätt som möjligt, vilket leder till att förståelsen mellan gränssnitt och användare blir 
förenklat. Dessutom bör funktioner och element placeras i en sådan sekvens som återspeglar hur 
användare mest effektivt kan använda gränssnittet. Målet med ett användbart gränssnitt är att 
endast presentera den information som användaren behöver, på lämplig plats och vid lämplig 
tidpunkt (Nielsen, 1993).  
 
Gruppering  
Nielsen (1993) menar även att information som hör samman bör placeras i närheten av varandra. 
Element som placeras nära varandra, är slutna med linjer, rutor eller liknar varandra via form, 
färg, storlek och typografi, tolkas som att de hör samman som en grupp. Detta kan användas i 
utformning av menyer (Nielsen, 1993).  Genom att gruppera element kan designers få användare 
att uppleva produkter som organiserade och systematiska. Av den anledningen är gruppering av 
element en viktig utgångspunkt när det kommer till utformning av ett gränssnitt. Generellt så bör 
alla element i ett gränssnitt grupperas med så många andra element som möjligt och grupperingar 
bör placeras på linje, både horisontellt- och vertikalt (Cooper, et al., 2007). 
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Uppmärksamhet 
Användarens uppmärksamhet kan dras till särskilda element genom att gränssnittet utformas 
genomtänkt, vilket kan göras genom att särskilda elementet är större och mer fetstilta än 
resterande element. Det kan också göras genom att element presenteras först i den typiska 
läsordningen, vilken är överst och längst till vänster i många kulturer (Nielsen, 1993). Enligt 
Nationalencyklopedin (2019i) är 85–90 % av världens befolkning högerhänta, medan 10–15% 
är vänsterhänta och 2–3 % är tvåhänta, vilket också kan vara av betydelse.  
 
Symmetri 
Symmetriska former kan fördelaktigt användas av designingenjörer. Symmetriska former 
tenderar att ses som figurer, vilket innebär att de får mer uppmärksamhet och blir lättare 
ihågkomna än andra element. Människor minns till exempel symmetriska former bättre än 
asymmetriska. Symmetri är den mest grundläggande och bestående aspekten av skönhet, vilket 
medför att symmetri kan användas vid produktdesign för att förmedla balans, harmoni och 
stabilitet (Lidwell, et al., 2003). Lidwell et al. (2003) menar också att enkla symmetriska former 
bör användas när igenkänning är viktigt och att mer komplexa kombinationer av olika 
symmetrier kan användas när estetik är en viktig aspekt och när en produkt ska uppfattas som 
mer intressant. 
 
Antal funktioner 
En vanlig hypotes från företag är att om en produkt erbjuder många funktioner och sätt för att 
slutföra en uppgift, så kan produkten tillfredsställa alla användare. Detta stämmer dock inte, 
enligt Nielsen (1993) bör ett gränssnitt vara så förenklat som möjlig, eftersom varje adderad 
funktion eller element innebär mer att lära för användaren. Fler funktioner/ element innebär 
dessutom att det finns ytterligare information att missförstå och att användaren måste gå igenom 
mer funktioner/ element för att hitta det hon eller han söker i ett gränssnitt. 
 
Om möjligt bör källor till fel och frustration undvikas. En vanlig källa till det är att gränssnittet 
består av olika lägesfunktioner, där särskilda funktioner låses i det valda läget. Det gör att 
användaren inte förstår varför vissa funktioner blir låsta och hur de kan användas, vilket leder 
till fel och frustration (Nielsen, 1993). Lidwell et al. (2003) menar dock att genom att införa 
begränsningar minskas antalet åtgärder som kan genomföras med ett gränssnitt. Ett exempel kan 
vara att vissa funktioner endast är tillgängliga vid en viss tidpunkt och därmed begränsar antalet 
alternativ som kan väljas, detta gör att gränssnittet blir enklare att använda och reducerar risken 
att användaren gör fel under interaktionen (Lidwell, et al., 2003). En annan källa till fel är att 
olika lägen liknar varandra, vilket även det kan förvirra användaren (Nielsen, 1993).  
 
Språk  
Nielsen (1993) betonar vikten av att gränssnitt bör tala samma språk som användaren. Det 
innebär att språket bör återspegla användarens ordförråd mer än systemorienterade och tekniska 
termer. Dessutom bör språket vara huvudanvändarens modersmål (Nielsen, 1993).  
 
Det går dock att överkomma problemet med olika språk genom att använda symboler. Dock är 
inte alla symboler universella, då de kan se väldigt olika ut i olika länder (Nielsen, 1993).  
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Konsekvent 
En av de mer grundläggande användbarhetsprinciperna är att vara konsekvent, vilket innebär att 
liknande funktioner används på liknande sätt och att liknande information presenteras på likande 
sätt. Om en användare märker att samma funktion alltid ger samma verkan, kommer det öka 
användarens självsäkerhet i användning av produkten (Nielsen, 1993). Funktionellt konsekvent 
innebär att vara konsekvent med funktioner och handling. Genom att vara funktionellt 
konsekvent förbättras användbarheten och lärbarheten i och med att människor har möjlighet att 
utnyttja befintlig kunskap om hur en design fungerar. Ett exempel kan ses hos olika kontroller, 
där symboler för att spola, spela och stopp används på flera olika typer av enheter. Att vara 
estetiskt konsekvent innebär att stil och utseendet är konsekvent, vilket ökar igenkänningen och 
skapar känslomässiga förväntningar hos användaren. Ett exempel kan ses hos logotyper hos olika 
företag, där logotypen i sig kan förknippas med företagets kvalité och anseende (Lidwell, et al., 
2003).  
 
Återkoppling  
Produkter bör kommunicera med användare om vad som händer under interaktionen, vilket 
kallas återkoppling. Återkoppling bör ges oavsett om den är positiv eller negativ, så att 
användaren förstår vad varje handling (t.ex. knapp-tryck) på gränssnittet innebär. För att 
användaren ska uppfatta att produkten ger återkoppling direkt bör den ske inom 0,1 sekunder. 
Återkoppling kan ges upp till 1,0 sekunder efter handlingen för att användaren ska förstå den, 
dock kommer användaren att märka att den är försenad (Nielsen, 1993).  
 
Estetisk användbarhetseffekt  
Estetisk användbarhetseffekt innebär att människor uppfattar en mer estetiskt tilltalande design 
som enklare att använda, än en mindre estetiskt tilltalande design - oavsett om den är det eller 
inte. Fenomenet har observerats i flertalet forskningsexperiment med hänsyn till acceptans, 
användning och prestanda hos en given design. Att estetiskt tilltalade produkter ser enklare ut 
leder till att det är mer troligt att dessa produkter används, jämfört med produkter som uppfattas 
som oattraktiva. Forskare har också uppmärksammat att en persons första intryck av en produkt 
påverkar personens långsiktiga attityd till produktens kvalitet och användning. Dessutom främjar 
en mer estetiskt tilltalande design positiva attityder och medför att människor har mer överseende 
med andra designproblem (Lidwell, et al., 2003). 
 
Färger 
Genom att använda vissa färgskalor kan användarnas uppmärksamhet påkallas och användarnas 
känslor påverkas, vilket i sin tur påverkar användarnas sinnesstämning. Användningen av rätt 
färger kan öka möjligheten att en potentiell köpare faktiskt köper produkten. Färger 
kommuniceras och framkallar känslor, vilket kan utnyttjas vid produktutveckling (Maioli, 2018). 
 

• Blå – Framkallar känslan av lugn, liksom färgen vit. Färgen blå associeras med renlighet, 
vatten och lugn. En mörkare blå förmedlar säkerhet, framgång och makt.  

• Rött – Representerar kärlek, känslor och tillfredställelse. Färgen förmedlar även något 
viktigt och brådskande.  
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• Grönt – Associeras med hälsa, natur och liv. Färgen påminner människor om harmoni, 
balans och välbefinnande.  

• Svart – Representerar sorg, men i rätt kontext också tradition, nyfikenhet, makt och 
professionalism.  

• Vit – Representerar tillsammans med andra färger harmoni och uttrycker lugn och renhet. 
• Grått – Förmedlar elegans, respekt och professionalism.  

(Maioli, 2018) 
 
Knappar som utför liknande uppgifter bör ha liknande design. Maioli (2018) påpekar att det är 
viktigt att vara konsekvent i utformandet av knappar, samt att designers bör överväga att använda 
olika färgskalor för att påkalla känslor för specifika funktioner: 
 

• Blått och grönt förmedlar positivt 
• Rött förmedlar negativt 
• Svart förmedlar neutralt 
• Grått förmedlar att något är inaktiverat 

(Maioli, 2018) 
 

Något som bör noteras vid användning av färgskalor är att gränssnittet ska vara användarvänligt 
utan färgerna. Detta eftersom många människor är färgblinda. Om det är möjligt bör därför 
gränssnittet testas även på färgblinda deltagare, så att information fås om huruvida det är 
användarvänligt även för dem (Nielsen, 1993).  
 
Ljud  
Ljud, i form av en kort ton, har använts på produkter under lång tid för att signalera att en 
handling blivit gjord. Resultatet av det är att de flesta produkter piper under interaktion. Norman 
(2005) menar att om ljud används korrekt kan det vara både tillfredsställande och 
informationsrikt. Däremot kan ljud vara irriterande om det är för högt eller om ljudet hamnar i 
konflikt med användarens sinnesstämning, och genom det vara lika mycket till skada som till 
hjälp (Norman, 2005).  
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4 FALLSTUDIE  
I följande kapitel beskrivs hur två UX- tester har utförts, baserat på metoderna presenterade i 
teorin. Det första testet genomfördes på både standard- och premiumprodukten och det andra 
testet genomfördes på ett koncept som togs fram baserat på resultaten från det första testet.  
 

4.1 Produktanalys  
Produkterna som testades, utvärderades och utvecklades tillhör varumärket Frigidaire, vilket är 
ett amerikanskt dotterbolag till Electrolux som säljer hushållsapparater4. Produkterna som testas 
för detta projekt tillhör kategorin fönstermonterad luftkonditionering och är tillverkade för att 
passa amerikanska fönster där fönstret öppnas genom att nederdelen av fönsterrutan skjuts upp 
vertikalt. Därefter placeras produkten i fönstret, fönstret skjuts ner och slutligen isoleras sidorna. 
Denna typ av luftkonditionering kallas på engelska window air conditioner (window A/C) eller 
room air conditioner (RAC) och används när ett centralt luftkonditioneringssystem inte är ett 
alternativ (Lowe's, 2019). För att få förståelse för produkterna genomfördes därför en 
produktanalys där funktionerna hos respektive produkt sammanställdes, dessutom genomfördes 
en utvärdering av nätbaserade recensioner hos amerikanska återförsäljare.  
 

4.1.1 Produktbeskrivning  
I följande delavsnitt presenteras produkterna som testas i fallstudien. 
Standardprodukt 
Standardprodukten, Frigidaire Window-Mounted Room Air Conditioner, består av en enhet 
med en tillhörande fjärrkontroll, se Figur 8. Nedan beskrivs de knappar och funktioner som 
finns på kontrollpanel och fjärrkontroll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Martin Alexanderson, Design Director, Electrolux Group Design (2019-01-24) 

Figur 8 - Standardprodukt 



36 (100) 
 

 
Figur 9 - Kontrollpanel på standardprodukt 

Kontrollpanel (från vänster), se Figur 9: 
• Av/på- knapp för hela produkten 
• Eco  
• Sovläge (sleep*) 
• 5 inställningslägen: värme, fläkt, auto, kylning och tork (heat, fan only, auto, cool, 

dry*) 
• Temperatur- och tidsreglering med två knappar ᴧ / ᴠ 
• Display som visar inställd temperatur eller tid  
• Fläkthastighet: auto, hög, medium och låg (auto, hi, med, lo*) 
• Rengöra filter/återställningsknapp  
• Timer på/av  
• Indikator för fjärrtermostat (remote sensing*)  

 
Fjärrkontroll (från vänster), se Figur 10:  

• Av/på-knapp för hela produkten 
• Inställningsläge (mode*)  
• Temperaturreglering med två knappar - /+  
• Timer  
• One touch  
• Energy saver (eco*)  
• Fläkthastighet (speed*) 
• Sovläge (sleep*)  

 
*= funktionens namn på engelska.  
 
 
Premiumprodukt  
Premiumprodukten, Frigidaire Cool Connect™ Smart Room Air Conditioner with Wifi Control 
består av en enhet, en fjärrkontroll och en mobilapplikation med möjlighet att styra produkten 
genom WiFi, se Figur 11.  
 

Figur 10 - Fjärrkontroll för 
standardprodukt 



37 (100) 
 

 
Nedan beskrivs de knappar och funktioner som finns på kontrollpanel, fjärrkontroll och i 
mobilapplikation.  
 
Kontrollpanel (från vänster), se Figur 12:  

• Av/På- knapp för hela produkten  
• 3 inställningslägen: fläkt, eco och kylning (fan, eco, cool*) 
• Temperaturreglering med två knappar - /+  
• Display som visar aktuell temperatur 
• Fläkthastighet: auto, hög, medium och låg (auto, hi, med, lo*) 
• Rengöra filter/återställningsknapp (reset filter*) 
• WiFi- indikator  
• Indikator för schemaläggning (scheduler*)  

 
Fjärrkontroll (från vänster), se Figur 13: 

• Av/på-knapp för produkten  
• Fläkthastighetsreglering med två knappar - /+  
• Automatisk fläkt (auto fan*) 
• 3 inställningslägen: fläkt, eco och kylning (fan, eco, cool*) 
• Temperaturreglering med två knappar - /+  
• Sovläge (sleep*) 

 

Figur 12 - Kontrollpanel på premiumprodukt 

Figur 11 - Premiumprodukt 

Figur 13 - Fjärrkontroll till 
premiumprodukt 
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I mobilapplikationen finns även funktionerna:  
• Timer  
• Sovläge (sleep*) 
• Schemaläggning (scheduler*) 

 
*=funktionens namn på engelska. 
 

4.1.2 Målgrupp 
Efter ett möte med Electrolux framkom att den största målgruppen är barnfamiljer i 
Nordamerika. Märket Frigidaire är tänkt att vara ett familjevarumärke där konsumenterna inte 
nödvändigtvis är så tekniskt bevandrade. Konsumenten ska alltså inte behöva vara särskilt insatt 
i moderna produkter eller tekniskt kunnig för att kunna använda och förstå produkterna. 
Produkten är dessutom tänkt för hemmabruk5.  
 

4.1.3 Utvärdering av tidigare recensioner 
Recensioner från Frigidaire.com, Amazon.com, HomeDepot.com och Bestbuy.com 
sammanställdes, eftersom dessa e-handelsföretag är återförsäljare av märket Frigidaire i 
Nordamerika. Recensioner av respektive modell sammanställdes i en varsin tabell, se Bilaga 1 – 
Recensioner för komplett sammanställning.  Recensionerna sorterades utifrån vad som påverkar 
produktens gränssnitt och därmed användarupplevelsen, vilka var applikation, fjärrkontroll, 
panel och dess olika funktioner. Både positiva och negativa recensioner togs med för att dels 
hitta det som användarna var nöjda med men även för att hitta problem. Den här utvärderingen 
användes som en bakgrund om produkterna för att enklare kunna rikta uppgifterna och frågorna 
under framtida tester.  
 

4.1.4 Konkurrentanalys  
En konkurrentanalys gjordes för att förstå hur utbudet av luftkonditionering som är avsedd för 
amerikanska fönster ser ut idag. Konkurrentanalysens första del bestod av en granskning av de 
åtta bäst säljande luftkonditioneringarna avsedda för fönster hos Amazon.com under februari 
2019 (Amazon, 2019d). Valet av att granska listan från Amazon.com grundades i att målgruppen 
befinner sig i Nordamerika och att Amazon.com stod för 48 % av den amerikanska e-handeln 
2018 (eMarketer, 2018).  Luftkonditioneringarna på listan jämfördes sedan med produkten från 
Frigidaire. Jämförelsen gjordes utifrån existerande funktioner, samt utformandet av panelens och 
eventuell fjärrkontrolls gränssnitt. Bilder från konkurrentanalysen kan ses i sin helhet i Bilaga 2 
– Konkurrentanalys: Bästsäljande.  
 
Den andra delen av konkurrentanalysen bestod av en granskning av nyare lanseringar från 
uttalade konkurrenter till Electrolux: LG, Haier, Kenmore, Friedrich och Midea6. Hos varje 
konkurrent granskades en produkt från deras senare produktsortiment inom luftkonditionering. 

                                                 
5 Martin Alexanderson, Design Director, Electrolux Group Design (2019-01-24) 
6 Martin Alexanderson, Design Director, Electrolux Group Design (2019-01-24) 
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Detta gjordes för att få en helhetsbild av hur marknaden utvecklas, samt hur gränssnittet hos 
panel och fjärrkontroll förändras i takt med den digitala utvecklingen av smarta produkter. Bilder 
på konkurrerande modeller kan ses i sin helhet i Bilaga 3 – Konkurrentanalys: Nya lanseringar.  
 
Konkurrentanalysen användes som en del av underlaget för kommande konceptgenerering, för 
att se vilka gränssnitt och funktioner som tidigare har uppskattats av målgruppen, samt för att se 
hur konkurrenter utvecklat sina produkter. Informationen användes för att få inspiration till att 
utveckla det nuvarande gränssnittet hos Electrolux/Frigidaires luftkonditioneringar.  
 

4.2 Test 1 – ursprungliga produkter 
Den inledande litteraturstudien som utgjorde grunden för projektet resulterade i ett faktabaserat 
metodval för följande UX-test. De metoder som valdes för utvärdering av de två 
luftkonditioneringarna var fyra metoder; användbarhetstest, utvärdering med känslokort, intervju 
samt en semantisk differentialskala. Nedan presenteras de förberedelser som gjordes inför 
testerna av produkterna och hur testerna genomfördes, samt hur valet av deltagare gjordes. 
Deltagarnas integrering med produkterna dokumenterades med både ljud- och videoupptagning. 
Testerna utfördes i ett laboratorium anpassat för UX- tester.  
 

4.2.1 Deltagare 
RISE hjälpte till att bistå med deltagare som var av varierad ålder och sysselsättning.  Antalet 
personer valdes till åtta efter Kuniavskys (2003) rekommendationer, som menar på att ett sådant 
antal deltagare medför att majoriteten av problemen då upptäckts. För att få 
bakgrundsinformation om deltagarna fick varje person fylla i ett formulär innan varje test 
påbörjades, vilket visas i Bilaga 4 – Bakgrundsformulär. Formuläret gav information om kön, 
ålder, sysselsättning, teknisk kompetens och om ägandeskap av luftkonditionering. Detta gjorde 
att deltagarnas testresultat kunde analyseras utifrån deras bakgrund och huruvida den stämde 
överens med produktens målgrupp.  
 
Innan testet påbörjades fick deltagarna, i samband med formuläret om bakgrund, dessutom skriva 
på ett godkännande om sekretess och hur deras personuppgifter samt videoinspelningen skulle 
hanteras, vilket visas i .Bilaga 5 – Godkännande om sekretess. Detta för att deltagarna skulle 
känna sig bekväma med att informationen som de genererade endast skulle användas till att 
utvärdera produkten, samt att personuppgifterna skulle hanteras konfidentiellt.  
 
Eftersom luftkonditioneringarna som testades har likande funktioner sker en viss inlärning hos 
deltagaren under varje integrering, som Tullis & Albert (2013) beskriver som lärbarhet i 
delavsnitt 3.3.2 Dataanalys av användbarhetstest. Av den anledningen beslutades att hälften av 
deltagarna, det vill säga fyra stycken, fick börja med standardprodukten för att senare gå vidare 
till premiumprodukten, medan den andra hälften fick göra tvärtom. Detta för att påvisa eventuella 
skillnader i upplevelse baserat på vilken produkt deltagaren fick starta med. 
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4.2.2 Användbarhetstest 
Det första steget av förberedelser inför användbarhetstesten bestod av att välja vilka funktioner 
på respektive produkt som skulle testas. Urvalet av funktioner baserades på de punkter som 
Kuniavsky (2003) nämner är viktiga för funktionsval (se delavsnitt 3.3.1 Användbarhetstest). 
Den här studien valde att fokusera på alla punkter som Kuniavsky (2003) presenterat utom två, 
vilka var ”nya funktioner” och ”potentiellt farliga funktioner”, då sådana funktioner saknades. 
Utifrån valda funktioner kunde uppgifter till användbarhetstesten skapas. För att skapa bra 
uppgifter användes även här de punkter som Kuniavsky (2003) nämner om hur uppgifter bör 
utformas. De funktioner som testades samt vilken fråga som besvaras under varje utformad 
uppgift presenteras i Bilaga 6 – Valda funktioner och frågor till test. Utifrån informationen i 
Bilaga skrevs ett manus som stöd till kommande tester, vilket är bifogat i Bilaga 7 – Manus . 
Manuset skrevs utifrån Kuniavskys (2003), Maiolis (2018) och Barnums (2002) riktlinjer och 
metoder för att generera så mycket information som möjligt av testerna.  
 
På premiumprodukten var det en funktion som exkluderades från testet, vilket var 
återställningsknappen för filter, eftersom lampan för den funktionen endast lyser när filtret 
behöver bytas. Samma sak gällde för standardprodukten, då produkten har samma funktion 
gällande filter. Istället inkluderades den funktionen under intervjun där deltagaren fick en fråga 
om innebörden av funktionen. En annan funktion som inte testades på standardprodukten var 
”sovläge”, eftersom den aktiveras först efter en längre tid. Därför kom även innebörden av den 
funktionen att frågas om i intervjun. Gällande de olika lägena på produkterna var det upp till 
deltagaren själv att välja om han eller hon ville ändra till kylning till exempel. Detta gjordes för 
att få information om produktens olika lägen hade någon betydelse för användaren.  
 

4.2.3 Observatör och moderator 
Under testet agerade en person moderator och en person observatör. Moderatorns uppgift var att 
föra testet framåt med hjälp av det skrivna manuset och var också den som var närvarande i 
testrummet. Observatören däremot befann sig i ett separat rum under pågående tester och kunde 
därifrån följa interaktionen genom video- och ljudupptagning. Enligt Bell (2009) rekommenderas 
ett observationsschema för att observatören enkelt ska kunna anteckna under testerna, vilket 
förbereddes innan. Observationsschemat bifogas i Bilaga 8 – Observationsschema.  
 
För att se till att moderatorns personlighet och agerande inte påverkade resultatet i någon 
riktning, beslutades att projektgruppens deltagare skulle moderera vartannat test. Både Olsson & 
Sörensen (2011) och Kuniavsky (2003) påpekar vikten av en moderator som får deltagaren att 
känna sig bekväm, samt att moderatorn är neutral i sina åsikter för att undersökningen ska behålla 
sin trovärdighet, vilket har nämnts tidigare i delavsnitt 3.3.7 Intervjuer. 
 

4.2.4 Intervju 
Som komplement till användbarhetstestet skrevs intervjufrågor som lades till i manuset. För att 
verkligen veta hur användarupplevelsen är, måste intervjuer göras med användaren enligt 
Kuniavsky (2003). De intervjufrågor som valdes baserades bland annat på de funktioner som inte 
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kunde testas, vilket beskrevs i delavsnitt 4.2.2 Användbarhetstest. Övriga frågor behandlade 
huruvida deltagaren tyckte att produkten var enkel eller svår att använda och vad som påverkade 
den upplevda känslan, samt hur de upplevde kontrollpanelen och fjärrkontrollen i helhet. Även 
en fråga om hur de upplevde bekräftelsen från produkten att rätt inställning blivit gjord ställdes 
för att få information om produktens återkoppling. Alla intervjufrågor kan läsas i sin helhet i 
manuset som återfinns i Bilaga 7 – Manus  där intervjufrågorna presenteras i slutet av testet.  
 
Under användbarhetstestet ställdes även frågor om deltagaren vad nöjd med inställningarna, samt 
fick deltagaren beskriva vilka inställningar som blivit gjorda, vilket enligt Tullis & Albert (2013) 
ger information om deltagaren förstått målet med uppgiften samt information om han eller hon 
har gjort rätt.  
 

4.2.5 Känslokort 
Känslokorten valdes som ett ytterligare komplement till användbarhetstestet för att få ut mer 
information om deltagarens känslor kring produkterna. Maioli (2018) menar att om deltagaren 
integrerar med en produkt för första gången bör han eller hon tillfrågas om första intrycket av 
produkten, före interaktionen sker. Av den anledningen fick deltagaren välja ett känslokort före 
interaktionen med varje produkt. Desmet et al. (2001) menar att deltagaren dessutom bör välja 
ett känslokort efter interaktionen som ger information om hans eller hennes faktiska känsla för 
produkten, samt ett kort om den känsla som deltagaren helst hade velat få av produkten. Därför 
fick varje deltagare även välja ett känslokort efter interaktionen, samt ett kort som bäst beskrev 
den känslan de ville få av produkten.  
 
Under testet placerades känslokorten ut i slumpmässig ordning framför deltagaren, för att han 
eller hon inte skulle påverkas av att en sida var mer negativ eller positiv. Trots att känslokorten 
placerades i en slumpmässig ordning, placerades de i samma slumpmässiga ordning för samtliga 
deltagare. Det gjordes för att resultatet inte skulle påverkas av kortens placering. Efter att 
deltagaren fått välja kort fick deltagaren beskriva varför kortet valdes, då Desmet et al (2001) 
menar att känslokort kan vara en konversationsstartare för personer som har svårt att uttrycka 
sina känslor verbalt.  
 

4.2.6 Semantisk differentialskala 
I slutet av varje test användes en semantisk differentialskala. Den semantiska differentialskala 
som valdes för testen och som visas i Tabell 5 baseras på Rubin och Chisnells (2008) adjektivpar, 
då Rosenberg & Navarro (2018) påpekar att det är svårt att välja relevanta adjektivpar och 
hänvisar till adjektivpar som används i tidigare studier för att säkerställa kvalitén på 
undersökningen. Dock valdes vissa begrepp bort med anledning av att de inte ansågs relevanta 
och svåra att utvärdera för denna undersökning som innefattar produkters gränssnitt. De 
adjektivpar som utelämnades var ”enkel/svår”, ”professionell/oprofessionell”, ”liten/stor” och 
”säker/farlig”. 
 
Sammanställningen av den semantiska differentialskalan gjordes efter Rosenberg och Navarro 
(2018) och skapades därför som en 7-gradig skala, samt att numreringen valdes bort efter Tullis 
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& Alberts (2013) rekommendationer, se delavsnitt 3.3.5 Semantisk differentialskala. Deltagaren 
ombads efter interaktionen med respektive produkt att markera den ruta som bäst representerade 
deras åsikt om produkten. 
 
Tabell 5 - Modifierad semantisk differentialskala [översatt från engelska] 

Modern � � � � � � � Traditionell 
Högteknologisk � � � � � � � Lågteknologisk 
Pålitlig � � � � � � � Opålitlig 
Enkel att använda     � � � � � � � Svår att använda 
Bekant � � � � � � � Obekant 
Hållbar � � � � � � � Ömtålig 
Attraktiv � � � � � � � Oattraktiv 
Intressant � � � � � � � Tråkig 
Hög kvalité � � � � � � � Låg kvalité 
Dyr � � � � � � � Billig 

 

4.3 Resultat och analys av test 1  
I följande avsnitt presenteras resultatet från test 1. Avslutningsvis sammanställs en analys över 
resultatet.  
 

4.3.1 Bakgrund om deltagare  
Deltagarna för test 1 bestod av hälften kvinnor och hälften män i åldrarna 18-59år, förutom ett 
glapp i spannet 50-54år. Alla var arbetande utom en, som var studerande. Den tekniska 
kompetensen resulterade i ett medelvärde på 5,1 för samtliga deltagare, där varje deltagare fick 
uppskatta sin egna tekniska kompetens på en skala från 1–7. Skalan innebar att 1 var ”ej tekniskt 
kunnig” och 7 var ”mycket tekniskt kunnig”. Endast en av deltagarna hade en luftkonditionering 
hemma. En sammanställning av information av deltagarnas bakgrund finns i Bilaga 9 – 
Bakgrund om deltagare test 1.   
 

4.3.2 Ändamålsenlighet  
Hur framgångsrikt en uppgift slutfördes bedömdes enligt Tullis & Alberts (2013) fyrgradiga 
skala som presenterades i Tabell 1. Utifrån testresultaten beräknades sedan respektive uppgifts 
ändamålsenlighet, enligt Maioli (2018), se delavsnitt 3.3.2 Dataanalys av användbarhetstest. 
Nedan i Diagram 1 och Diagram 2 presenteras produkternas ändamålsenlighet, vilket visar hur 
framgångsrikt respektive uppgift har slutförts i procent. Varje deltagares prestation bedömdes 
enligt bedömningsskalan. Alla prestationer som bedömdes till grad 1 och grad 2, det vill säga 
alla deltagare som slutförde uppgiften utan hjälp av moderatorn, ansågs vara framgångsrikt 
slutförda uppgifter i formeln för ändamålsenlighet. Vad varje uppgift gick ut på presenteras i 
Bilaga 7 – Manus.  
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Diagram 1 - Sammanställning av ändamålsenlighet för standardprodukten 

 

 
Diagram 2 - Sammanställning av ändamålsenligheten för premiumprodukten 

 
Den totala ändamålsenligheten för standardprodukten beräknades till 41 % och 92 % för 
premiumprodukten. För fullständiga mätdata och utförliga beräkningar, se Bilaga 10 – 
Ändamålsenlighet test 1. 
 
Mätdata i Diagram 1 och Diagram 2 visar att uppgifterna för standardprodukt utfördes med 
sämre ändamålsenlighet än uppgifterna för premiumprodukten. På premiumprodukten var det 
endast en av tre uppgifter som inte utfördes framgångsrikt, medan ingen av uppgifterna för 
standardprodukten slutfördes ändamålsenligt, enligt procentsatsen.  
 

4.3.3 Effektivitet  
För varje deltagare räknades antal handlingar som krävdes för att slutföra respektive uppgift, 
samt minsta antal handlingar som krävdes för att slutföra uppgiften. Detta ger information om 
hur mycket ansträngning som krävdes av deltagaren för att slutföra uppgiften (Tullis & Albert, 
2013). Ett medelvärde räknades ut för samtliga deltagare som slutförde respektive uppgift och 
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som därefter jämfördes med minsta antal handlingar, vilket presenteras nedan. Antal handlingar 
representeras här av antalet knapptryckningar som krävdes för att deltagaren skulle slutföra 
uppgiften. Mer ingående presenteras resultat för effektiviteten i Bilaga 11 – Effektivitet test 1.  

 

 
Diagram 3 - Sammanställning av effektiviteten för standardprodukten 

 

 
Diagram 4 - Sammanställning av effektiviteten för premiumprodukten 

 
Från Diagram 3 och Diagram 4 är det tydligt att standardprodukten krävde mer ansträngning 
från deltagarna än vad premiumprodukten gjorde. Den uppgift som krävde mest ansträngning 
var K3 på standardprodukten, där det deltagarna i genomsnitt fick anstränga sig 136 % mer än 
vad som krävdes. Det påvisar att deltagare upplevde svårigheter i uppgiften. Endast en av 
uppgifterna, K1 för premiumprodukten, krävde noll ansträngning från deltagarna.  
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4.3.4 Identifierade fel  
För att varje användarfel ska bli produktrelaterat måste orsaken till felet identifieras (Maioli, 
2018). Maioli (2018) beskriver ett felaktigt utförande som en avvikelse från förväntat beteende 
hos en deltagare. Av den anledningen urskildes varje avvikelse från förväntat beteende, vart det 
inträffade och orsaken till varför det inträffade, vilket presenteras i Bilaga 12 – Fel test 1. Varje 
fel rangordnades därefter utifrån allvarlighetsgrad, baserat på Rubin & Chisnells (2008) metod 
som presenterades i delavsnitt 3.3.2 Fel. I Tabell 6 och Tabell 7 nedan presenteras felens orsaker 
utefter dess allvarlighetsgrad.  
 

Tabell 6 - Sammanfattning av problemområden för standardprodukt 

Allvarlighetsgrad 4 

• Knapparna måste tryckas in väldigt hårt för att reagera. 
• Sovlägesfunktionen är svår att förstå utan manual. 

Allvarlighetsgrad 3  

• Indikatorlamporna lyser för svagt. 
• Timerfunktionen är svår att förstå utan manual, både på kontrollpanel och fjärrkontroll. 
• Timer ”på/av” är svår att förstå. 
• Knapparna ger ingen fysisk återkoppling på att de aktiveras. Det finns svårigheter i att känna 

vart knappen börjar och slutar.  
• Det finns ingen återkoppling på fjärrkontrollen.  

Allvarlighetsgrad 2 

• Timerfunktionen har oförståelig tidsenhet.  
• Tidsenheten på timerfunktionen försvinner för fort. 

Allvarlighetsgrad 1 

• Utifrån fjärrkontrollens utseende är det svårt att förstå hur fläkthastigheten regleras.  
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Tabell 7 - Sammanfattning av problemområden för premiumprodukt 

Allvarlighetsgrad 3  

• Temperaturen på displayen är svårtolkad.  

Allvarlighetsgrad 2 

• Funktionen automatisk fläkthastighet fungerar inte när fläktläget är aktiverat, vilket är svårt 
att förstå. 

• Svårt att aktivera automatisk fläkthastighet när utseendet på fjärrkontrollen skiljer sig från 
kontrollpanelen. 

• Svårt att förstå temperaturangivelsen när fläktläget är aktiverat, vilket gör fläktläget 
svårtolkat. 

Allvarlighetsgrad 1 

• Displayen slocknar efter en viss tid vilket är förvirrande.  
• På grund av touch-knappar, som saknar en tydlig markering, kan displayen förväxlas med 

en knapp. 
• Texten ”mode” på fjärrkontrollen kan misstas som en knapp, då det liknar de övriga 

texterna 

 
 

4.3.5 Intervju 
Intervjuerna sammanställdes utifrån vad deltagarna svarade på varje fråga, vilket kan läsas i sin 
helhet i Bilaga 13 – Sammanställning av intervjusvar standardprodukt och Bilaga 14 – 
Sammanställning av intervjusvar premiumprodukt. Svaren från intervjuerna förstärkte resultaten 
från användbarhetstesterna och gav ytterligare information om användarnas upplevelser. Delar 
av intervjuerna redogörs i analysen i delavsnitt 4.3.8 Analys av resultat från test 1.  
 

4.3.6 Känslokort  
Nedan visas resultaten från känslokorten både utifrån individen samt hela deltagargruppen.  
 
Individuellt resultat för standardprodukt  
En jämförelse mellan valt kort innan interaktion med produkten och efter interaktion med 
produkten med önskat kort gjordes. Utifrån det visades tydligt hur skillnaden var mellan valda 
känslokort för varje deltagare, samt hur många steg varje deltagare hade förflyttats känslomässigt 
i den circumplexa modellen, se Bilaga 15 – Jämförelse av känslokort för standardprodukt för 
ingående information.  
 
Summan av antal steg som deltagarna förflyttade sig känslomässigt mellan valt kort innan 
interaktion och önskat kort blev 15 steg. Ingen av deltagarna valde ett kort som motsvarade en 
helt motsatt känsla. En deltagare valde samma kort innan interaktion med produkten som för 
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önskat kort, vilket tyder på att produktens utseende motsvarade den känslan som deltagaren ville 
ha av produkten.  
 
Resultatet visade även att fem av åtta deltagare valde kort efter interaktionen som var helt motsatt 
deras önskade känsla. Den totala summan av antal steg som deltagarna förflyttade sig var 28 steg. 
Hade alla deltagare upplevt den önskade känslan efter interaktionen hade summan blivit 0 steg, 
medan summan hade blivit 32 steg om alla deltagare hade känt en motsatt känsla. Då majoriteten 
av deltagarna valde ett känslokort som var motsatt till det önskade känslokortet tyder det på att 
produkten inte uppfyllde deltagarnas känslomässiga förväntningar. Överlag motsvarade 
produktens utseende deltagarnas känslomässiga förväntningar mer än vad interaktionen med 
produkten gjorde.  
 
Totalt resultat för standardprodukt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Antalet P representerar antalet personer som verbalt uttryckt samma åsikt/känsla 

Uttryckta känslor innan interaktion:  Uttryckta känslor efter interaktion:  

3P 
2P 
2P 
2P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Känner mig neutral 
Inte så attraktiv 
Känns jobbig att se på 
Lite rädd  
Känns väldigt simpel 
Känns inte så modern 
Känns inte så skandinavisk 
Känner mig lite sömnig 
Lite besviken 
Lite spänd 
Känner mig lite positiv 
Känner mig glad 
Känns lite tråkig 
 

4P 
2P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Frustrerande 
Inte intuitiv 
Är arg på den 
Känns bedrövligt 
Lite irriterad 
Trött och utmattad 
Besviken 
Lite ledsen 
Lite förvånad 
Känns krånglig 
 
 
 

Figur 14 - Valt känslokort innan interaktion, 
standard 

Figur 15 - Valt känslokort efter interaktion, 
standard 
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Resultatet av känslokorten innan interaktionen visar en spridning av känslor, se Figur 14, där 
hälften valde kort som representeras av en neutral känsla mellan behaglig och obehaglig. Två av 
deltagarna valde också kort som representeras av den mer obehagliga sidan. Valen av känslokort 
förstärks av deltagarnas verbala uttryck om hur de kände sig innan interaktionen. En deltagare 
uttryckte att det fanns onödigt många funktioner på produkten, vilket gjorde att hon eller han 
kände sig lite sömnig. En annan nämnde att produkten var jobbig att se på, på grund av många 
funktioner på liten yta. Deltagare nämnde även att det inte verkar vara någon som lagt tid på att 
produkten ska vara trevlig att titta på, samt att det var mycket lampor och liten text.  
 
Efter interaktionen valde majoriteten ett kort som motsvaras av den obehagliga sidan, se Figur 
15. Detta indikerar att deltagarnas upplevelse av produkten kan tolkas som negativ, vilket även 
förstärks av att fyra deltagare verbalt uttryckte att de var frustrerade. Majoriteten av deltagarna 
uttryckte att det var frustrerande för att det inte syntes vilka inställningar som gjorts och att 
knapparna var svåra att trycka på. En deltagare nämnde att hon eller han kände sig ledsen för att 
timern var svår att förstå och för att förväntningen var att produkten skulle vara enklare att 
använda. En annan deltagare nämnde att hon eller han var frustrerad för att det var svårt att förstå 
hur produkten fungerade.  
 
Vid en jämförelse av Figur 15 och Figur 14 syns att deltagarnas känslor har rört sig mer mot den 
andra kvadranten som motsvarar en större grad av obehaglighet och upphetsning.  
 
Individuellt resultat för premiumprodukt 
Även för premiumprodukten räknades ett individuellt resultat för varje deltagare ut, för att se 
skillnader i valt kort innan interaktion och efter interaktion jämfört med önskat kort, se Bilaga 
16 – Jämförelse av känslokort för premiumprodukt.  
 
Summan av antal steg som deltagarna förflyttade sig känslomässigt mellan kort valt innan 
interaktion och önskat kort blev 8 steg. Ingen av deltagarna valde ett kort som motsvarade en 
helt motsatt känsla, då den deltagare som förflyttade sig mest endast var 2 steg. Detta tyder på 
att första interaktionen i princip motsvarade vad deltagarna helst ville få för känsla av produkten.  
 
Efter interaktion med premiumprodukten blev summan 13 steg i förflyttning. Hade alla deltagare 
upplevt den önskade känslan efter interaktionen hade summan blivit 0 steg, medan summan hade 
blivit 32 steg om alla deltagare hade känt en motsatt känsla. Resultatet tyder på att deltagarnas 
känslor innan interaktion motsvarade den önskade känslan mer, än känslorna efter interaktion. 
Trots det fick ingen av deltagarna en helt motsatt känsla varken innan eller efter interaktion, i 
jämförelse med önskad känsla.  
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Totalt resultat för premiumprodukt  

 
Uttryckta känslor innan interaktion:  Uttryckta känslor efter interaktion:  

3P 
3P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Känner mig neutral 
Känsla av att den är enkel att hantera 
Ser tråkig ut  
Jag känner mig varken exalterad eller arg 
Känner mig glad, men inte överlycklig 
Jag känner mig lagom nöjd 
Känner inget ”wow” 
Jag skulle inte vilja ha den hemma 
Den känns klumpig 
Känner mig lite entusiastisk 
Känner mig lite förväntansfull 

3P 
3P 
2P 
2P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Är nöjd 
Lätt att använda 
Känner mig glad 
Den verkar fungera som man förväntar sig 
Känns intuitiv 
Känner mig lite förvirrad 
Känner mig lite förvånad 
Känner mig ledsen över att jag inte förstår 

Antalet P representerar antalet personer som verbalt uttryckt samma åsikt/känsla 
 
Resultatet av känslokorten för premiumprodukten visade att alla deltagare valde ett kort som 
motsvaras av den behagliga sidan innan interaktionen, se Figur 16, vilket indikerar att 
deltagarnas första känsla av produkten kan tolkas som positiv. Figuren visar även att hälften av 
deltagarna valde kort som representerar lugn och behaglighet, vilket även förstärks av 
deltagarnas verbala uttryck om att produkten förmedlade en känsla av att den skulle vara enkel 
att hantera. En deltagare nämnde att hon eller han kände sig förväntansfull för att deltagaren ville 
”hugga in och se hur den fungerar”. Deltagaren nämnde även att hon eller han hade en känsla att 
den är enkel att sköta om. En deltagare nämnde att hon eller han valde ett känslokort som 
uttryckte lättnad, för att produkten såg ut att vara enklare att hantera än standardprodukten.  
  
Resultatet efter interaktionen var lite mer spretigt, där de flesta hamnade på den positiva sidan 
men det fanns även deltagare som valde ett negativt känslokort, se Figur 17. Detta uttrycktes 
genom att de nämnde att de kände sig ledsna och förvirrade över att de inte förstod vad 
temperaturen på displayen indikerade. En annan deltagare nämnde att hon eller han var förvirrad 

Figur 16 - Valt känslokort innan interaktion premium Figur 17 - Valt känslokort efter interaktion premium 
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över att ”cool” behövde aktiveras för att ändra ”auto fan”.  Eftersom majoriteten valde ett kort 
från den mer positiva sidan, indikerar det att deltagarnas upplevelse av produkten kan tolkas som 
positiv, vilket även förstärks av det som deltagarna även uttryckte verbalt, till exempel att de 
kände sig nöjda, att produkten var lätt att använda och att de kände sig glada.  
 
Önskad 
 

 

 
  
Det som framkom av känslokorten innan interaktionen med standardprodukten var ett relativt 
spretigt resultat, med både känslor på den positiva och negativa sidan, se Figur 14. Efter 
interaktionen med standardprodukten syns det tydligt att de valda känslokorten, Figur 15, 
representerar motsatta känslor till de önskade känslorna, Figur 18, vilket indikerar att majoriteten 
av deltagarna upplevde motsatta känslor till vad de helst hade önskat efter interaktionen. Detta 
uttrycktes även verbalt där hälften av deltagarna nämnde att de vill känna sig nöjda och att 
produkten skulle kännas lättanvänd.  
 
I en jämförelse mellan önskad känsla av produkten som visas i Figur 18 och känslan innan 
interaktionen hos premiumprodukten som visas i Figur 16 visas att deltagarnas upplevda känsla 
hos premiumprodukten överensstämmer till stor del med den önskade känslan, där alla deltagare 
valde ett känslokort som representerade en positiv känsla. Resultatet av valt känslokort efter 
interaktionen med premiumprodukten var däremot lite mer spretigt. Majoriteten av deltagarna 
valde ett positivt kort, men några deltagare valde ett kort från den negativa sidan. Detta uttrycktes 
även verbalt i att en deltagare kände sig ledsen över att han eller hon inte förstod 
temperaturanvisningen på premiumprodukten.  
 
Resultatet av den önskade känslan hamnade på hela den positiva sidan av cirkeln. Intressant var 
att resultatet från den önskade känslan var motsatsen till känslan som deltagarna valde efter 

Uttryckta önskade känslor av produkten: 

4P 
4P 
3P 
2P 
2P 
2P 
1P 
1P 
1P 
 

Vill känna mig nöjd 
Den ska kännas lättanvänd 
Vill känna mig glad 
Vill känna mig lugn  
Det ska kännas enkelt 
Den ska vara snygg 
Den får inte göra mig irriterad 
Den ska förvåna mig 
Jag vill bli imponerad 
 

  
Antalet P representerar antalet 
personer som verbalt uttryckt samma 
åsikt/känsla. 
 

Figur 18 - Valt känslokort för önskad känsla 
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interaktion med standardprodukten, vilket påvisar att produkten inte motsvarade deltagarnas 
känslomässiga förväntningar. 
 
Valda kort jämfört med verbalt uttryckt känsla  
Eftersom varje deltagare fick berätta vilka känslor de hade i samband med att de valde kort, 
kunde det verifieras om deltagarna valde det känslokort som uttryckte den känsla som de 
uttryckte verbalt. Resultatet av det visade att 85 % av korten som valdes i test 1 uttryckte samma 
känsla som deltagarna gjorde, se Bilaga 17 – Valt kort jämfört med uttryckt känsla test 1 för 
fullständig uträkning samt vilket kort deltagarna egentligen skulle ha valt baserat på uttryckt 
känsla.  
 

4.3.7 Semantisk differentialskala 
Varje ruta i den semantiska differentialskalan motsvarade ett värde mellan 1–7. Varje persons 
val registrerades och därefter beräknades ett medelvärde för varje adjektivpar. Ju lägre siffra som 
valdes av deltagaren, desto mer nöjd kan deltagaren uppfattas och ju högre siffra, desto mer 
missnöjd kan deltagaren uppfattas enligt Tullis & Albert (2013). Allt under fyra uppfattas därför 
som mer positivt och allt över fyra som mer negativt, samt fyra som neutralt mellan 
adjektivparen. 
 
Standardprodukt 

 
 

Figur 19 - Resultat av semantisk differentialskala för standardprodukt 

Resultatet visas i Figur 19. Det som kan ses i figuren är medelvärdet hos varje begreppspar. Det 
som syns är att deltagarna övervägande har valt värden som representerar mer missnöje än nöje 
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och att det bara är adjektivparen ”högteknologisk”/”lågteknologisk” och ”hållbar”/”ömtålig” 
som har fått neutrala värden. I diagrammet visas även att adjektivparet ”enkel att använda”/”svår 
att använda” har fått det högsta värdet, vilket indikerar på att deltagarna uppfattade produkten 
som svår att använda.  
 
Genomsnittet för varje deltagare resulterade i värdet 4,9, vilket indikerar på en mer negativ bild 
av produkten. För fullständiga mätdata från den semantiska differentialskalan, se Bilaga 18 – 
Semantisk differentialskala standardprodukt.  
 
I samband med att deltagarna fyllde i den semantiska skalan fick de tänka högt om varför de 
kryssade i en särskild ruta. Det som var tydligast var att majoriteten tyckte att produkten var svår 
att använda, där flera deltagare nämnde att timern kunde varit enklare. Dessutom nämnde 
deltagarna att produkten kändes ömtålig och hade låg kvalité på grund av att knapparna behövde 
tryckas in hårt för att reagera. Låg kvalité förknippades även med ljuset från lamporna. Två 
deltagare tyckte dock att de robusta knapparna kändes hållbara och förknippade det med hög 
kvalité.  
 
Deltagarna nämnde att produkten kändes som en enkel och gammal modell, som antagligen 
funnits på marknaden i flera år. Flera deltagare tyckte att produkten var opålitligt då timerns 
on/off- läge ändrades automatiskt. Hälften av deltagarna nämnde att produkten hade mycket 
funktioner. En av deltagarna nämnde att ”man har försökt mer än vad man klarar av”. En annan 
deltagare uttryckte att moderna produkter ofta är förknippade med mycket funktioner, men trots 
det så kändes inte produkten modern längre. Två deltagare nämnde att produkten kändes 
traditionell, vilket kunde bero på att det var mycket kontraster.  
 
Gällande priset på produkten nämnde hälften att den troligtvis tillhörde ett lägre prissortiment, 
medan två deltagare trodde att den var ganska dyr. Majoriteten av deltagarna uttryckte att 
produkten var tråkig, dålig och oattraktiv. Däremot tyckte några deltagare att den var bekant då 
den fungerade som en ”vanlig luftkonditionering”.  
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Premiumprodukt 

 
Figur 20 - Resultat av semantisk differentialskala för premiumprodukten 

Resultatet av premiumprodukten visas i Figur 20 och även här är det produkt medelvärdet hos 
varje begreppspar som redovisas. Det som kan ses i figuren är att deltagarna övervägande har 
valt värden som representerar mer nöje än missnöje och att alla adjektivpar har ett medelvärde 
som uppfattas som mera positivt. De adjektivpar som fått lägst värden är ”enkel at 
använda”/”svår att använda”, samt ”bekant”/”obekant”, vilket indikerar på att deltagarna 
uppfattade produkten som enkel att använda och att den var bekant. Det adjektivpar som fått 
högst värde är ”intressant”/”tråkig”, vilket indikerar på att deltagarna är relativt neutrala i frågan 
och uppfattar produkten som varken intressant eller tråkig.  
 
Genomsnittet för varje deltagare för premiumprodukten resulterade i värdet 3,0, vilket indikerar 
på en mer positiv bild av produkten. För fullständiga mätdata från den semantiska 
differentialskalan, se Bilaga 19 – Semantisk differentialskala premiumprodukt. 
 
Majoriteten av deltagarna nämnde att premiumprodukten såg relativt modern ut. En deltagare 
nämnde att den liknade en högtalare och en annan att ”de lagt mycket jobb på att den ska passa 
in i ett rum”. Två deltagare nämnde att den såg traditionell ut. En deltagare nämnde att den 
verkade teknologisk då den går att koppla upp på wifi. Sex av åtta deltagare nämnde att produkten 
var enkel att använda, där några nämnde att den var pålitligt för att den gjorde vad deltagarna 
ville. Dock nämnde en annan deltagare att produkten var opålitligt då temperaturanvisningen 
ändrades efter inställning.  En nämnde att han eller hon inte hade litat på produkten om det fanns 
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många knappar som deltagaren inte hade förstått.Hälften av deltagarna nämnde att produkten var 
bekant då den fungerade som liknande luftkonditionering. Två deltagare nämnde att det var 
bekant med touchknappar och att de förväntat sig de funktioner som fanns på produkten.  
 
Några deltagare nämnde att den var ganska attraktiv och att den gav en känsla av kvalité. En 
nämnde att produkten var attraktiv framifrån och en annan nämnde att den inte var riktigt som 
hon eller han önskade sig. Fyra deltagare tyckte att produkten såg plastig ut och en nämnde att 
den verkade ömtålig. En deltagare tyckte att premiumprodukten var oattraktiv och två deltagare 
tyckte att den var ointressant.  
 

4.3.8 Analys av resultat från test 1  
I detta delavsnitt presenteras en analys av resultaten som test 1 genererade. 
 
Standardprodukt 
Endast två av fyra uppgifter uppnådde en ändamålsenlighet på minst 30 %. Detta visar att 
majoriteten av uppgifterna upplevdes för svåra eller problematiska, vilket indikerar på att 
produkten har en hög svårighetsgrad (Maioli, 2018). Då deltagarna uppskattade sin tekniska 
kompetens till genomsnitt 5,1 som tyder på högre teknisk kompetens än lägre, visar även det att 
produkten var för svår. Detta eftersom produkten riktar sig till en målgrupp som inte är tekniskt 
kunnig.  
 
Den uppgift som resulterade i lägst ändamålsenlighet på 12,5 % var uppgift K3, som dessutom 
hade lägst effektivitet i förhållandet mellan antalet handlingar som krävdes för att slutföra 
uppgiften, se Diagram 5. För att slutföra uppgiften krävdes 136 % mer knapptryck än vad som 
hade krävts, och därmed större ansträngning, se Diagram 6. Endast en deltagare klarade av att 
slutföra uppgiften utan hjälp från moderatorn. Uppgiften bestod av att använda funktionen timer, 
som medförde problem i allvarlighetsgrad 2, 3 och 4. Även sovlägesfunktionen användes 
felaktigt under uppgiften av flera deltagare. Det visar på att det finns svårigheter i att förstå både 
funktionerna timer och sovläge, vilket även kom fram under intervjun.  
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Diagram 6 - Standard: Effektivitet uppgift K3 Diagram 5 - Ändamålsenlighet uppgift K3 
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Även i uppgift F1, uppstod problem med funktionerna timer och sovläge, med allvarlighetsgrad 
3 och 4. Dessa problem resulterade i en ändamålsenlighet om 25 % och med näst lägst 
effektivitet, se Diagram 8 och Diagram 7. Två av åtta deltagare kunde slutföra uppgiften 
ändamålsenligt utan hjälp från moderatorn. Ett mindre problem med uppgiften, med 
allvarlighetsgrad 1, var att fjärrkontrollen var svårtolkad. Deltagare försökte reglera 
fläkthastigheten med plus/minus-knapparna, istället för att trycka upprepade gånger på ”speed”-
knappen.  
 

                      

Uppgift K2 resulterade i en ändamålsenlighet på 50 %, vilket innebar att hälften av deltagarna 
lyckades slutföra uppgiften framgångsrikt, se Diagram 10. Effektiviteten var relativt låg, med 95 
% mer knapptryck än vad som krävdes, se Diagram 10. Alla problem i uppgiften fick 
allvarlighetsgrad 3. Problemen handlade om att lamporna lyste för svagt och att knapparna var 
för hårda så att deltagarna hade svårt att använda och förstå produkten. Detta framkom även i 
intervjun.  
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Diagram 7 - Standard: Ändamålsenlighet uppgift F1 
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Även om uppgift K1 uppnådde en ändamålsenlighet på 75 %, se Diagram 12, och hade högst 
effektivitet med 40 % fler knapptryck, se Diagram 11, så upptäcktes ett problem med 
allvarlighetsgrad 4. Problemet innebar att knapparna var för hårda för att trycka in, vilket gjorde 
att deltagarna hade svårt att starta produkten. Detta innebär att den här delen av produkten 
behöver vidareutveckling.  
 

                

Den totala ändamålsenligheten för standardprodukten blev 41 %. Under intervjuerna framkom 
dessutom att ingen deltagare förstod vad funktionen ”One touch” som återfanns på 
fjärrkontrollen innebar. Under testet observerades även huruvida deltagarna utnyttjade de olika 
lägesfunktionerna. Detta gjordes för att undersöka om några lägesfunktioner är överflödiga och 
inte används. Testet påvisade att deltagarna inte ändrade funktionsläge, förutom till endast fläkt.  
 
Premiumprodukt 
Den totala ändamålsenligheten för premiumprodukten blev 92 %. Alla uppgifter för 
premiumprodukten hade en ändamålsenlighet som överstiger 30 %. Detta visar att ingen av 
uppgifterna upplevdes för svåra eller problematiska, vilket indikerar att produkten har en låg 
svårighetsgrad. Dessutom var det inget av de upptäckta problemen som klassades som 
allvarlighetsgrad 4.  
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Den uppgift med lägst ändamålsenlighet på 75 %, var uppgift F1, där två av åtta deltagare 
behövde hjälp för att slutföra uppgiften, se Diagram 13. Problemen innefattade både funktionen 
fläkt, automatisk fläkthastighet och temperaturangivelsen på displayen, vilket graderades till 
allvarlighetsgrad 2 och 3. Även i intervjun nämnde deltagare att detta upplevdes som svårt och 
att de hellre hade önskat se vilken temperatur som produkten var inställd på, än vilken temperatur 
som var i rummet. 
 

 
Ett problem med allvarlighetsgrad 1 var texten ”mode” på fjärrkontrollen, då deltagare misstog 
texten för en knapp. Deltagare nämnde att tolkningen att texten ”mode” på fjärrkontrollen var 
en knapp, delvis berodde på att samma text på kontrollpanelen var en knapp.  Uppgiften krävde 
36 % mer ansträngning, vilket delvis berodde på att deltagarna hade svårt att gå från läget fläkt 
till kylning med automatisk fläkthastighet, se Diagram 14.  
 
Både uppgift K1 och K2 hade en ändamålsenlighet på 100 %, se Diagram 16 och Diagram 18. 
Uppgift K1 slutförde alla deltagare utan extra ansträngning och med maximal effektivitet, se  
Diagram 15. Uppgiften påvisade ett problem med allvarlighetsgrad 1, som innebar att deltagare 
inte förstod vad som hände när displayen slocknade.  
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Deltagare hade några mindre problem med uppgift K2, där temperaturangivelsen på displayen 
missuppfattades, vilket graderades till allvarlighetsgrad 3. Detta problem framkom även i 
intervjun där fyra deltagare trodde att temperaturen indikerade vad produkten var inställd på, 
vilket inte var korrekt. Ett annat problem var att deltagare tryckte på displayen, som resulterade 
i allvarlighetsgrad 1. På grund av dessa problem, krävdes 63 % mer ansträngning att genomföra 
uppgiften för deltagarna, se Diagram 17.  
 

                             
     Diagram 17- Premium: Effektivitet uppgift K1               Diagram 18 - Premium: Effektivitet uppgift K1 

 

4.4 Utveckling 
Detta avsnitt beskriver konceptgenerering, konceptval och prototypframtagning av ett nytt 
gränssnitt för den standardprodukten. Enligt avgränsningar kommer endast en av produkterna att 
vidareutvecklas. Standardprodukten valdes att vidareutvecklas då den hade flest 
problemområden utifrån test 1. Vidareutvecklingen kommer att leda till ett koncept, som kommer 
testas på liknande sätt som test 1. Ett koncept för fjärrkontrollen kommer att tas fram, men 
kommer inte att testas.  

4.4.1 Konceptgenerering 
Grunden till konceptgenereringen var sammanfattningen av de problemområden som 
presenterats ovan för standardprodukten, samt information från utvärdering av recensioner och 
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konkurrentanalysen. De delar som var viktigast att få med i utvecklingen var de som blivit högst 
rankade i skalan av allvarlighetsgrad, eftersom de problemen har störst påverkan på 
användarupplevelsen.  
 
Nedan listas de problemområden som upptäcktes under testerna tillsammans med olika alternativ 
och lösningar för att förbättra bristerna hos produkten.  
 

• Sovlägesfunktionen: Deltagarna hade svårt att förstå funktionen och deltagarna tyckte 
att återkopplingen från produkten var dålig. En lösning skulle kunna vara att när 
funktionen aktiveras lyser en indikatorlampa och en tidsenhet visar 8.0 hr på displayen. 
För varje halvtimme räknas tiden ner så att användaren visuellt kan se vad som händer 
och kan själv se hur lång tid som är kvar. Detta skulle resultera i bättre återkoppling, 
vilket Nilsen (1993) påpekar är viktigt för att användaren ska förstå varje handling och 
knapp-tryck.  
 
Ett annat alternativ skulle kunna vara en blinkande lampa som visar när det är en timme 
kvar av sovlägesfunktionen. Lampan skulle kunna blinka när den aktiveras, sedan lysa 
konstant, för att därefter blinka igen när det är en timme kvar.  Ett tredje alternativ skulle 
kunna vara att en lampa indikerar att det händer något under ett intervall. Till exempel 
skulle fyra stycken lysdioder kunna placeras under aktiveringsknappen och dessa dioder 
skulle kunna lysa i intervall om 2 timmar för att ge användaren information om hur länge 
sovläget varit aktiverat och hur länge det är fortsatt aktiverat. Dock kanske många 
nordamerikaner vet hur funktionen fungerar. Ett förslag kan vara att förtydliga funktionen 
enligt ovan, men om produktägarna tror att huvudanvändarna vet hur funktionen fungerar 
kan det vara onödigt.  

 
• Timer: Deltagarna hade även svårt att förstå hur och när den här funktionen aktiverades. 

En lösning skulle kunna vara att när funktionen aktiveras kan tiden visas på displayen 
och regleras med samma knappar som reglerar temperaturen, men även här bör tiden 
räknas ner per halvtimme för att användaren ska få återkoppling. Vilken tidsenhet timern 
har bör också synas bättre, då det var ett stort problem som uppmärksammades under 
testerna. Det behövs även mer tid när timern ska ställas in, det vill säga mer än 5 sek.  

 
• Auto: Funktionen AUTO innebär samma sak som kylning + automatisk fläkt. Nielsen 

(1993) menar att funktioner som liknar varandra kan förvirra användaren. Av den 
anledningen bör inställningsläge AUTO tas bort.  

 
• Knappar: Ett problem med knapparna var att de var väldigt hårda att trycka på, vilket 

bör förbättras. Även om det inte är estetiskt tilltalande kan det vara en fördel med knappar 
som sticker ut eller är markerade, för då kan användare se och känna var en knapp börjar 
och slutar.  
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• Indikatorlampor: Lampornas ljusstyrka måste regleras. Användaren måste kunna se när 
det är ljust i rummet och solen lyser in, även från avstånd ska lamporna kunna ses.  

 
• Fjärrkontroll: Fjärrkontrollens knappar bör motsvara knapparna på kontrollpanelen, 

både för att förenkla för användaren men även för att behålla samma formspråk.  
 
Olika koncept togs fram genom att använda en konceptkombinationstabell som visas Bilaga 20 
– Konceptkombinationstabell. De olika kolumnerna i tabellen motsvarade olika egenskaper som 
gränssnittet erhöll. För att få fram många koncept fick projektdeltagarna både generera koncept 
enskilt och gemensamt. Koncepten skissades dels för hand men även i Adobe XD. Koncepten 
som genererades fram visas i Bilaga 21 – Koncept.  
 

4.4.2 Konceptval och slutgiltigt koncept 
Efter ett möte med Martin Alexanderson, Design Director hos Electrolux, togs beslutet att ta 
fram ett koncept som motsvarar en kostnad på kontrollpanelen som är jämlik med dagsläget, det 
vill säga har en (eller flera) 88-skärm. Det framkom dessutom att märket Frigidaire inte använder 
symboler i sitt formspråk. Även idéer om att ha ett vred som reglage förkastades, då ett vred på 
kontrollpanel inte kan samverka med en fjärrkontroll till en rimlig kostnad.  
 
Projektdeltagarna diskuterade återigen hur funktionerna timer, temperatur och sovläge skulle 
kunna samverka och fungera. Efter konceptgenerering av endast det området togs förslaget fram 
att konceptet bör ha två displayer, en för temperatur och en för tidsanvisning. Förslaget innebar 
dessutom att det tillhörande knappar till tidsanvisningen borde vara ”timer turn on”, ”timer turn 
off” och ”sleep”. Två displayer skulle medföra tydlighet i vad produkten är inställd på, samt ger 
kontinuerlig information om timer och sovlägesfunktionen, vilket saknades tidigare. Ett 
gemensamt reglage för båda displayerna skulle kunna utgöras av en plus- och en minusknapp. 
Plus och minus valdes istället för pilar som reglage för att premiumprodukten upplevdes enklare 
både på kontrollpanel och fjärrkontroll, samt fjärrkontrollen för standardprodukten. Alla dessa 
tre enheter hade plus/minus istället för pilar som reglage.  
 
De befintliga koncepten utvecklades efter nya idéer om ovanstående information, vilka 
presenteras i Bilaga 22 – Utvecklade koncept.  
 
För att välja vilket eller vilka koncept som eventuellt skulle vidareutvecklas genomfördes en 
Pughs konceptvalsmatris, som presenteras i Bilaga 23 – Pughs konceptvalsmatris med 
motivering. Detta gjordes för att få en överskådlig bild över fördelar och nackdelar med 
koncepten utifrån teorin, samt för att kunna ta fördelarna med respektive koncept och kombinera 
dessa för vidareutveckling. Bilagan presenterar även för- och nackdelar samt motivering till valt 
betyg för respektive koncept. 
 
Utifrån konceptvalsmatrisen fick koncept B, E och G högst betyg, vilka visas i Figur 21, Figur 
22 och Figur 23. För att gå vidare till ett slutgiltigt koncept gjordes en analys av varje koncept 
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med för- och nackdelar. Detta gjordes för att kunna dra nytta av de fördelar som övriga koncept 
hade, och applicera det på det framtida konceptet.  
 

 
Figur 21 - Koncept B 

 
Figur 22 - Koncept E 

 
Figur 23 - Koncept G 

 
Detaljutveckling av kontrollpanel  
Nielsen (1993) nämner att placeringen av särskilda element kan göra att användaren 
uppmärksammar dessa först och detta kan göras genom att placera de mest relevanta elementen 
först i läsordningen, det vill säga överst till vänster. Nielsen (1993) påpekar även att ett gränssnitt 
bör återspegla användningen på ett så naturligt sätt som möjligt, för att förståelsen mellan 
användare och gränssnitt ska bli så enkel som möjligt. Av den anledningen valdes en 
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elementordning med att placera de viktigaste funktionerna för gränssnittet i läsordningen, från 
vänster till höger. Sedan ansågs de viktigaste funktionerna vara de funktioner som krävs för att 
produkten ska fylla sitt syfte och därför gjordes valet att placera av/på-knappen längst till vänster, 
följt av inställningsläge och temperatur. Det ansågs även viktigt att layouten på kontrollpanelen 
skulle vara symmetrisk, då det symboliserar skönhet, balans och harmoni (Lidwell, et al., 2003).  
 
En annan viktig del var att alla knappar som hade liknande funktion skulle ha liknande utseende, 
för att layouten skulle bli konsekvent (Nielsen, 1993) (Jordan, 2000). Funktionellt konsekvent 
layout applicerades genom att knapparna ”timer turn on”, ”timer turn off” och ”sleep” användes 
på liknande sätt. Estetisk konsekvent layout applicerades genom att alla texter som var knappar, 
det vill säga ”mode”, ”minus”, ”plus”, ”speed”, ”filter”, ”timer turn on”, ”timer turn off” och 
”sleep”, hade samma typsnitt, textstorlek och bakgrundsfärg. Dessutom hade även alla texter 
som inte var knappar samma typsnitt och textstorlek. Typsnittet som valdes för hela layouten var 
samma som ingår i Frigidaires formspråk, vilket var ”Helvetica”. Dessutom valdes små 
bokstäver för samtliga ord eftersom även det ingår i Frigidaires formspråk.  
 
Då Nielsen (1993) beskriver att en vanlig källa till fel är att olika lägen liknar varandra, togs 
några av produktens lägen bort. Då cool och heat är inställningslägen som fungerar likadant 
beroende på vald temperatur, ansågs det onödigt att ha med båda två. En fördel med två olika 
lägen kan vara att användaren själv får bestämma om produkten kyler eller värmer, det vill säga 
om kompressorn snurrar framlänges eller baklänges. Däremot borde produkten kunna göra 
liknande beroende på skillnaden mellan vald temperatur och aktuell temperatur, med endast ett 
läge. Om det är varmt i rummet och användaren ställer in en lägre temperatur, borde kompressorn 
automatiskt snurra framlänges och därmed kyla rummet. Om det är kallt i rummet och 
användaren ställer in en högre temperatur, borde kompressorn automatisk snurra baklänges och 
därmed värma rummet. Av dessa anledningar valdes endast ett läge med namnet ”cool/heat”.  
 
De färgskalor som valdes var svart, grått, vitt och blått. Maioli (2018) menar att i rätt kontext 
kan svart symbolisera professionalism, likaså grått som dessutom symboliserar elegans och 
respekt. Vit färg symboliserar harmoni och lugn, precis som färgen blå (Maioli, 2018). Blå färg 
som bekräftelse på kontrollpanelen valdes då den färgen var på premiumprodukten, vilken 
uppfattades mer positiv av användarna. En annan anledning till färgvalen var att kontrollpanelen 
skulle ha samma färgskala som resten av produkten, samt att den skulle vara diskret och kunna 
passa in i de flesta hem.  
 
Dessutom gjordes några förändringar av språket. För att skapa mer tydlighet ändrades ”timer turn 
on” till ”delay on” samt ”timer turn off” till ”delay off”. Dessutom ändrades ”fan speed” till 
endast ”speed”. Detta gjordes bland annat för att korta ner antalet ord, så att det blir enklare för 
användaren att snabbt få en överblick över produkten.  
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Alla dessa förändringar ovan resulterade i ett slutgiltigt koncept, vilket presenteras i Figur 24. 
Se Bilaga 24 – Förklaring till valt koncept för mer ingående information om konceptets 
funktioner. 
 

 
Fjärrkontroll  
Utvecklingen av fjärrkontrollen påbörjades efter 
konceptvalet för kontrollpanelen. Det gjordes för att det 
var viktigt att fjärrkontrollen och kontrollpanelens 
design följde samma formspråk, något som deltagare 
påpekade att det inte gjorde för den ursprungliga 
produkten och den tillhörande fjärrkontrollen.  
 
Det som gjordes för att fjärrkontrollen skulle påminna 
om kontrollpanelen var att färg, typsnitt och utseende 
för knapparna valdes till desamma. På fjärrkontrollen 
placerades knapparna utifrån läsordningen från vänster 
till höger (Nielsen, 1993) men med beaktningen att 85–
90 % av världens befolkning är högerhänta 
(Nationalencyklopedin, 2019h), vilket ledde till att 
plus- och minusknapparna placerades på höger sida, 
Figur 25. Detta medan ”delay on”, ”delay off” och 
”sleep” placerades på vänster, av den anledningen att 
plus och minus antas användas mer frekvent än resterande knappar. Utöver det placerades 
knapparna ”mode” och ”speed” mellan ”on/off” och övriga knappar, då de ansågs användas 
oftare. 
 

4.4.3 Prototypframtagning  
En digital prototyp av konceptets kontrollpanel, som visades i Figur 24, togs fram med hjälp av 
programmet Adobe XD. Med hjälp av programmet kunde en digital prototyp byggas upp med 
hjälp av länkningar mellan olika bilder, men på grund av begräsningar i programvaran och för 
att prototypen inte skulle bli för omfattande att sammanställa, kunde inte en fullt fungerande 
prototyp tas fram där alla funktioner fungerade samtidigt. Fokus för prototypframtagningen blev 
istället att ta fram en prototyp som fungerade för kommande test, vilket innebar en prototyp där 
funktionerna för respektive uppgift utifrån tidigare test fungerade. Detta för att kunna återskapa 

Figur 24 - Slutgiltigt koncept för kontrollpanel 

Figur 25 - Koncept fjärrkontroll 
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samma test som utfördes på den ursprungliga produkten, med likadana uppgifter. 
Prototypframtagningen resulterade därför i fyra olika filer, där varje fil representerade en uppgift 
och som presenterades på en surfplatta.  
 
Då en avgränsning gjordes i att endast testa kontrollpanelen för konceptet och inte 
fjärrkontrollen, skapades därför ingen prototyp av fjärrkontrollen. 
 

4.5 Test 2 – koncept  
Under detta avsnitt presenteras test 2 som gjordes på det slutgiltiga konceptet på kontrollpanelen 
som tidigare visats i delavsnitt 4.4.2 Konceptval och slutgiltigt koncept. Testet bestod av samma 
metoder som valdes för utvärdering av de två luftkonditioneringarna; användbarhetstest, 
utvärdering med känslokort, intervju samt en semantisk differentialskala. Testet genomfördes på 
samma sätt som test 1, se avsnitt 4.2 Test 1 – ursprungliga produkt för fullständig beskrivning, 
med undantag för några få justeringar som gjordes för att kunna testa prototypen med hjälp av 
en surfplatta.   
 

4.5.1 Förändringar och justeringar 
Nedan presenteras de förberedelser och justeringar som gjordes inför testet av konceptet. 
 

• En förändring som gjordes inför test 2 var att exkludera alla uppgifter och frågor som 
hörde samman med fjärrkontrollen, eftersom testet inte innefattade någon fungerande 
prototyp av fjärrkontrollen. Uppgift F1 som tidigare under test 1 genomfördes med 
fjärrkontrollen, utfördes under test 2 direkt på panelen. Av samma anledning utelämnades 
även frågan om vad knappen ”one touch” på fjärrkontrollen innebar. 
 

• Intervjufrågan om användaren förstod vad knappen ”filter” innebar utelämnades, med 
anledning av att alla tidigare deltagare förstod vad knappen och funktionen innebar.  
 

• En intervjufråga lades till för att se om användaren förstod funktionen cool/heat som 
adderades som en ny funktion på displayen.  
 

• Antal grader som användaren skulle ställa in för varje uppgift justerades, detta för att 
förenkla skapandet av prototypen. Uppgifterna var dock detsamma och bestod av samma 
antal knapptryckningar som för test 1, för att senare kunna jämföras. 
 

• Eftersom konceptet med kontrollpanelen endast testades på en surfplatta kunde inte 
deltagarna få samma fysiska återkoppling av knapparna och de kunde heller inte få 
samma helhetsbild av produkten som under test 1. Däremot fick deltagarna ta del av en 
bild i verklig storlek av konceptet applicerat på standardprodukten. Av den anledningen 
togs adjektivparen dyr/billig, hög kvalité/låg kvalité och hållbar/ömtålig bort från den 
semantiska differentialskalan. Nedan i Tabell 8 visas den differentialskala som användes 
för test 2.  
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Tabell 8 - Semantisk differentialskala för test 2 - prototyp 

Modern � � � � � � � Traditionell 

Högteknologisk � � � � � � � Lågteknologisk 

Pålitlig � � � � � � � Opålitlig 

Enkel att använda � � � � � � � Svår att använda 

Bekant � � � � � � � Obekant 

Attraktiv � � � � � � � Oattraktiv 

Intressant � � � � � � � Tråkig 
 

4.5.2 Deltagare  
Deltagarna som testade prototypen bestod av slumpmässigt utvalda personer inom Eskilstuna 
kommun. Antalet personer valdes till 8, precis som under test 1. Även inför detta test fick varje 
deltagare fylla i samma formulär om bakgrundsinformation, vilket visas i Bilaga 4 – 
Bakgrundsformulär.  
 
Testet genomfördes på Mälardalens Högskola i Eskilstuna och deltagarnas integrering med 
prototypen dokumenterades med både ljud- och videoupptagning. Därför fick deltagarna även 
för detta test skriva på ett godkännande om sekretess och hur deras personuppgifter samt 
videoinspelningen skulle hanteras, vilket visas i Bilaga 5 – Godkännande om sekretess. Detta för 
att deltagarna skulle känna sig bekväma med att informationen som de gav endast skulle 
användas till att utvärdera och analysera konceptet, samt att personuppgifterna skulle hanteras 
konfidentiellt.  
 

4.6 Resultat och analys av test 2 
I följande avsnitt presenteras resultatet från test 2. Avslutningsvis sammanställs en analys över 
resultatet.  
 

4.6.1 Bakgrund om deltagare 
För test två bestod deltagarna av hälften kvinnor och hälften män, i åldrarna 18–29 år samt 50–
59 år. Den uppskattade tekniska kompetensens medelvärde blev 5,3 på skalan 1–7, där alla valde 
en siffra mellan 3–7. Endast två deltagare angav att de hade en luftkonditionering hemma. Mer 
information om deltagarnas bakgrund ges i Bilaga 25 – Bakgrund om deltagare test 2. 
 

4.6.2 Ändamålsenlighet  
Hur framgångsrikt en uppgift slutfördes bedömdes på samma sätt som för test 1, enligt Tullis & 
Alberts (2013) fyrgradiga skala. Utifrån testresultaten beräknades sedan respektive uppgifts 
ändamålsenlighet, enligt Maioli (2018), se delavsnitt 3.3.2 Dataanalys av användbarhetstest. I 
Diagram 19 visas uppgifternas ändamålsenlighet, vilket visar hur framgångsrikt uppgifterna 
slutförts i procent. Varje deltagares prestation bedömdes enligt bedömningsskalan, där alla 
prestationer som bedömdes som grad 1 och 2 ansågs vara framgångsrikt slutförda uppgifter i 
formeln för ändamålsenlighet, då de inte innebar att deltagaren behövde hjälp från moderatorn.  
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Diagram 19 - Sammanställning av ändamålsenlighet för konceptet 

Den totala ändamålsenligheten för konceptet beräknades till 59 %. För fullständiga mätdata och 
utförliga beräkningar, se Bilaga 26 – Ändamålsenlighet test 2. 
 

4.6.3 Effektivitet 
Även effektiviteten beräknades på samma sätt som för test 1. Ett medelvärde av antalet 
handlingar som krävts deltagarna att slutföra respektive uppgift räknades ut. Medelvärdet 
jämfördes med minsta antalet handlingar som behövdes för att slutföra uppgiften, för att få 
information om hur mycket mer ansträngning som krävdes av deltagarna. Antal handlingar 
representeras här av antal knapptryckningar som krävdes för att deltagaren skulle slutföra 
uppgiften. Resultatet presenteras i Diagram 20. Ytterligare information om effektiviteten för 
respektive deltagare återfinns i Bilaga 27 – Effektivitet test 2. 
 

 
Diagram 20 - Sammanställning av effektiviteten för konceptet 
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4.6.4 Identifierade fel 
Felen presenterades och rangordnades på samma sätt som för test 1, se Bilaga 28 – Fel test 2. 
Detta för att hitta varje produktrelaterad orsak. Felen ordnades efter allvarlighetsgrad, som visas 
i Tabell 9.  
 
Tabell 9 - Sammanfattning av problemområden för koncept 

Allvarlighetsgrad 4 

• Produkten måste vara påslagen när temperaturen ska ställas in.  
• Produkten måste vara avstängd när ”delay on” aktiveras.  
• Produkten måste vara påslagen när ”delay off” aktiveras.  

Allvarlighetsgrad 3  

• ”Delay off” tolkas som en avstängningsfunktion för ”delay on”.  
• ”Sleep” tolkas som en försenad avstängning, istället för ”delay off”.  
• Svårigheter i att förstå skillnaden mellan ”delay on”, ”delay off” och ”sleep”.  
• Knapparna ”delay on”, ”delay off” och ”sleep” smälter in i displayen. 

Allvarlighetsgrad 2 

• TP tror att läget ”fan” behöver aktiveras för att ändra fläkthastigheten.  

Allvarlighetsgrad 1 

• Svårt att förstå vilken text som är en knapp.  

 

4.6.5 Intervju  
En sammanställning av svaren från intervjufrågorna presenteras i Bilaga 29 – Sammanställning 
intervjusvar test 2. Delar av sammanställningen presenteras i den övergripande 
sammanställningen för konceptet nedan.  
 

4.6.6 Känslokort  
Nedan visas resultaten från känslokorten både utifrån individen samt hela deltagargruppen.  
 
Individuellt resultat  
Summan av antal steg som deltagarna förflyttades känslomässigt innan interaktion gentemot 
önskad känsla var 14 steg, se Bilaga 30 – Jämförelse av känslokort för koncept. Ingen av 
deltagarna valde ett känslokort som motsvarade en motsatt känsla, vilket indikerar att produkten 
till viss del uppfyllde den känsla som deltagarna ville ha. Två deltagare valde samma kort innan 
interaktion med konceptet som önskad känsla, vilket tyder på att konceptets utseende motsvarade 
deltagarnas känslomässiga förväntningar.  
 
Resultatet visade att endast en av åtta deltagare valde kort efter interaktionen som var helt motsatt 
den önskade känslan. Den totala summan av antal steg som deltagarna förflyttade sig var 13 steg. 
Även här valde två deltagare samma kort efter interaktionen med konceptet som önskad känsla.  
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Totalt resultat  

 

  Antalet P representerar antalet personer som verbalt uttryckt samma åsikt/känsla 
 
Resultatet av känslokorten för konceptet visade att hälften av deltagarna, valde ett kort som 
motsvaras av den behagliga sidan innan interaktionen. Tre personer valde kort som motsvaras av 
den obehagliga sidan och en person valde ett kort som representerar en neutral känsla mellan 
behaglig och obehaglig, se Figur 27. Detta indikerar att deltagarnas första känsla av prototypen 
kan tolkas som att deltagarna var oeniga kring vad prototypen förmedlade vid första anblick. 
Detta förstärks av deltagarnas verbala uttryck som visar att fyra personer uttalat att de kände sig 
fundersamma, vilket kan ses som en mer obehaglig känsla. Detta till skillnad mot de som uttalat 
uttryckte att de kände sig glada, positivt inställda och nöjda, vilket kan ses som en mer behaglig 
känsla. En deltagare uttryckte verbalt att hon eller han kände sig fundersam för att det var svårt 

Uttryckta känslor innan interaktion:  Uttryckta känslor efter interaktion:  

4P 
3P 
2P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Lite fundersam  
Känner mig glad  
Är positivt inställd  
Känner mig neutral  
Lite förvirrad  
Ser snyggt ut  
Ser bra ut  
Känner mig nöjd  
Blir inte imponerad  
Ser alldaglig ut  

2P 
2P 
2P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 
1P 

Jag är nöjd  
Den var bra  
Jag är glad  
Lite krånglig känsla   
Känner mig förvånad  
Är förvirrad  
Känner mig stressad  
Lite bekymrad  
Känner mig frustrerad  
Väldigt bra känsla  
Den var intuitiv  
Känns sämre än innan  
Jag förstod inte direkt  
Fundersam  

Figur 27 - Koncept: Valt känslokort innan interaktion Figur 26 - Koncept: Valt känslokort efter interaktion 
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att veta hur produkten skulle startas. En annan deltagare uttryckte att personen kände sig 
fundersam över om han eller hon skulle klara av att använda produkten.  
 
Efter interaktionen valde tre personer kort som representerar en neutral känsla mellan behaglig 
och obehaglig, men med en större grad av upphetsning. Detta kan tolkas som att deltagarna 
upplevde starkare känslor efter interaktionen, än innan interaktionen. Tre av deltagarna valde 
kort som motsvaras av den mer behagliga sidan och två av deltagarna valde kort som motsvaras 
av den mer obehagliga sidan, se Figur 26. Figuren visar även att deltagarnas valda kort har fått 
en större spridning, vilket indikerar att deltagarnas känslor har blivit mer oeniga efter 
interaktionen i jämförelse med korten som valdes innan interaktion. Denna oenighet förstärks 
även av deltagarnas verbala uttryck som visar att deltagarna kände allt ifrån frustration, 
förvirring, stress till glädje och nöjdhet. En deltagare uttryckte att han eller hon var förvånad för 
att det var svårt att se att ”mode” och ”speed” var knappar. Två deltagare nämnde att det var svårt 
att förstå systemet, vilket gjorde dem stressade. En annan deltagare tyckte att det var ologiskt hur 
vissa funktioner fungerade, till exempel hur ”sleep” fungerade och hur ”delay on” stängdes av. 
Däremot tyckte en deltagare att produkten var väldigt bra vilket gav en bra känsla, och uttryckte 
”det står ju precis vad man ska göra”.  
 

  
Figur 28 - Koncept: Valt känslokort för önskad känsla 

Genom en jämförelse mellan önskad känsla, Figur 28 och känslorna innan interaktionen, Figur 
27 ses att hälften av deltagarna fick en känsla som representerar eller liknar den känslan som de 
helst skulle vilja ha av konceptet. Efter interaktionen, se Figur 26, var det endast två personer 
som uppnådde den känsla som de helst skulle vilja ha av produkten. Detta kan tolkas som att 
konceptet förmedlade en känsla till deltagarna innan interaktionen som bättre överensstämde 
med det deltagarna ville ha, till skillnad mot den känsla som deltagarna fick av konceptet efter 
interaktionen. Detta kan i sin tur indikera att konceptets formspråk och layout tilltalade 
deltagarna vid första anblick, men att konceptets funktionalitet genererade en större spridning 
känslor hos deltagarna.  
 

Uttryckta önskade känslor av prototypen:  

4P 
3P 
2P 
2P 
1P 
1P 
1P 

Vill känna mig glad  
Vill att det ska kännas enkelt  
Vill känna mig jätteglad  
Vill känna mig nöjd  
Vill ha en bra känsla  
Vill inte känna mig arg  
Vill inte känna mig fundersam  
 
 

Antalet P representerar antalet personer som 
verbalt uttryckt samma åsikt/känsla 
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Valda kort jämfört med verbalt uttryckt känsla  
Eftersom varje deltagare fick berätta vilka känslor de hade i samband med att de valde kort, 
kunde det verifieras om deltagarna valde det känslokort som uttryckte den känsla som de 
uttryckte verbalt. Resultatet av det visade att 92 % av korten som valdes i test 2 uttryckte samma 
känsla som deltagarna gjorde, se Bilaga 31 – Valt kort jämfört med uttryckt känsla test 2 för 
fullständig uträkning samt vilket kort deltagarna egentligen skulle ha valt baserat på uttryckt 
känsla.  
 

4.6.7 Semantisk differentialskala 

 
Figur 29 - Medelvärde semantisk differentialskala för prototyp 

Resultatet från den semantiska skalan av konceptet visas i Figur 29. I figuren syns att deltagarna 
över lag har valt värden som representerar mer nöje än missnöje, där endast adjektivparen 
”modern/ traditionell” och ”högteknologisk/ lågteknologisk” har fått övergripande negativa 
värden. Hälften av deltagarna nämnde att produkten hade ansetts som högteknologisk om den 
hade gått att styra med en applikation. En av deltagarna nämnde att den kändes traditionell på 
grund av mycket plastdetaljer, vilket ”kändes lite 60-tal”. Deltagare tyckte också att den hade 
varit mer modern och mer intressant om det var touchknappar istället för tryck-knappar. En av 
deltagarna nämnde att produkten kändes väldigt modern, men att han inte kunde förklara känslan.  
 
Diagrammet visar även att de adjektivpar som fått lägst värde, och alltså är mer positiva, är 
”pålitlig/opålitlig” samt ”bekant/obekant”. Deltagare nämnde bland annat att produkten var 
pålitlig eftersom rätt knappar lyste upp. De nämnde även att den hade varit mer attraktiv om hela 
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skärmen var en display eller om siffrorna hade lyst upp mer vid användning. En användare 
nämnde att produkten var attraktiv då han gillade formfaktorn.  
 
Majoriteten av deltagarna nämnde att produkten var enkel att använda, men att de hade problem 
med ”delay on”, ”delay off” och ”sleep”. Två deltagare nämnde att produkten var enkel att 
använda efter några gånger när de förstått hur den fungerar. En deltagare nämnde att ”man har 
tänkt till lite” och en annan menade att det inte krävdes så många steg för att göra sina 
inställningar. Andra ord som användes för att beskriva produkten var enkel, bra, stilren och ”inte 
direkt ful”.  
 
Genomsnittet för varje deltagare för konceptet resulterade i värdet 3,6, vilket indikerar på en mer 
positiv bild av produkten. För fullständiga mätdata från den semantiska differentialskalan, se 
Bilaga 32 – Semantisk differentialskala test 2. 
 

4.6.8 Analys av resultat från test 2 
Den totala ändamålsenligheten för konceptet blev 59 %, där tre av fyra uppgifter uppnådde en 
ändamålsenlighet över 30 %. Uppgift K1 resulterade i en ändamålsenlighet på 100 % där alla 
deltagare använde minsta möjliga ansträngning som faktiskt krävdes, se Diagram 21 och 
Diagram 22. Det innebär att funktionen som testades i uppgiften, vilket var att starta och stänga 
av prototypen, inte behöver förbättras. 
  

                     

 
I uppgift K2 blev ändamålsenligheten 87,5 %, där en av deltagarna behövde hjälp för att slutföra 
uppgiften, se Diagram 24. Uppgiften krävde dessutom 38 % fler knapptryck än minsta antal från 
deltagarna, se Diagram 23. Felet där en deltagare behövde hjälp bedömdes till allvarlighetsgrad 
2 och berodde på att deltagaren ändrade läge till fläkt för att ändra fläkthastigheten. Ett annat fel 
som bedömdes till allvarlighetsgrad 4 var att deltagaren försökte reglera temperaturen när 
produkten var avstängd. Ett fel med allvarlighetsgrad 1 var att deltagare hade svårt att veta vilka 
delar av kontrollpanelen som var knappar. Däremot nämnde majoriteten av deltagarna i intervjun 
att det var enkelt att trycka på ”mode” och ”speed”, samt att ändra temperatur.  

0 %
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Diagram 22- Koncept: Effektivitet uppgift K1 Diagram 21 - Koncept: Ändamålsenlighet uppgift K1 
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I uppgift K3 kunde ingen av deltagarna slutföra uppgiften utan hjälp från moderatorn, däremot 
kunde alla utom en avsluta uppgiften framgångsrikt efter hjälp, varav en ändamålsenlighet på 0 
%, se Diagram 25. Felet berodde på att deltagarna inte förstod att produkten behövde vara 
avstängd för att aktivera ”delay on”, vilket fick allvarlighetsgrad 4. Ett annat fel, som bedömdes 
till allvarlighetsgrad 3, var att deltagare trodde att ”delay off” var en avstängningsfunktion till 
”delay on”. Det gjorde att deltagarna trodde att ”delay off” skulle aktiveras för att stänga av 
”delay on”. En deltagare visste inte hur personen skulle senarelägga start av produkten för att 
personen inte såg knapparna ”delay on”, ”delay off” och ”sleep”. Detta berodde på att knapparna 
smälte in för mycket i displayen, vilket bedömdes till allvarlighetsgrad 3. Problemen med 
funktionerna ”delay” och ”sleep” gjorde att det krävdes i genomsnitt 88 % fler knapptryck än 
minsta antal, se Diagram 26, vilket ledde till större ansträngning.  
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

K3

Ändamålsenlighet

+ 88 %

0
2
4
6
8

10
12
14

K3

Effektivitet

Medelvärde deltagare

Minsta antal knapptryck



73 (100) 
 

Den sista uppgiften, K4, hade en ändamålsenlighet på 50 %, se Diagram 27. Det innebär att 
hälften av deltagarna behövde hjälp av moderatorn för att slutföra uppgiften. Hjälpen berodde 
delvis på att några av deltagarna trodde att produkten skulle vara avstängd när ”delay off” 
aktiverades, eftersom produkten behövde vara avstängd när ”delay on” aktiverades. Detta 
bedömdes till allvarlighetsgrad 4. Även i intervjun nämnde fem deltagare att de tyckte att det var 
svårt att veta om produkten skulle vara på/av för att kunna göra särskilda inställningar. För 
uppgift K4 krävdes det i genomsnitt 37 % mer ansträngning för att slutföra uppgiften, se Diagram 
28.  

Ett annat fel var att deltagare trodde att funktionen ”sleep” skulle aktiveras istället för ”delay 
off”. Dock fungerade inte funktionen ”sleep” i detta läget, på grund av begränsningar i 
prototypen. Detta gjorde deltagarna förvirrade. Deltagarna hade dessutom svårt att förstå 
skillnader i funktionerna ”delay on”, ”delay off” och ”sleep”, vilket förstärktes i intervjun där 
fyra deltagare uttryckte samma sak.  
 
Deltagarna blev tillfrågade om vad funktionen ”sleep” kan innebära i slutet av testet där de även 
fick testa vad som hände när den funktionen aktiverades. Hälften av deltagarna trodde att det 
innebar att produkten skulle stängas av efter en viss tid, men insåg även då att det blev samma 
funktion som ”delay off”, vilket förvirrade. Tre deltagare trodde att funktionen innebar att 
produkten försattes i lågläge när det är dags att sova, så att den inte låter eller blåser lika mycket. 
Denna tolkning gjorde de efter att de sett att 8 timmar visades på displayen när ”sleep” 
aktiverades. En deltagare trodde att funktionen innebar en standardinställning där produkten 
”sover” i 8 timmar.  
 
Deltagarna blev dessutom tillfrågade om vad de trodde att läget ”cool/heat” innebar, eftersom 
den funktionen var ny för konceptet. Sex deltagare svarade ”en högre och en lägre temperatur” 
och en deltagare svarade att produkten reglerar själv beroende på vilka inställningar som görs. 
En deltagare svarade att eftersom det var två motsatser så ville han eller hon ha två lägen istället.  
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I intervjun beskrevs kontrollpanelen bland annat som lättläst, bra, luftig, enkel, tydlig och ren. 
Två deltagare beskrev att det var lagom med information medan en tyckte att den var svår att 
förstå och svårt att hitta funktioner. Även i test två uppskattade deltagarna sin tekniska kompetens 
till en högre teknisk kompetens än lägre, med ett genomsnitt på 5,3. Eftersom produkten riktar 
sig till en målgrupp som inte är tekniskt kunnig, kan det tolkas som att konceptet är svårt att 
använda. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Detta inkluderar resultat av fallstudien, samt 
resultatet av litteraturstudien.  
 

5.1 Resultat av fallstudie  
Nedan presentas resultatet av fallstudien som skulle resultera i en förbättring av 
luftkonditioneringens kontrollpanel och på så vis generera en bättre produkt som i sin tur bidrar 
till en bättre användarupplevelse.  
 
För att tydliggöra det som presenteras nedan av fallstudien presenteras återigen en bild på den 
ursprungliga kontrollpanelen, Figur 30 som tidigare introducerats i fallstudiens avsnitt 4.1 och 
det slutgiltiga konceptet, Figur 31 som tidigare introducerats i fallstudiens delavsnitt 4.4.2. 
 

 
Figur 30 - Ursprunglig kontrollpanel för luftkonditionering 

 
 

 
Figur 31 - Slutgiltigt koncept för kontrollpanel 

 

5.1.1 Ändamålsenlighet  
Nedan i Diagram 29 presenteras skillnaden för ändamålsenligheten mellan standardprodukten 
från test 1 och konceptet från test 2, det vill säga andelen deltagare som framgångsrikt slutförde 
respektive uppgift, utan hjälp från moderatorn. Tabellen visar att ändamålsenligheten har ökat 
för alla uppgifter hos konceptet i jämförelse med den ursprungliga produkten, bortsett från K3 
där ändamålsenligheten minskade med 12,5, procentenheter. Den totala ändamålsenligheten för 
konceptet resulterade i 59 % vilket är en ökning med 18 procentenheter jämfört med den tidigare 
produkten.  
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Diagram 29 - Jämförelse i ändamålsenlighet mellan standardprodukt och koncept 

 
 
 
 
 
 
Nedan i Diagram 30 presenteras antalet tillfällen där deltagare misslyckades med att slutföra 
uppgiften trots hjälp av moderatorn. Tabellen visar att det totala antalet tillfällen då deltagare 
misslyckades med att slutföra en uppgift minskade till enbart ett tillfälle hos konceptet, till 
skillnad mot sex tillfällen hos den tidigare produkten. 
 

 
Diagram 30 - Jämförelse i antal tillfällen när deltagare misslyckats trots hjälp av moderator 
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5.1.2 Effektivitet 
Nedan i Diagram 31 presenteras en jämförelse mellan den ursprungliga produkten och det 
framtagna konceptet i hur effektivt varje uppgift kunde genomföras av deltagarna. I tabellen 
jämförs uppgift F1 från test 1 med uppgift K4 från test 2, då dessa uppgifter genomfördes på 
samma sätt med enda skillnaden att uppgiften genomfördes med tillhörande fjärrkontroll under 
test 1 och direkt på enhetens kontrollpanel under test 2. Resultattabeller för respektive test 
presenteras tidigare i rapporten som Diagram 3 och Diagram 20.  
 
Effektiviteten beräknades utifrån hur många fler knapptryck som krävdes för att genomföra 
respektive uppgift, i förhållande till minsta antal knapptryck som krävdes för att slutföra 
uppgiften. Resultatet visar hur många fler knapptryck som krävdes utav deltagarna för att 
genomföra varje uppgift, uttryckt i procent.  Tabellen visar en minskning av procentenheter hos 
alla uppgifter hos konceptet i jämförelse med den ursprungliga produkten.  
 

  

5.1.3 Känslokort 
En jämförelse mellan summan av antal steg som deltagarna förflyttade sig i den circumplexa 
modellen av känslan innan interaktion med produkten och önskad känsla visas i Figur 32. I 
figuren visas dessutom en jämförelse mellan valt kort efter interaktion med produkten och önskad 
känsla. Minsta antal steg motsvarar antal steg som summan hade blivit om alla deltagare kände 
samma känsla efter interaktion som önskad känsla, det vill säga 0 steg i förflyttning. Maximalt 
antal steg motsvarar summan som hade blivit om alla deltagare kände den motsatta känslan efter 
interaktion gentemot önskad känsla, det vill säga 32 steg. Det innebär att mindre än 16 steg i 
förflyttning motsvarar en känsla som bättre stämmer överens med deltagarnas önskade känsla, 
än den helt motsatta känslan.  
 
Både när deltagarna fick välja kort innan interaktion och efter interaktion var antalet steg i 
förflyttning till önskat kort färre för konceptet än för standardprodukten. Det innebär att 

Diagram 31 - Jämförelse i effektivitet mellan ursprunglig produkt och slutgiltigt koncept 

40%

95%

136%
129%

0%

38%

88%

37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

K1 K2 K3 F1 / K4

Fl
er

 a
nt

al
 k

na
pp

try
ck

 i 
%

Effektivitet: Skillnad i procent

Standardprodukt Koncept

- 40

- 57

- 48 - 92

Uppgift 



78 (100) 
 

deltagarnas känsla för konceptet överensstämde bättre med deras önskade känsla för en 
luftkonditionering, än vad känslan för standardprodukten gjorde.  
 

 Standardprodukt Koncept 

Innan interaktion – önskat  15 14 
Efter interaktion  – önskat  28 13 

Minsta antal steg  0 

Maximalt antal steg  32 
Figur 32 - Förflyttning i antal steg i den circumplexa modellen 

5.1.4 Semantisk differentialskala 
Nedan i Figur 33 presenteras en jämförelse av den semantiska differentialskalan mellan den 
ursprungliga produkten och det framtagna konceptet. Maxvärdet och det mest negativa värdet 
för skalan representeras av värdet 7 och det minsta och mest positiva värdet på skalan 
representeras av värdet 1. Det totala medelvärdet för den ursprungliga produkten resulterade i ett 
värde på 4,9 och det totala medelvärdet för framtagna konceptet resulterade i ett värde på 3,6. 
Detta innebär en differens på 1,3 och en förskjutning på skalan åt den mer positiva delen av 
diagrammet för konceptet.  
 
Bortsett från adjektivparet högteknologisk/lågteknologisk har alla adjektivpar minskat i värde 
och därmed förskjutits åt den mer positiva sidan av diagrammet. Den största skillnaden kan ses 
för adjektivparet pålitlig/opålitlig där den ursprungliga produkten genererade ett värde på 5,5 och 
det framtagna konceptet genererade värdet 2,4.  

 
Figur 33 - Jämförelse av medelvärdet av semantisk differentialskala 
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5.2 Resultat av litteraturstudien: UX-metoder  
Nedan presenteras resultatet av litteraturstudien som tillsammans med fallstudien skulle resultera 
i tre metoder som kunde komplettera användbarhetstester och generera information om 
användarens känslor i relation till en produkt. Målet var att hitta metoder som kunde ge 
information om användarens känslor, då känslor är kopplat till tillfredsställelse. Detta eftersom 
användbarhetstester ger information om prestation och inte tillfredsställelse (Tullis & Albert, 
2013). 
 
I Tabell 10 presenteras och jämförs den information och data som valda metoder genererar: 

Tabell 10 - Sammanställning av vad valda metoder genererar för information och fördelar 

Metod Användbarhetstest 
 
Information 

• Ger kvalitativa data i form av information om beteenden (Rohrer, 2014) 
(Kuniavsky, 2003) 

 
• Ger kvantitativa data om hur många som lyckas slutföra en uppgift och 

hur många fel de gör (Kuniavsky, 2003) 
 

• Ger prestationsbaserade mätetal: Framgångsrikt slutförd uppgift, tid för att 
slutföra uppgift, fel, effektivitet och lärbarhet (Tullis & Albert, 2013) 

 
• Ger information om hur många fel som inträffade under interaktionen, var 

de inträffade och vilka uppgifter som genererade mest fel (Tullis & Albert, 
2013) 

 
• Ger information om hur ofta fel inträffar (Saunders, et al., 2009) 

 
• Ger information om interaktionen mellan användare och produkt 

(Kuniavsky, 2003) 
 

• Ger information om huruvida produkten uppfyller användarens behov eller 
inte (Maioli, 2018) 

 
 
Andra fördelar 

• Videoinspelning kan identifiera latenta användarbehov genom analys av 
ansiktsuttryck (Ulrich & Eppinger, 2012) 

 
• Ger information om deltagarens handling, reaktioner och tankar om 

tekniken ”tänka högt” appliceras under metoden (Barnum, 2002) 
 

• Orsaker till fel kan identifieras, vilket gör att varje användarproblem får en 
produktrelaterad anledning och kan användas i produktutvecklingssyfte 
(Maioli, 2018) 

Metod Känslokort 
 
Information 

• Ger information om användarens känslor av produkten (Desmet, et al., 
2003) (Desmet, et al., 2001) 

 
• Ger information om den känsla som deltagaren helst vill få av produkten 

(Desmet, et al., 2003) (Desmet, et al., 2001) 
 

• Ger kvantitativa data och mätbara värden för känslor (Desmet, et al., 
2003) 
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• Ger själv-rapporterande data (Tullis & Albert, 2013) 
 

 
Andra fördelar 

• Hjälper användaren att uttrycka känslor och tankar verbalt (Desmet, et al., 
2001) 

 
• Eliminerar svårigheten med att försöka förklara känslor verbalt  (Desmet, 

et al., 2003) (Desmet, et al., 2001) (Tullis & Albert, 2013) 
 

• Ej språkberoende (Agarwal & Meyer, 2009) (Desmet, et al., 2003) 
 

• Kan användas för att jämföra olika produkter/koncept utifrån användarnas 
känslor (Desmet, et al., 2003) 

 
• Deltagarnas känslor kan systematiskt sammanställas i den circumplexa 

modellen för en tydlig överblick (Desmet, et al., 2003) 
 

Metod Semantisk differentialskala 
 
Information 

• Ger själv-rapporterande data om användarens perception av produkten 
(Tullis & Albert, 2013) 

 
• Ger information om hur en deltagare känner för en produkt (Tullis & 

Albert, 2013) (Rosenberg & Navarro, 2018) 
 

• Ger information om en människas helhetsbedömning av en produkt 
(Rosenberg & Navarro, 2018) (Saunders, et al., 2009) 

 
• Ger kvantitativa data och numeriska värden om deltagarnas uppfattning 

av en produkt (Rosenberg & Navarro, 2018) 
 

Andra fördelar • Kan användas för att utvärdera de flesta upplevelser (Rosenberg & 
Navarro, 2018) 
 

• Mindre krävande för deltagare och moderator jämfört med andra 
utvärderingsmetoder (Rosenberg & Navarro, 2018) 

 
• Objektiv och pålitlig (Rosenberg & Navarro, 2018) (Saunders, et al., 2009) 

(Bell, 2009) 
 

• Viktigt mätverktyg för att utvärdera människors attityder (Rosenberg & 
Navarro, 2018) (Saunders, et al., 2009) 
 

Metod Intervju 
Information • Ger kvalitativa data (Rohrer, 2014) 

 
• Ger information om hur användaren upplevde interaktionen med 

produkten (Kuniavsky, 2003) 
 

• Ger information om människors attityder (Rohrer, 2014) (Saunders, et al., 
2009) 

 
• Kan ge information om användarens tankar, känslor och upplevelser 

(Kuniavsky, 2003) 
 

• Ger själv-rapporterande data (Tullis & Albert, 2013) 
 

• Ger information om huruvida produkten uppfyller användarens behov eller 
inte (Maioli, 2018) 
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Andra fördelar • Svaren kan fördjupas i och med följdfrågor, vilket genererar mer 
information (Bell, 2009) 

 
• Genom videodokumentation kan en användares kroppsspråk analyseras 

vid svar på frågor, vilket ger ytterligare information (Kuniavsky, 2003) 
 

• Videoinspelning kan identifiera latenta användarbehov (Ulrich & Eppinger, 
2012) 

 
 

Nedan visas en sammanfattning av vilken information som respektive metod ger, Tabell 11. 
Tabellen visar att användbarhetstester genererar prestationsbaserade data, medan känslokort, 
semantisk differentialskala och intervju genererar själv-rapporterande data. Användbarhetstester 
ger både kvalitativa och kvantitativa data, medan känslokort och semantisk skala endast 
genererar kvantitativa data. Intervju genererar endast kvalitativa data.  
 
Tabell 11 – Sammanfattning av resultat för valda metoder 

Ger information i form av: Användbarhetstest Känslokort Semantisk 
differentialskala Intervju 

Kvalitativa data x   x 

Kvantitativa data x x x  

Själv-rapporterande data  x x x 

Prestationsbaserade data x    

Ger information om användarens: 

Beteenden x    

Behov x   x 

Latenta behov x   x 

Reaktioner x    

Interaktion med produkten x    

Upplevelse av interaktionen    x 

Känslor  x x x 

Attityder   x x 

Tankar x x  x 
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5.3 Syfte och målvärden 
Syftet var att hitta kompletterande UX-metoder till användbarhetstest samt att testa metoderna 
för att verifiera om metoderna verkligen genererar kompletterande information.  
Syftet är uppnått. Rapporten presenterar UX-metoder som kan användas som komplement till 
användbarhetstester, vilket även verifieras i fallstudien.  
 
Mål 1 var att hitta tre metoder som kan ge information om användarens känslor.  
Studien presenterar metoderna känslokort, semantisk differentialskala och intervju vilka alla ger 
information om användarens känslor. Trots att många deltagare hade svårt att välja känslokort 
på grund av svårtolkade ansiktsuttryck valde majoriteten ett känslokort som representerade den 
känsla som de verbalt uttryckte.  
 
Mål 2 var att genom tester och konceptutveckling åstadkomma en bättre produkt.  
Utifrån resultatet av fallstudien presenteras ett koncept som genom de valda metoderna 
presenterade mätvärden som visar ett bättre resultat jämfört med standardprodukten. Men för att 
veta om fallstudien har bidragit till bättre produkter besvaras nedanstående delmål:  
 
Delmålen för fallstudien: 

• Ändamålsenlighet: Alla uppgifter som genomförs under testet för konceptet ska ha högre 
ändamålsenlighet än alla uppgifterna som genomförs under testet för den ursprungliga 
produkten. 

Nej, endast 3 av 4 uppgifter resulterade i en högre ändamålsenlighet för konceptet.   
 

• Effektivitet: Alla uppgifter som genomförs under testet för konceptet ska ha högre 
effektivitet än alla uppgifterna som genomförs under testet för den ursprungliga 
produkten.  

  Ja, 4 av 4 uppgifter resulterade i en högre effektivitet för konceptet.   
 

• Tillfredsställelse/känsla: Mindre än 16 steg i förflyttning i den circumplexa modellen för 
konceptet. 

Ja, både för känslan innan interaktion och efter interaktion. För det framtagna 
konceptet blev förflyttningen 14 steg eller mindre.  

 
• Tillfredsställelse/ helhetsuppfattning: Totalt medelvärde för konceptet ska vara mindre 

än 4,0 i den semantiska differentialskalan.  
Ja, det totala medelvärdet för konceptet blev 3,6 jämfört med den ursprungliga 
produkten som blev 4,9. En minskning med 1,3 enheter.  
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6  ANALYS 
Nedan besvaras frågeställningarna som studien grundas på.  
 

6.1 Frågeställningar 
 
Forskningsfråga 1. Vilken/vilka utvärderingsmetoder kan användas för att 
komplettera användbarhetstester i arbete med UX och vad generar metoderna för 
kompletterande information? 
 
Enligt Tullis & Albert (2013) finns det två olika sorters mätdata inom UX; prestationsbaserade 
mätdata och data som mäter tillfredsställelse. De menar också att prestation mäts genom 
användbarhetstester och att tillfredsställelse mäts genom själv-rapporterande data. Tabell 11 som 
presenterades i resultatet, avsnitt 5.2, visar att användbarhetstester genererar prestationsbaserade 
data, medan känslokort, semantisk differentialskala och intervju genererar själv-rapporterande 
data. Detta innebär att användbarhetstester utan kompletterande metod inte kommer generera 
själv-rapporterande data och mäter därmed inte tillfredsställelse. Genom att komplettera ett 
användbarhetstest med känslokort, semantisk differentialskala och/eller intervju kan hela UX-
aspekten mätas, eftersom metoderna tillsammans genererar både prestationsbaserade data och 
själv-rapporterande data, vilket resulterar i information om både prestation och tillfredsställelse. 
 
Tullis & Albert (2013) menar att prestationsbaserade data ger information om vad som är ett 
problem, men inte varför. Saunders et al. (2009) menar också att prestationsbaserade data ger 
information om hur ofta ett problem inträffar, snarare än varför det inträffar. Detta innebär att 
användbarhetstester som genererar prestationsbaserade data behöver kompletteras med metoder 
som berättar varför. Maioli (2018) menar dock att frågan om varför något händer besvaras med 
kvalitativa data. Både Rohrer (2014) och Kuniavsky (2003) skriver dock att användbarhetstester 
ger kvalitativa data i form av information om beteenden, vilket skulle innebära att ett 
användbarhetstest enskilt skulle kunna ge information om vad som är ett problem och varför det 
är ett problem. En intervju skulle då kunna komplettera användbarhetstestet för att säkerställa att 
rätt kvalitativa data har insamlats, då intervjuer enligt Bell (2009) ger möjlighet till följdfrågor 
som därmed genererar mer fördjupad information om varför saker inträffar. 
 
Om tekniken ”tänka högt” appliceras under användbarhetstesten kan ett användbarhetstest 
generera själv-rapporterande data. Information kan då fås om användarens handlingar och 
reaktioner enligt Barnum (2002), men Kuniasvky (2003) framhäver att användaren måste 
tillfrågas för att verkligen få kunskap om användarupplevelsen. Intervjuer kan då ge information 
om användarens tankar om upplevelsen i samband med interaktionen med en produkt, vilket 
andra metoder inte ger. Även Maioli (2018) styrker att det troligtvis behövs mer än en metod för 
att kunna validera eller motbevisa gjorda antaganden, samt Kuniavsky (2003) som menar på att 
resultatet kan bli bättre om flera metoder kombineras. 
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Tullis & Albert (2013) är tydliga med att det inte räcker med att produkter är användbara för att 
skapa en positiv användarupplevelse och frambringa tillfredsställelse, utan det är vad användaren 
tänker, känner och säger om produktupplevelsen som är av betydelse.  Everelles (1998) påpekar 
också att tillfredsställelse är nära sammankopplat med känslor och av den anledningen bör fokus 
ligga på metoder som ger information om användarens känslor när tillfredsställelse ska mätas. 
Enbart ett användbarhetstest ger inte information om användarens känslor, istället behövs en 
kompletterande metod som ger den informationen. Idag används oftast ett kort frågeformulär för 
att mäta tillfredsställelse, exempelvis en Likert-skala (Nielsen, 1993). Genom att använda en 
semantisk differentialskala istället kan forskarens åsikter elimineras, då användaren själv får 
definiera värdet av olika objekt. Detta till skillnad mot en Likert-skala där forskarens värderingar 
återspeglas i de valda påståenden som användaren får ta ställning till. Att metoden med semantisk 
differentialskala är objektiv och pålitlig styrks av både Rosenberg & Navarro (2018), Saunders 
et al. (2009) och Bell (2009).  
 
Även metoden med känslokort kan användas som komplement för att generera information om 
användarens känslor. Både den semantiska differentialskalan och metoden med känslokort 
genererar kvantitativa data och mätbara värden för känslor enligt både Desmet et al. (2003) och 
Rosenberg & Navarro (2018), samt styrks av resultatet från fallstudien. Detta till skillnad mot 
enbart ett användbarhetstest som endast ger kvalitativa data om deltagarens tankar, beteenden 
och reaktioner. Maioli (2018) menar att ett kvalitativt tillvägagångssätt är det bästa för att 
utvärdera en produkts prestanda, men en fördel med en kvantitativ ansats är att forskningen kan 
struktureras upp redan tidigt i processen, vilket enligt Holme & Solvang (1997) leder till att själva 
bearbetningen av informationen är mycket enklare än vid en kvalitativ ansats. Att komplettera 
användbarhetstest med antingen känslokort eller en semantisk skala ger därför inte bara fördelen 
att forskaren får information om användarens känslor, utan informationen går dessutom att 
sammanställa mer systematiskt och mer effektivt. Detta bekräftas även av fallstudien där 
känslokorten och den semantiska skalan på ett mer tidseffektivt sätt kunde sammanställas och 
jämföras, till skillnad mot intervjuresultatet och resultatet av uppmärksammade fel. Skillnaden 
var att känslokorten och den semantiska differentialskalan kunde sammanställas och jämföras 
numeriskt till skillnad mot intervjuerna och felen som behövde sammanställas i textformat.   
 
Forskningsfråga 2. Hur kan utvärderingsmetoder för UX användas i 
produktutvecklingsprocessen för att effektivt uppmärksamma känslomässiga 
reaktioner i interaktionen mellan produkt och människa? 
 
Genom metoden känslokort kan jämförelser göras mellan olika produkter eller koncept genom 
att en circumplex modell tas fram för varje produkt/ koncept som representerar deltagarnas 
känslor (Desmet, et al., 2003). Det gör att information fås om vilken produkt/ koncept som ger 
deltagarna bäst känsla, vilket kan hjälpa produktutvecklare att ta fram produkter med bra UX, 
som enligt Chesnut & Nichols (2014) innebär att användaren njuter av användarupplevelsen.  
 
När känslokort används för att jämföra flera olika koncept blir det en form av konceptsållning. 
Enligt Ulrich & Eppinger (2012) är en bra metod för konceptsållning Pughs matris, där olika 
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koncept utvärderas utefter urvalskriterier. Däremot kan känslokort vara en alternativ metod till 
Pughs matris inom produktutveckling, beroende på vad som är väsentligt att utvärdera konceptet 
efter. Då känslokort även kan användas som en konversationsstartare för människor som har 
svårt att uttrycka sina känslor verbalt, kan metoden vara till hjälp för produktutvecklare då det är 
betydelsefullt för produktutvecklare att kunna diskutera produkters känslomässiga inverkan 
(Desmet, et al., 2001).  
 
Eftersom känslokort kan användas för både koncept och produkter kan metoden appliceras i flera 
faser av produktutvecklingsprocessen, vilket testades i fallstudien. Där användes metoden både 
i test 1, vilket var för produkter som redan var etablerade på marknaden, och i test 2, där metoden 
användes för att utvärdera ett koncept. I båda fallen gav metoden information om deltagarnas 
känslor samt hur mycket det skiljde från deras helst önskade känsla. Resultaten från testerna 
kunde dessutom jämföras, vilket gav information om produktutvecklingen gått i rätt riktning 
gällande förmedlad känsla. Det vill säga om resultatet från konceptets känslokort var bättre än 
den ursprungliga produkten. Trots att det kan finnas osäkerheter i att jämföra en produkt med ett 
koncept visades en tydlig skillnad mellan känslokortens resultat från testerna, där resultatet från 
konceptet var övervägande mer positivt. Det tyder på att upplevelsen från konceptet uppfattades 
mer önskvärd än upplevelsen från den ursprungliga produkten. 
 
Under fallstudien gav känslokorten även information om första intrycket av en produkt som 
enligt Maioli (2018) är viktigt om det är första gången som deltagaren integrerar med en särskild 
produkt. Första intrycket påverkar deltagarens långsiktiga attityd till produktens kvalité och 
användning (Lidwell, et al., 2003), vilket gör att informationen är viktig att ta del av. 
Känslokorten tillsammans med verbal information som erhölls innan interaktion med produkten/ 
konceptet gav ytterligare information om deltagarnas känslor. Informationen kunde jämföras 
med hur känslan förändrades innan och efter interaktion, vilket pekade på om produktens 
utseende eller funktionalitet gav en bättre eller sämre känsla. För den ursprungliga produkten 
fick deltagarna en bättre känsla innan interaktion än efter, medan det för konceptet var tvärtom. 
Det tyder på att den ursprungliga produktens utseende gav en bättre känsla än själva 
funktionaliteten, medan konceptets funktionalitet gav en bättre känsla än utseendet. Det totala 
resultatet kunde även jämföras emellan testerna, där det visade sig att konceptet överlag gav 
deltagarna en bättre känsla än den ursprungliga produkten både innan och efter interaktion.  
 
Trots att känslokorten ansågs svårtolkade av flera deltagare gav metoden information som annars 
hade utelämnats. När konceptet testades var det två deltagare som hade problem med flera av 
uppgifterna. Trots detta valde båda deltagarna ett känslokort som representerade en positiv 
känsla. Detta stärker vad Tullis & Albert (2013) menar med att information om en deltagares 
prestation är betydelselös om deltagaren blir glad av användarupplevelsen. Den känslomässiga 
reaktionen av en produkt utvecklas och förändras också i och med ägandeskap och användning 
(Battarbee & Mattelmäki, 2002). Även Brave & Nass (2002) menar att känslor förändras och att 
det därmed är svårt att avgöra vad som framkallar en känsla. Eftersom Demirbilek & Sener 
(2003) dessutom menar att människor troligtvis tar bättre hand om produkter som erbjuder ett 
känslomässigt värde kan det vara intressant att använda känslokort som metod för personer som 
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har använt en produkt en längre tid. På så vis kan det ge information om hur känslorna till en 
produkt förändras över tid, vilket även det kan vara intressant information för produktutvecklare.  
Det är viktigt för produktutvecklare att utvärdera hur väl användare förstår produkter, enligt 
Kuniavsky (2003) påverkar nämligen det hur attraherad användaren blir av produkten. Dessutom 
påverkar användarens attraktion av produkten hur villig hon eller han är att försöka förstå mer 
om hur den fungerar (Kuniavsky, 2003). Lidwell et al (2003) menar även att människor uppfattar 
en mer estetiskt tilltalande design som enklare att använda, än en mindre estetiskt tilltalande 
design. Den sortens information går att utläsa från den semantiska differentialskala som använts 
i fallstudien, där två adjektivpar var ”enkel att använda/ svår att använda” och ”attraktiv/ 
oattraktiv”. Resultatet visade att den ursprungliga produkten ansågs vara både svår att använda 
och oattraktiv, medan konceptet ansågs vara aningen mer enkel att använda och mer attraktiv, 
vilket stärker forskningen av Lidwell et al (2003).  
 
Då användbarhet och funktionalitet inte är tillräckliga för att förmedla njutning och 
tillfredsställelse (Demirbilek & Sener, 2003), måste även faktorer som gör användaren 
tillfredsställd kunna mätas. Demirbilek & Sener (2003) menar att avgörande faktorer som 
associerats med icke njutningsbara produkter bland annat är brist på pålitlighet och dålig estetik, 
vilket är två adjektiv som deltagarna fick betygsätta i fallstudien genom den semantiska 
differentialskalan. Genom att mäta pålitlighet och attraktion, samt ifrågasätta användaren om 
varför hon eller han känner på ett visst sätt, kan information erhållas som kan användas för att 
utveckla mer njutningsfulla och tillfredsställande produkter.  
 
I den semantiska differentialskalan kan även andra adjektivpar användas, beroende på vad som 
är relevant för den särskilda produkten och produktutvecklingen. Av denna fallstudie erhölls 
mycket information om de adjektivpar som presenterats i 4.2.6 Semantisk differentialskala, både 
i form av numeriska data, men även verbala förklaringar varför deltagarna valde att kryssa i en 
särskild ruta. Den sortens information kan hjälpa produktutvecklare att förstå varför en produkt 
till exempel känns mer traditionell än modern, och vad som behöver förbättras för att ändra den 
känslan hos användaren.  
 
En metod som kan ge information om användarens tankar, känslor och upplevelser är icke- 
riktade intervjuer. Även Saunders et al (2009) menar att öppna frågor kan ställas för att få 
information om användarens attityd. Genom att intervjua deltagarna under testerna kunde 
information fås om användarupplevelsen som annars hade varit svår att ta del av. I fallstudien 
ställdes intervjufrågor i en separat intervjudel av testet, men även inkluderat i de andra 
metoderna. Det gjorde att mer djupgående information kunde fås av deltagarna från respektive 
metod, samt att det kunde verifieras om det som deltagarna sa och gjorde överensstämde.  
 
Fallstudie 1. Hur kan resultat från UX-utvärderingsmetoder användas för att skapa 
gränssnitt som bidrar till en förbättrad användarupplevelse? 
 
För att använda informationen som erhålls från ett användbarhetstest måste det ske en övergång 
från uppgiftsorientering till produktorientering, vilket gör att varje problem som identifierats från 
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ett användbarhetstest får en produktrelaterad orsak (Maioli, 2018). När den produktrelaterade 
anledningen fastställdes blev det tydligt vilken del av produkten som behövde utvecklas, vilket 
kunde prioriteras i utvecklingen under fallstudien. Detta gjordes enligt Rubin & Chisnells (2008) 
prioriteringslista, som underlättar för produktutvecklare att avgöra vilken del av produkten som 
är mest kritisk att utveckla. Prioriteringslistan gav en tydlig överblick över produktens problem 
och vilken allvarlighetsgrad varje problem hade.  
 
I samband med att deltagarna valde känslokort berättade de varför de valde ett särskilt kort. 
Genom det erhölls information om varför varje deltagare kände som hon eller han gjorde. Den 
informationen kunde användas till att förbättra användarupplevelsen genom att ändra på 
specifika delar som påverkade känslan negativt. Eftersom olika deltagare kan uppleva olika 
känslor av samma produkt, som kan bero på situation eller händelser innan (Desmet & Hekkert, 
2007), kan det vara bra att fråga deltagaren om hon eller han kan beskriva vad känslan beror på. 
Det kan ge ytterligare verifiering på att känslan till det valda känslokortet beror på produkten, 
och inte andra omständigheter.  
 
Även i samband med den semantiska differentialskala fick deltagarna tänka högt, det vill säga 
berätta varför de valde att kryssa i en särskild ruta, vilket gav information om varför de fyllde i 
skalan som de gjorde. Utöver det erhölls information om hur produkten hade kunnat få ett högre 
eller lägre betyg och vad som kunde påverka det. Till exempel nämnde deltagare att konceptet 
hade känts mer modernt om knapparna var touch-knappar. Beroende på vilka adjektivpar som 
väljs kan särskild information erhållas om vad som kan förbättra användarupplevelsen.  Den 
informationen kan sedan användas i produktutvecklingsarbetet.  
 
Genom intervjufrågor kunde information bland annat erhållas om produktens form, material och 
ljud, vilka är några egenskaper som Jordan (2000) menar bidrar till en bättre upplevelse av en 
produkt. En deltagare beskrev standardproduktens material som plastigt vilket gav deltagaren 
associationer till 60-talet, som påverkade deltagaren negativt i upplevelsen. Enligt Jordan (2000) 
finns det fyra olika kategorier av njutning hos en produkt, vilka är fysisk njutning, social njutning, 
psykologisk njutning och ideologisk njutning. Då tillfredsställelse är en faktor när det kommer 
till användbarhet som är relaterad till hur njutningsbar en produkt är att använda (Demirbilek & 
Sener, 2003), är det viktigt att utvärdera. Alla dessa faktorer påverkar hur användaren upplever 
produkten, vilket gör de väsentliga att utvärdera för att kunna förbättra användarupplevelsen. I 
fallstudien utvärderades faktorerna genom intervjun där deltagarna fick berätta hur de upplevde 
produkten som helhet, men även vilken bekräftelse de fick av produkten i form av ljus, ljud och 
känsel. Av den ursprungliga produkten hade deltagarna svårt att uppfatta bekräftelse i både ljus 
och känsel, vilket påverkade upplevelsen negativt, då även Nielsen (1993) menar att återkoppling 
är viktigt för att användaren ska förstå vad som händer under interaktionen.  
 
Deltagarna fick besvara i intervjun vad de tyckte var enkelt och svårt med produkten, vilket gav 
information om särskilda delar av produkten som behövde förbättras. Den sortens information 
förstärktes av resultatet från användbarhetstestet, som visade på samma sak. Resultatet från UX-
utvärderingsmetoder kan kombineras tillsammans med teori i användarvänliga gränssnitt, vilket 
gjordes i fallstudien. Resultat från UX-utvärderingsmetoder ger även produktutvecklare 
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information om produkterna används på rätt sätt och om användarna är nöjda (Tullis & Albert, 
2013).  
 

6.2 Analys av koncept  
Resultatet av ändamålsenligheten visar att konceptet hade högre ändamålsenlighet på alla 
uppgifter förutom en, vilket var K3. Uppgiften bestod av att använda funktionen ”delay on”, som 
skulle användas när produkten var avstängd, vilket alla deltagare behövde hjälp med. Resultatet 
av effektiviteten visar även att konceptet hade högre effektivitet än den ursprungliga produkten 
på samtliga uppgifter. Den största skillnaden i effektiviteten var för uppgift K4/ F1. Varför 
uppgiften har olika namn beror på att den uppgiften genomfördes med en fjärrkontroll i test 1 
och på kontrollpanelen i test 2. Det kan även påverka resultatets tillförlitlighet. Stora skillnader 
i effektiviteten skulle kunna bero på att gränssnittet för fjärrkontrollen såg annorlunda ut 
gentemot den ursprungliga produktens kontrollpanel, vilket gjorde att deltagarna hade svårt att 
orientera sig och där av tryckte många gånger. För konceptet däremot utfördes uppgiften på 
samma kontrollpanel som för de övriga uppgifter, vilket innebar att deltagarna redan hade en viss 
kännedom om hur de skulle interagera med gränssnittet. 
 
Då majoriteten av deltagarna hade problem med funktionen ”timer” på den ursprungliga 
produkten ändrades både funktionens namn och utseende till konceptet. Trots det hade deltagarna 
fortsatt problem med funktionen under test 2. Eftersom majoriteten hade fortsatt problem med 
funktionen kan det vara en för komplicerad funktion för produkten, då Tullis & Albert (2013) 
menar att ökad komplexitet kan innebära att produkter blir svårare att använda. Även Nielsen 
(1993) understryker att risken för att fel uppstår vid användning ökar desto fler funktioner som 
gränssnittet erhåller.  
 
Svårigheter med att förstå funktionen ”timer” för den ursprungliga produkten och ”delay on/ 
delay off” för konceptet kan bero på språkliga barriärer. Eftersom deltagarna för test 1 och test 2 
var svensktalande kan svårigheter att förstå funktionerna delvis bero på svårigheter i att förstå 
språket, då Nielsen (1993) menar att språket bör vara användarens modersmål för ett bra 
gränssnitt. Även funktionen ”sleep” hade många deltagare svårigheter i att förstå. Det kan dock 
också bero på fel målgrupp vid testerna, då nordamerikaner troligtvis är uppväxta med liknande 
produkter och kanske därför förstår vad funktionen innebär.  
 
Under både test 1 och test 2 upptäcktes att majoriteten av deltagarna hade svårt att förstå hur 
funktionen ”timer on” / ”delay on” skulle aktiveras. För både den ursprungliga produkten och 
för konceptet skulle produkten vara avstängd för att funktionen skulle kunna aktiveras, vilket 
förvirrade deltagarna. Detta påverkade även hur deltagarna uppfattade ”timer off” / ”delay off”, 
då de trodde att produkten skulle vara avstängd även när den funktionen aktiverades. Ett förslag 
för att förbättra förståelsen och upplevelsen är att produkten borde startas med ”on/off” innan 
samtliga inställningar kan göras. När knappen ”delay on” aktiveras, görs tidsinställningen medan 
lampan för ”delay on” blinkar. Efter 10 sekunder slutar lampan blinka och produkten stängs av. 
Den startar igen efter den valda tiden. Under tiden produkten är avstängd lyser lampan för ”delay 
on” vilket indikerar att inställningen är gjord.  
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För den ursprungliga produkten kunde ”timer on” och ”timer off” vara aktiverade samtidigt och 
fungerade då som en slags schemalagd timer. Denna funktion valdes att ta bort eftersom 
deltagarna hade tillräckligt stora problem med funktionerna var och en för sig. Funktionen ansågs 
vara för avancerad för en för standardprodukt, och bör kanske endast finnas på en produkt som 
är kopplad till en applikation där mer avancerade inställningar kan göras. Även om förbättringar 
gjordes genom att vara konsekvent med att liknande information presenterades på liknande sätt 
(Nielsen, 1993), fanns problem i att förstå vad som var knapparna på konceptets gränssnitt. Detta 
gör att ytterligare förtydligande skulle kunna hjälpa användaren att interagera med gränssnittet, 
till exempel mer markerade eller utstickande knappar.  
 
Deltagarna blev dessutom tillfrågade om de förstod vad läget ”cool/heat” innebar, eftersom den 
funktionen var ny för konceptet. Sex deltagare svarade ”en högre och en lägre temperatur” och 
en deltagare svarade att produkten reglerar själv beroende på vilka inställningar som görs. En 
deltagare svarade att eftersom det var två motsatser så ville han eller hon ha två lägen istället. 
Detta kan dock övervägas att testas igen för den nordamerikanska målgruppen, för att säkerställa 
att även de förstår det nya läget. 
 
Utvecklingen av konceptet begränsades av kostnader, vilket gjorde att 88-displayen behölls. 
Denna begränsning gjorde även att idéer om att använda symboler på displayen fick uteslutas, 
något som hade kunnat förändra gränssnittet och användarupplevelsen. Idéer om att använda 
symboler istället för text uteslöts dessutom för att Frigidaires formspråk endast använder text, 
och varumärkets formspråk ville bevaras genom utvecklingen. Dock hade ett utbyte mellan text 
och symboler kunnat påverka upplevelsen.  
 

6.2.1 Framtida rekommendationer för koncept   
• Testa produkt på engelsktalande, se om funktionerna ”delay on/ delay off” fortfarande är 

svåra att förstå. Om det är svårt, bör funktionen tas bort. Se även om funktionen ”sleep” 
fortfarande är svår att förstå. Om den är svår, lägg till en symbol som symboliserar natt.   

• Förtydliga knappar ytterligare, genom att göra de utstickande eller med en ”ram” runt.  
• Ytterligare tester för att se hur läget ”cool/ heat” tas emot i Nordamerika.  

 

6.3 Fallstudiens validitet och reliabilitet  
Resultaten från fallstudiens tester ska tolkas med varsamhet eftersom resultaten inte är 
generaliserbara. Både Kuniavsky (2003) och Bryman (2011) påpekar att resultaten från studier 
med ett litet antal personer inom ett visst geografiskt område varken är generaliserbara eller 
statistiskt representativa. Dock ger resultatet en uppfattning och indikation på hur 
produkten uppfattas av olika typer av användare.   
 
Desmet & Hekkert (2007) nämner att användarens upplevelse påverkas av omgivningen som 
interaktionen inträffar i, vilket betyder att resultatet skulle kunna bli ett annat om testerna 
utfördes i en annan typ av miljö, exempelvis användarens hem. Av den anledningen kan 
resultaten för fallstudien inte generaliseras till alla typer av miljöer. Dock utfördes båda testerna 
i liknande miljöer för att jämförelser mellan testen skulle kunna göras. Det som även måste 
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beaktas är moderatorns påverkan på användaren. Enligt Kuniavsky (2003) är moderatorns 
uppgift bland annat att se till att användaren är bekväm. Om moderatorn misslyckats med att få 
användaren bekväm kan användaren ha uttryckt andra känslor, åsikter eller tankar i samband 
med användbarhetstestet eller intervjun, än vad användaren hade gjort om personen känt sig 
bekväm i testsituationen.  
  
Tullis & Albert (2013) skriver att det är svårt för människor att berätta vad de känner för en 
främling och att deltagare ofta säger vad de tror att moderatorn vill höra. Detta kan i allra högsta 
grad ha påverkat studien och skulle då kunna leda till missvisande resultat. Känslor är 
även tillfälliga och i konstant förändring, vilket gör det svårt att mäta känslor (Agarwal & Meyer, 
2009). Användningen av känslokorten ledde dock till att användaren tvingades analysera sin 
egen känsla vid en viss tidpunkt strax efter interaktionen, vilket rimligtvis bör representera en av 
känslorna som användaren fick i samband med interaktionen även om vissa 
uttryckte flera olika känslor verbalt. Detta skulle innebära att resultaten av känslokorten är en 
sammanställning av vissa känslor som framkallats av produkten, men med största sannolikhet 
inte alla känslor. 
  
Som Rosenberg & Navarro (2018) påpekar är det svårt för forskare att välja relevanta adjektivpar 
till en semantisk differentialskala. Adjektivparen som valdes för studien valdes utifrån tidigare 
forskning och för att de ansågs mest relevanta för denna studie. Om andra adjektivpar hade valts 
hade resultatet för testerna kunnat leda till andra numeriska värden. På samma sätt skulle antalet 
adjektivpar också kunna påverka resultatet, då fler eller färre adjektivpar skulle kunna leda till 
antingen högre eller lägre värden.  
 
En stor brist i studien som påverkar validiteten är att det är svårt att jämföra test 1 och test 2, 
eftersom det första testet är gjort på en fullt fungerade produkt medan det andra testet är gjort på 
en digital prototyp där alla funktioner ej fungerade. Den digitala prototypen som testades på en 
surfplatta med pekskärm gav inte samma fysiska återkoppling till deltagaren som den 
ursprungliga produkten. Detta medförde att deltagarna varken kunde känna luftflöde, höra 
fläkthastighet eller ljudet från när en knapp aktiverades. Dock var det största problemet under 
det första testet att knapparna upplevdes för svåra att aktivera, vilket var ett problem som helt 
eliminerades under det andra testet. Av dessa anledningar kan resultatet vara missvisande och en 
fullt fungerande prototyp med liknande knappar som för den ursprungliga produkten kan därför 
medföra ett annat resultat. En annan brist är att de två första deltagarna för test 1 fick vara 
testpiloter och därför gjordes inga videoinspelningar, vilket ledde till att information om exakta 
antal knapptryckningar inte kunde erhållas. Av den anledningen kunde heller inte effektiviteten 
räknas ut för dessa deltagare. Detta kan ha påverkat den totala effektiviteten för den ursprungliga 
produkten. 
 
En annan sak som kan ha påverkat var att alla testdeltagare var svensktalande, vilket resulterade 
i vissa svårigheter för de engelska uttrycken som fanns på kontrollpanelen. Dessa svårigheter 
som ledde till fel knapptryck hade troligtvis inte uppstått om deltagarna hade haft engelska som 
modersmål. Dessa fel kan även ha påverkat användarens känsla och då även användarens 
upplevelse av produkten. 
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7 DISKUSSION 
Den här studien riktade sig till att identifiera metoder som kunde komplettera användbarhetstest 
med att erhålla information om användares känslor. De metoder som valdes att studera är 
metoder framtagna av forskare inom ämnesområdet, som inkluderar känslors påverkan på 
användarupplevelsen i interaktion med produkter. En avgränsning som gjordes var att de 
kompletterande metoderna inte fick vara dyra att testa, vilket gjorde att några metoder för att 
mäta känslor uteslöts. Metoder som inte är själv-rapporterande men som ändå mäter känslor 
finns, där utrustning används för att bland annat mäta användarens puls och andra fysiska 
reaktioner. En sådan testmetod hade kunnat vara ett bra komplement till användbarhetstest, just 
för att den inte är beroende av att användaren rapporterar om sina känslor, utan för att de mäts 
systematiskt via maskiner.  
 
Under testerna genererade metoderna känslokort, semantisk differentialskala och intervju 
ungefär liknande information. Men eftersom känslokort valdes före intervjun under testerna, kan 
känslokorten ha öppnat upp för reflektion om känslor hos deltagarna, vilken kan ha påverkat 
svaren på intervjun. Detta innebär att samma resultat från intervjun kanske inte hade erhållits om 
känslokorten inte hade använts. För att veta det bör tester göras där intervjun hålls före deltagaren 
får välja känslokort. På så vis blir det tydligt om metoderna kan generera liknande information, 
eller om känslokort gör att deltagarna får en ny synvinkel.  
 
Fler tester bör göras för känslokorten för att säkerställa validiteten av metoden. Även om 
metoden genererar information om användarens känslor behövs känslokortens bilder ses över, 
då många deltagare hade svårt att urskilja vilken känsla som respektive kort representerade. Men 
trots att deltagare hade svårt att tolka känslokorten, gjorde känslokorten att deltagarna började 
reflektera över olika sorters känslor. Deltagarnas verbalt uttryckta i känsla i samband med valt 
känslokort kan också ordnas systematiskt efter Russels (1980) ”Circumplex model of affect”, om 
bilderna inte ses över och deltagarna har svårt att urskilja vilket kort som representerar vilken 
känsla.  
 
Informationen som den semantiska differentialskalan genererade, hade möjligtvis kunnat 
genereras via en intervju, om frågor om samma adjektiv ställdes. Dock blir inte data mätbart 
genom en intervju, vilket det blir via den semantiska differentialskalan, vilket påverkar hur 
sammanställningen av informationen kan göras.  
 
Trots att den semantiska differentialskalan och intervjun gav information om vad deltagaren 
kände för olika saker, var det bara känslokorten som genererade information om exakt vilken 
känsla som deltagaren kände. Till exempel så kunde deltagare uttrycka vid den semantiska 
differentialskalan att ”den känns inte så modern”, medan vid känslokort sa deltagaren ”jag känner 
mig besviken”. Båda sorters information är värdefull, men ger olika saker.  
 
Om data från känslokort och semantisk differentialskala hade tagits bort så hade troligtvis 
produktutvecklingen blivit annorlunda, främst baserat på informationen som erhölls från den 
semantisk differentialskala om specifika adjektiv. Det som deltagarna uttryckte i samband med 
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att de kryssade i formuläret gav mycket information om hur produkten kunde bli till exempel 
mer modern eller pålitlig. Om den informationen inte hade tagits emot hade troligtvis 
kontrollpanelen och fjärrkontrollen sett annorlunda ut idag.  
 
7.1 Värdeerbjudande  
Demirbilek & Sener (2003) påpekar att i det högteknologiska automatiserade samhället uppstår 
ett nytt värde till användare i form av känslor, eftersom det ännu inte har automatiserats. Då 
känslor anses vara en viktig del för att användare ska känna sig tillfredsställda är det viktigt för 
produktutvecklare att använda metoder som på ett effektivt sätt mäter tillfredsställelsen. Detta 
innebär att metoder som känslokort, semantisk differentialskala och intervjuer som genererar 
information om känslor bidrar till ett ökat värde för produktutvecklare i sin process att utveckla 
tillfredsställande produkter och genererar då även ett ökat värde för användaren. 
 
För företag kan metoderna generera värde i form av ökad kundnöjdhet, då produkterna blir mer 
tillfredsställande för användarna. Om tillfredsställelsen dessutom kan mätas, analyseras och 
säkerställas redan under produktutvecklingsprocessen kan företag spara både tid och pengar, 
detta till skillnad mot om återkopplingen om användarnas nöjdhet och tillfredsställelse kommer 
efter att en produkt har lanserats. Om kundnöjdheten ökar kan det leda till ökad lönsamhet och 
förbättrat anseende för företaget, då forskning visar på att känslor är nära sammankopplat till 
användaracceptans och tillfredsställelse, vilket kan påverka en människans intention av att köpa 
en produkt (Everelles, 1998). Av den anledningen är det därför viktigt för produktutvecklare och 
produktutvecklingsföretag att arbeta med att säkerställa tillfredsställelsen. För användaren blir 
värdet istället ökad tillfredsställelse i form av positiva känslor och njutning, vilket i sin tur bidrar 
till en förbättrad användarupplevelse.  
 

7.2 Slutsats & rekommendationer 
Alla tre kompletterande metoder för användbarhetstest gav information som kunde användas i 
utvecklingen av produkten i fallstudien. Den information som kunde användas och bli 
produktrelaterat var vad deltagarna uttryckte verbalt när de valde känslokort, fyllde i den 
semantiska differentialskalan eller besvarade intervjufrågor. För valt känslokort och semantiska 
skalan var det inte själva känslan som kunde användas i produktutvecklingen, däremot kunde 
orsaken till känslan användas när den identifierats, vilket den gjorde när de fick besvara varför 
de kände som de gjorde.  
 
Trots att alla tre metoder gav information som kunde leda produktutvecklingen framåt, gav 
metoderna liknande information. De bakomliggande orsakerna till känslorna som deltagarna 
uttryckte vid valt känslokort upprepades verbalt antingen vid den semantiska differentialskalan 
eller vid intervjun. Däremot gav både känslokorten och den semantiska differentialskalan 
numeriska värden utifrån känsla, vilket kan göra det enklare att jämföra olika produkter eller 
koncept. Numeriska värden om känslor erhålls inte från intervjuer som endast är kvalitativa, eller 
användbarhetstester som endast ger data om prestation.  
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Följande slutsatser har dragits utifrån forskningsfrågor och fallstudie:  
 
Känslokort  

→ Känslokort är bra som konversationsstartare men bilderna bör ses över.  
→ Känslor kan ordnas systematiskt utifrån den circumplexa modellen efter ord istället för 

bilder, om bilderna ej ses över.  
→ Känslokort kan användas vid konceptsållning, men även för att jämföra produkter.  
→ Känslokort kan användas i produktutvecklingsprocessen för att se hur känslor till en 

produkt förändras över tid. 
→ Känslokort kan ge information om det är produktens utseende (innan interaktion) eller 

funktionalitet (efter interaktion), som ger en bättre eller sämre känsla. 
→ Känslokort kan ge information om första intrycket av en produkt.  

Semantisk differentialskala 
→ Semantisk differentialskala är bra för att få en helhetsbild och numeriska värden för att 

enkelt kunna jämföra olika produkter eller koncept.  
→ Semantisk differentialskala kan med fördel användas där adjektivpar väljs som är 

intressanta för en särskild produkt.  
→ Semantisk differentialskala är objektiv och pålitlig då forskarens åsikter kan elimineras, 

detta till skillnad mot andra skalor, som exempelvis en Likert-skala.  
Intervju 

→ Intervjuer kan användas för att få mer djupgående information. Metoden kan användas 
för att verifiera om det användaren gör och säger överensstämmer.  

→ Intervjufrågorna kan rikta sig till specifika delar av produkten, vilket ger information om 
vad som är bra eller dåligt med produkten.  

Användbarhetstest 
→ När användbarhetsproblem får en produktrelaterad orsak, pekar det på vilken del av 

produkten som måste förbättras.  
Kombinerat  

→ Att kombinera flera metoder genererar mer information som kan användas i 
produktutvecklingssyfte.  

→ Känslokort, semantisk differentialskala och intervju genererar liknande information 
vilket gör att alla tre metoder inte behöver användas tillsammans.  

→ För att använda resultatet av känslokort, semantisk differentialskala och intervju till 
produktutveckling måste orsaken bakom känslan identifieras, genom att fråga deltagaren 
”varför känner du så?”.  

 

7.2.1 Rekommendationer  
Intervju bör användas när: 

• Fördjupad information om produkten och användarupplevelsen önskas.  
• Kan med fördel användas tillsammans med känslokort eller semantisk differentialskala 

för att få reda på orsaken bakom känslan eller upplevelsen hos deltagaren.  
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Känslokort bör användas när: 

• Upplevelsen och känslan för produkten innan interaktion är intressant. Detta för att få 
information om användarens första intryck av produkten och därmed få information om 
användarens förväntningar.  

• Upplevelsen och känslan för produkten efter interaktion är intressant. Detta för att få 
information om produktens funktionalitet förändrar användarens känsla för produkten.  

• Det är viktigt att säkerställa att produkten förmedlar den känsla som användaren önskar. 
Detta för att få information om användarens faktiska känsla och önskade känsla av 
produkten överensstämmer. 

 
Semantisk differentialskala bör användas när: 

• Specifika adjektiv är viktiga att uppfylla, baserat på produktägarens önskemål. Detta för 
att säkerställa att relevanta och viktiga produktegenskaper är uppfyllda utifrån 
användarens upplevelse.  

• Kvantitativa data eftersträvas för att systematiskt och effektivt kunna jämföra och 
sammanställa resultat för olika koncept/produkter.  

 
Slutligen rekommenderas att antingen komplettera användbarhetstest med känslokort och 
intervju eller med semantisk differentialskala och intervju. Detta eftersom intervjuer kan 
fördjupa informationen som valda metoder genererar.   
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BILAGOR 
Bilaga 1 – Recensioner 
 
Tabell 12 – Sammanställning av tidigare recensioner 

Standard- 
produkt Positivt Negativt 

Fjärrkontroll 

• Hyfsat enkel att lära sig. 
• Enkel att använda. 
• Enkel att förstå. 
• Bekväm. 
• Kan kontrollera produkten från 

andra sidan rummet.  

• Högljudd fjärrkontroll. 
• Alla knappar fungerar ej. 
• Ser primitiv ut. 
• Ingen upplyst display, vilket gör att 

temperaturen ej syns på natten. 

Panel 

• Hyfsad enkel att lära sig.  
• Enkel att använda.  

• För liten text och display för att 
kunna se på avstånd.  

• Luftflödesreglering kan bli bättre. 
• För högt pipljud när knapparna 

trycks in.  
• Borde finnas en inställning som gör 

att ljudet går att stänga av.  

Funktioner 

Eco 
 

• Kyler bra. 
• Uppskattad funktion. 
• Elräkningar sänks rejält.  
• Uppskattad funktion på natten 

när större temperaturförändringar 
ej märks.  

 

Sovläge • Uppskattad funktion.  
• Sänker energianvändandet.   

Timer 
• Praktisk funktion. Kan bestämma 

i förtid vilken temperatur som 
önskas vid en viss tid.  

  

Filter • Uppskattad funktion.   

Automatisk 
fläkthastighet • Uppskattad funktion.   

Övrigt 

• Många bra funktioner. 
• Ekonomisk. 
• Ger information om när 

temperatur i rummet ökar. 
• Elegant design. 
• Användarvänlig. 
• Bra med många olika funktionera 

att välja bland. 
• Bra design.  
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Manual  • Svår att förstå.  

Betyg 

Frigidaire 4,6/5 

Amazon 4/5 

Home Depot 4,5/5 

Medelvärde 4,4/5 

 

Källor: (Frigidaire, 2019a) (Frigidaire, 2019b) (Amazon, 2019a) (Amazon, 2019b) (Home Depot, 2019a) (Home 
Depot, 2019b) (Best Buy, 2019) 

Premium- 
produkt Positivt Negativt 

Applikation • Enkel att använda. 
• ”Programming Schedule” 

är uppskattat.  
• Bekväm.  

• Svår att förstå.  
• Ej intuitiv. 
• Ej användarvänlig. 
• Håller sig ej uppkopplad mot Wi-

Fi. 
• Saknar väderprognos.  
• Dåligt gjord.  

Fjärrkontroll • Elegant utseende. 
• Enkel att förstå och 

använda. 
• Intuitiv.  
• Bekväm mot fingrarna.  

• Minst två knapptryck krävs för att 
använda kontrollen, då första 
knapptrycket endast gör så att 
produkten reagerar.  

• Då kontrollen ej har utstickande 
knappar går det ej att känna sig 
fram på natten.  

• Önskar att den lyste upp, så att 
den gick att använda på natten. 

• Alla produktens funktioner finns 
inte på fjärrkontrollen.  



Bilaga 1: sida 3 (4) 
 

Panel • Bra att temperaturen 
lyser i fina, diskreta 
färger. 

• Ljuset släcks några 
sekunder efter 
användning vilket gör att 
nattsömnen ej störs.  

• Enkel att förstå och 
använda. 

• Intuitiv.  
• Bra touchknappar som 

reagerar fort. 
• Avsaknad av knappar 

framtill bidrar till det 
eleganta utseendet.  

• Temperaturmätare stämmer ej.  
• Knapparna är omöjliga att se i 

mörker och touchknappar går ej 
att känna. 

• Svårt att förstå vart varje knapp 
börjar och slutar.  

• Omöjlig att använda på natten 
utan att tända en lampa.  

• När en funktion är igång tänds en 
liten LED-lampa, dock svårt att se 
vilken funktion den tillhör.  

• Vill endast se temperaturen som 
önskas, ej den aktuella 
temperaturen i rummet.  

• Panelen för funktionerna är riktad 
uppåt gör att de är svåra att se 
med höga fönster. 

• Högt pip-ljud varje gång en knapp 
trycks på, borde kunna gå att 
stänga av eller ändra. 

• Vill kunna ändra ljusstyrkan på 
displayen. 

Funktioner 
Eco 

 
• Uppskattad funktion. 
• Bra för att spara energi.  

• Irriterande funktion då den går i 
cykler när den nått önskad 
temperatur.  

Sovläge  • Funktionen är svår att hitta.  

Timer • Uppskattad funktion.  • Hade velat ha funktionen på 
panel och fjärrkontroll, inte bara i 
applikationen.  

• När timern nått önskad tid och 
den ska stängas av går den 
automatiskt över till Eco, när den 
borde stängas av.  

Filter • Bekväm funktion. • Lyser även om filtret byts.  

Övrigt • Finaste produkten i sin 
kategori på marknaden. 

• Modernt och elegant 
utseende. 

• Enkel att använda. 
• Uppskattas att den går att 

stänga av/på på många 
olika sätt, genom panel, 
kontroll och applikation.  

• Har värdefulla och 
användbara funktioner.  

• Funktionerna lever ”sitt egna liv”.  
• Vill kunna programmera 

inställningar så att produkten 
”kommer ihåg” favoritinställningar.  

• Ej intuitiv och ej användarvänlig.  
• Komplicerad.  
• Bra funktioner men produkten 

levererar endast värde om den är 
funktionell. 

• Konstigt att produkten saknar 
”Remote Sensing Control” då 
billigare versioner har det.  
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Manual • Tydliga och bra 
instruktioner för 
användning och 
installation.  

• Invecklade och svåra 
instruktioner.  

Betyg 

Frigidaire   4,4 / 5  

Amazon  3,2 / 5 

Home Depot  4,2 / 5 

Medelvärde   3,9 / 5 

 

Källor: (Frigidaire, 2019a) (Frigidaire, 2019b) (Amazon, 2019a) (Amazon, 2019b) (Home Depot, 2019a) (Home 
Depot, 2019b) (Best Buy, 2019) 

 
Då applikationen till premiumprodukten inte kommer att utvecklas så har endast ett utdrag av 
alla recensioner om den tagits med. Dock kan det vara av intresse för Electrolux att veta vad 
nuvarande konsumenter anser om applikationen.  
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Bilaga 2 – Konkurrentanalys: Bästsäljande 
 
LG LW6017R 

 

 

 
Källa: (LG, 2019a) 

 
 
Frigidaire FFRA0511R1 

 
  

Källa: (Frigidaire, 2019c) 
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GE AEV05LX 

 

 
 

Källa: (GE Appliences, 2019) 
 
Frigidaire FFRH0822R1 

 

 

 
 

Källa: (Frigidaire, 2019d)  
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LG LW8016HR 

 

 

 
Källa: (LG, 2019b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

HomeLabs AC-188 

 
 

 
Källa: (Amazon, 2019c) 
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Koldfront WAC12001W 
 

 

 

 

 

Källa: (LivingDirect, 2019) 
 

Midea MWA06CR71-E 

 

 
 

Källa: (Midea, 2019a) 
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Bilaga 3 – Konkurrentanalys: Nya lanseringar 
 
LG LW1817IVSM 

 

 

 
Källa: (LG, 2019c) 

 
HAIER QHM12AX 

 

 
 

Källa: (Haier, 2019) 



Bilaga 3: sida 2 (3) 
 

 
Kenmore 77087 

 

 

 
Källa: (Kenmore, 2019) 

 
Friedrich SS08N10C 

 

 

 

Källa: (Friedrich, 2019) 
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Midea MWB08CW71-E 

 

 

 
Källa: (Midea, 2019b) 
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Bilaga 4 – Bakgrundsformulär 
 
Bakgrundsformulär     
 
Kön: 
Kvinna  � Man �  Annat � 

 
Ålder: 
-24 år        � 50–54 år   � 

25–29 år   � 55–59 år   � 

30–34 år   � 60–64 år   � 

35–39 år   � 65–69 år   � 

40–44 år   � 70 - år       � 

45–49 år   �  

 
 
Sysselsättning: _____________________________________________________  
 
 
Uppskattad teknisk kompetens: 
Vänligen uppskatta din tekniska kompetens 
 

Ej tekniskt 
kunnig 

� � � � � � � Mycket tekniskt 
kunnig 

 
 
Har du luftkonditionering hemma? 
Ja  � Nej �  Vet ej � 

 
 

________ användare 
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Bilaga 5 – Godkännande om sekretess 
 
Medgivande & Sekretess 
 
Du är inbjuden att testa och utvärdera två olika varianter av luftkonditionering med tillhörande 
fjärrkontroll. Din medverkan är mycket uppskattad och värdefull. Undersökningen utförs av 
studenter från Mälardalens Högskola i samarbete med UX Insights på RISE. Syftet är att få dina 
synpunkter och intryck i samband med användningen av produkten. För att delta i testet, vänligen 
läs igenom och skriv under enligt nedan: 
 
 
Deltagarens medgivande: 

1. Jag önskar att deltaga i testet och tillåter ljud- och bildinspelning medan jag testar eller 
ger återkoppling i samband med produkten. Jag godkänner att inspelningarna används 
för att kunna utvärdera min återkoppling om produkten, samt att inspelningarna 
används i produktutvecklingssyfte.  
 

2. Jag tillåter att min återkoppling, mina svar och mina uppgifter sparas. Jag förstår att 
denna information enbart kommer att användas i syfte att utvärdera erhållen feedback i 
samband med testet.  
 

Som deltagare i det här testet: 
• Får du avluta testet när du vill. 
• Får du ställa frågor när du vill, däremot kommer frågor som handlar om produkten 

inte kunna besvaras. 
• Bör det poängteras att det inte är dig vi testar utan produkten, så med andra ord kan 

du inte göra fel. 

 
Namnteckning: _________________________________________________ 
 
Namnförtydligande: _____________________________________________ 
 
Datum: _______________________________________________________ 
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Bilaga 6 – Valda funktioner och frågor till test 
Uppgifterna har döpts till Kx, när uppgiften utfördes på kontrollpanelen, och Fx när uppgiften 
utfördes med fjärrkontrollen. X motsvarar vilken uppgift i ordningen det innebär.  
 
Tabell 13 - Funktioner och frågor till manus för användbarhetstest, standardprodukt 

 
Standardprodukt  

Funktion Uppgift  Fråga som besvaras  

K
on

tr
ol

lp
an

el
 

Display  
K1 Förstår användaren vilken temperatur som visas på 

displayen?  
Temperaturreglering K2 Förstår användaren hur temperaturen regleras? 
Fläkthastighet K2 Förstår användaren hur man ändrar fläkthastighet?  
Läge  

K2 Denna del är till för att observera om användaren 
utnyttjar de olika lägena på produkten.  

Timer  K3  Förstår användaren att produkten måste vara 
avstängd för att funktionen ”timer on” ska fungera?  

Fj
är

rk
on

tr
ol

l 

Timer F1 Förstår användaren att produkten måste vara 
påslagen för att funktionen ”timer off” ska fungera? 
Förstår användaren vilken enhet tiden visas i på 
displayen? 

Förstår användaren när timern är på/av?  
Temperaturreglering 

F1  Förstår användaren hur temperaturen regleras på 
fjärrkontrollen?  

Eko 
F1 Förstår användaren att ”eko” och ”energy saver” är 

samma funktion? 
Fläkthastighet F1 Förstår användaren hur man ändrar fläkthastighet?  

 

Tabell 14 - Funktioner och frågor till manus för användbarhetstest, premiumprodukt 

 Premiumprodukt 
Funktion  Uppgift  Fråga som besvaras  

K
on

tr
ol

lp
an

el
 

Display  K1, K2 Förstår användaren vilken temperatur som visas på 
displayen? 

Temperaturreglering K2 Förstår användaren hur temperaturen regleras?  

Eko K2 Förstår användaren eko-funktionen? 

Fläkthastighet K2 Förstår användaren hur man ändrar fläkthastighet? 

Fj
är

rk
on

tr
ol

l 

Fläkt  F1 Förstår användaren hur fläkten fungerar?  

Fläkthastighet  F1 Förstår användaren hur fläkthastighet regleras? 

Automatisk fläkt F1 Förstår användaren hur fläkthastighet regleras till 
”automatisk fläkt”?  

Byta läge till kylning  F1 Förstår användaren hur läget på fjärrkontrollen 
regleras från fläkt till kylning?  

Temperaturreglering F1 Förstår användaren hur temperaturen regleras?  



Bilaga 7: sida  1 (5) 
 

Bilaga 7 – Manus  
  
Tabell 15 - Manus 

Uppgiftsbeskrivning  Fråga att besvara  Standardprodukt 

Introduktion     Välkommen till testrummet.    
  
Du kommer att få testa två olika produkter idag. Alla 
temperaturangivelser kopplade till produkterna kommer att 
visas i grader Fahrenheit. Bredvid produkten har du en lista 
med vad grader i Fahrenheit motsvarar i Celsius, som du kan 
titta på när du vill under testet. 
  
Vi kommer att börja med den ena varianten, och sen byta till 
den andra efter halva testet. När du testar produkterna får du 
gärna berätta vad du tänker och vad du gör, så blir det lättare 
för mig att hänga med.   
  
Det är okej att fråga flera gånger om du inte minns vilka 
inställningar du ska göra.   
  

Känslokort  
 
  

Vilken känsla fås innan 
interaktionen?  

Nu kan du börja med att titta på produkten i någon minut, utan 
att röra den. Berätta gärna högt vad du tänker.  
  
Nu kan du få titta på de här 16 korten som uttrycker olika 
känslor. Nu vill jag att du väljer det kort som bäst representerar 
den känslan du får av produkten.  
   
  
[Hjälp]- Om TP har svårt att välja kort   
Be TP förklara med ord.    
  
Är det något du vill säga om varför du valde just det kortet?   

  Är användaren en 
förstagångsanvändare?  

Innan vi går vidare vill jag bara fråga om du har sett eller 
använt en sådan här produkt tidigare?   
  
Om TP svarar JA: Fråga i vilket sammanhang. 

    Kontrollpanel  
K1  
Display  

Förstår användaren vad 
som visas på displayen?   

Okej, nu vill jag att du startar produkten. Berätta vad som 
händer.   
  
Vad tror du att temperaturen på displayen indikerar?  
  
Nu kan du stänga av produkten.   

K2  
Temperaturreglering   
  
  
  
Fläkthastighet    

Förstår användaren hur 
temperaturen regleras? 
  
 
Förstår användaren hur 
fläkthastigheten ändras?  

Då går vi vidare till nästa uppgift. Nu vill du ställa in produkten 
på 65 grader Fahrenheit och med så hög fläkthastighet som 
möjligt. Kan du visa mig hur du ställer in det?  
 
När du är nöjd, kan du förklara vilka inställningar som blivit 
gjorda och vad du ser på kontrollpanelen?   
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 Läge  

  
Ändrar användaren läget 
från "auto" till "cool"?    

  
Nu kan du stänga av produkten.  

K3  
Timer   

Förstår användaren att 
produkten måste vara 
avstängd för att 
funktionen "timer ON" ska 
fungera?  
  

Nu vill du att produkten startar automatiskt om 30 minuter på 
70 grader Fahrenheit.  Kan du visa mig hur du ställer in det?  
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår att man först måste ställa in 
grader:  
Produkten kommer att starta med de inställningar som senast 
gjordes.   
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår att produkten måste vara 
 avstängd när timern aktiveras:  
För att ställa timern måste produkten vara avstängd.   
  
När du är nöjd, kan du förklara vilka inställningar som blivit 
gjorda och vad du ser och tänker.    
  
Nu kan du stänga av timern.   
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår hur timern stängs av:   
Du måste använda av/på knappen för hela produkten.  

    Fjärrkontroll  

F1  
Timer    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Temperaturreglering  
  
  
  
Eko  
  
  
  
 
Fläkthastighet  
 
  
Läge   

Förstår användaren att 
produkten måste vara 
påslagen för att 
funktionen “timer OFF” 
ska fungera?   
  
Förstår användaren vilken 
enhet tiden visas i på 
display?   
  
Förstår användaren när 
timern är på/av?    
  
Förstår användaren hur 
temperaturen regleras på 
fjärrkontrollen?  
  
Förstår användaren att 
“Eco” och “energy saver” 
är samma funktion?  
  
Förstår användaren hur 
man ändrar 
fläkthastighet?  
Ändrar användaren läge 
till “cool”?   

Nu ska du använda fjärrkontrollen för att styra produkten.   
  
Nu vill du att rummet kyls till 68 grader Fahrenheit, med medel 
fläkthastighet, under en timme. Efter det vill du att den stängs 
av automatiskt. Du vill dessutom att inställningen ska vara så 
miljövänlig som möjligt.   
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår att produkten måste vara 
påslagen när timern aktiveras:  
För att komma vidare måste produkten vara påslagen.   
  
När du är nöjd, kan du förklara vilka inställningar som blivit 
gjorda och vad du ser på kontrollpanelen.   
  
Nu kan du stänga av produkten.   
  

    Avslutande del 1 
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Känslokort   
- Faktisk känsla  
  

Vilken känsla har 
användaren efter 
interaktionen?   

Nu kan du få titta på de här 16 olika korten igen som uttrycker 
olika känslor. Vilket kort skulle bäst representera den känsla 
som du har av produkten just nu?   
  
[Hjälp]- Om TP har svårt att välja kort 
 Be TP förklara med ord.  
  
Är det något du vill säga om varför du valde just det kortet?  

Känslokort  
-Önskad känsla 

Vilken känsla skulle 
användaren helst vilja få 
av produkten?  

Nu kan du få välja ytterligare ett kort, som bäst beskriver den 
känsla som du helst skulle vilja få av produkten.     
   
[Hjälp]- Om TP har svårt att välja kort    
Be TP förklara med ord.     
   
Är det något du vill säga om varför du valde just det kortet?   

    Avslutande del 2 
Intervjufrågor    1. Vad tror du att funktionen ”one touch” innebär?  

2. Om indikatorlampan för ”filter” lyser, vad tror du att det 
indikerar? 

3. Vad tror du att funktionen ”sleep” innebär?  
4. Var det något du tyckte var svårt att göra?    
5. Var det något du tyckte var enkelt att göra?  
6. Hur upplevde du kontrollpanelen?  
7. Hur upplevde du fjärrkontrollen?  
8. Hur upplevde du bekräftelsen från produkten att rätt 

inställning blivit gjord?  
 

Om TP inte förstår sista frågan:  
Hur upplevde du att ljudet och lamporna gav bekräftelse?  
  

Semantisk skala     Nu kommer du få en lista med olika motsatsord, där din uppgift 
är att kryssa i den ruta som bäst representerar det du känner 
och tycker om produkten.   
  
Du får gärna berätta vad du tänker medan du väljer.    
  
Fråga deltagaren varför han eller hon valde ett särskilt 
negativt eller positivt ord.   

  
  

Är det något mer du vill tillägga?   
  
Då ska vi gå vidare till nästa produkt.  

Uppgiftsbeskrivning  Fråga att besvara  Premiumprodukt 

Introduktion     Okej, nu ska vi fortsätta att utvärdera den andra produkten.   
  
Vi kommer att utvärdera den ungefär på samma sätt som vi 
gjorde med den första.   

Känslokort  
  

Vilken känsla fås innan 
interaktionen?  

Nu kan du börja med att titta på produkten i någon minut, 
utan att röra den. Berätta gärna högt vad du tänker.  
  
Nu kan du få titta på de här 16 korten som uttrycker olika 
känslor. Nu vill jag att du väljer det kort som bäst 
representerar den känslan du får av produkten.  
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[Hjälp]- Om TP har svårt att välja kort   
Be TP förklara med ord.    
  
Är det något du vill säga om varför du valde just det kortet?  

  Kontrollpanel  

K1  
Display  

Förstår användaren vad 
som visas på displayen?   

Nu kör vi igång. Nu vill jag att du startar produkten. Berätta 
vad som händer.    
  
Vad tror du att temperaturen på displayen indikerar?  
  
Nu kan du stänga av produkten.   
  

K2  
Display   
  
  
  
Temperaturreglering   
  
  
  
Eco   
  
  
Fläkthastighet  

Förstår användaren vad 
som visas på displayen?   
  
Förstår användaren hur 
temperaturen regleras?   
  
  
Förstår användaren eko-
funktionen?   
  
Förstår användaren hur 
man ändrar 
fläkthastighet?  

Nu går vi vidare till din första uppgift. Du vill nu att det ska 
vara 65 grader Fahrenheit här inne och med så låg 
fläkthastighet som möjligt. Du vill dessutom att inställningen 
ska vara så miljövänlig som möjligt. Kan du visa mig hur du 
ställer in det?  
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår temperaturangivelsen:   
Temperaturen som visas när produkten startas är den 
aktuella temperaturen i rummet.   
  
När du är nöjd, kan du förklara vilka inställningar som blivit 
gjorda och vad du ser på kontrollpanelen nu?    
  
Nu kan du stänga av produkten.   

  Fjärrkontroll  

F1  
Fläkthastighet   
  
  
  
Byta läge till 
automatisk fläkt   
  
  
  
Byta läge till kylning   
  
  
  
  
Temperaturreglering  

Förstår användaren hur 
fläkthastighet regleras?    
  
  
 
Förstår användaren hur 
fläkthastigheten regleras 
till automatisk fläkt?   
  
 Förstår användaren hur 
läget på fjärrkontrollen 
regleras från fläkt till 
kylning?  
  
Förstår användaren hur 
temperaturen regleras?  

Nu ska du använda fjärrkontrollen för att styra produkten.    
  
Du vill ställa in produkten med endast fläkt och med 
så hög fläkthastighet som möjligt. Kan du visa mig hur du 
ställer in det?    
  
Utan att stänga av den, vill du ändra inställning. Nu vill du att 
den kyler till 65 grader Fahrenheit med automatisk 
fläkthastighet.    
  
[Hjälp] – Om TP inte förstår automatisk fläkthastighet:  
Det går inte att ställa in automatisk fläkt med regleringen för 
fläkthastighet.   
  
När du är nöjd med inställningarna, kan du berätta vad du ser 
på kontrollpanelen just nu.    
  
Nu kan du stänga av produkten.   

  Avslutande del 1 
Känslokort  
 - Faktisk känsla   
 
  

Vilken känsla har 
användaren efter 
interaktionen?  

Nu kan du få titta på de här 16 olika korten igen som 
uttrycker olika känslor. Vilket kort skulle bäst representera 
den känsla som du har av produkten just nu?   
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[Hjälp]- Om TP har svårt att välja kort   
Be TP förklara med ord.    
  
Är det något du vill säga om varför du valde just det kortet?  

  Avslutande del 2 
Intervju     1. Var det något du tyckte var svårt att göra?     

2. Var det något du tyckte var enkelt att göra?   
3. Hur upplevde du kontrollpanelen?   
4. Hur upplevde du fjärrkontrollen?   
5. Hur upplevde du bekräftelse från produkten att rätt 
inställningar blivit gjorda?   
  

Semantisk skala     Nu kommer du få en lista med olika motsatsord, där din 
uppgift är att kryssa i den ruta som bäst representerar det du 
känner och tycker om produkten.   
  
Du får gärna berätta vad du tänker medan du väljer.    
  
Fråga deltagaren varför han eller hon valde ett särskilt 
negativt eller positivt ord.   

    Är det något mer du vill tillägga?   
  
Då var vi klara med testet. Tack för din tid!  
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Bilaga 8 – Observationsschema  
  
 
 
Standardprodukt  
Känslokort 
Beskrivande ord:  
Motivering valt kort:   
  
Förstagångsanvändare?  

Kontrollpanel 

Uppgift 1 
Trycker på ”ON”  
Tycker på ”OFF”  
  
Temperatur på displayen indikerar?  

Uppgift 2 
Trycker på ”ON”  
Trycker på ”fan speed”, ändrar till ”high”  
Trycker på pil för temp. reglering  
Trycker på ”mode”, ändrar till ”cool”  
Trycker på ”OFF”  
  
Vad ser du på kontrollpanelen?  
  
Uppgift 3 
Trycker på ”ON”  
Trycker på ”mode” till ”cool”  
Trycker på pil för temp. reglering  
Trycker på ”OFF”  
Trycker på ”timer” tills ”on” lyser  
Trycker på pil uppåt tills display visar 0.5  
Stänger av timer  
  
HJÄLP – TP förstår inte att graderna måste ställas in först  
HJÄLP – TP förstår inte att produkten måste vara avstängd när timer 
aktiveras 

 

HJÄLP – TP förstår inte hur timern stängs av  
  
Vad ser du på kontrollpanelen?  
  
Fjärrkontroll 

Uppgift 1  

Trycker på ”ON”  
Trycker på ”mode”, ändrar till ”auto”  
Trycker på ”mode”, ändrar till ”cool”  
Trycker på minus/plus för temp.reglering  
Trycker på ”fan speed” till medel  
Trycker på ”energy saver” om den ej är aktiverad  
Trycker på ”timer”  
Justerar timer med plus/minus till 1,0  

________ användare 



Bilaga 8: sida 2 (3) 
 

Trycker på ”OFF”  
  
HJÄLP – TP förstår inte att produkten ska vara påslagen när timern aktiveras  
  
Vad ser du på kontrollpanelen?  
  
Avslutande del 1 

Känslokort 
Motivering faktisk känsla:  
Motivering önskad känsla:  
  
Avslutande del 2 

Intervju 
1.Vad tror du att funtionen ”one touch” innebär?  
2. Om indikatorlampan för ”filter” lyser, vad tror du att det innebär?  
3. Vad tror du att funktionen ”sleep” innebär?  
4. Var det något du tyckte var svårt att göra?  
5. Var det något du tyckte var enkelt att göra?  
6. Hur upplevde du kontrollpanelen?  
7. Hur upplevde du fjärrkontrollen?  
8. Hur upplevde du bekräftelsen från produkten att rätt inställning blivit gjord?  
  
Semantisk differentialskala 
Motivering till valt betyg:   
  
Övrigt 
Något mer du vill tillägga?  
  

Premiumprodukt  

Känslokort 

Beskrivande ord:  
Motivering valt kort:   
  

Kontrollpanel 

Uppgift 1  

Trycker på ”ON”  
Temperatur på display indikerar?  
Trycker på ”OFF”  
  

Uppgift 2 
Trycker på ”ON”  
Trycker på minus/plus för temperaturreglering  
Trycker på ”fan speed” till high  
Ser till att ”eco” lyser   
  
HJÄLP – TP förstår inte temperaturangivelse  
  



Bilaga 8: sida 3 (3) 
 

Vad ser du på kontrollpanelen?   
Trycker på ”OFF”  
  

Fjärrkontroll 

Uppgift 3  
Trycker på ”ON”  
Trycker på ”fan”  
Trycker plus på ”fan speed”  
Trycker på ”eco”  
Trycker på ”cool”  
Trycker minus på temperaturreglering  
Trycker på ”auto fan”   
  
HJÄLP – TP förstår inte ”auto fan”  
  
Vad ser du på kontrollpanelen?   
Trycker på ”OFF”   
  

Avslutande del 1 

Känslokort 

Motivering faktisk känsla   
  

Avslutande del 2  

Intervju 
1.Var det något du tyckte var svårt att göra?  
2.Var det något du tyckte var enkelt att göra?  
3.Hur upplevde du kontrollpanelen?  
4.Hur upplevde du fjärrkontrollen?  
5.Hur upplevde du bekräftelse från produkten att rätt inställningar blivit 
gjorda? 

 

  
Semantisk differentialskala  
Motivering till valt betyg:   
   

Övrigt  
Något mer du vill tillägga?   
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Bilaga 9 – Bakgrund om deltagare test 1 
Nedan presenteras en sammanställning av informationen som samlades in från deltagarna genom 
bakgrundsformuläret.  
 
Tabell 16 - Sammanställning av kön, sysselsättning och ägandeskap av luftkonditionering, test 1 

Kön Antal 
Man  4 
Kvinna 4 
Annat  0 
Sysselsättning  
Användbarhetsforskare 4 
Forskare 1 
Student 1 
Servicetekniker 1 
Receptionist  1 
Luftkonditionering hemma?  
Ja 1 
Nej 7 

 

 
Figur 34 - Sammanställning av ålder, test 1 
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UPPSKATTAD TEKNISK KOMPETENS

Medelvärde teknisk kompetens: ((2*4) + (3*5) + (3*6)) /8 = 5,125 
Figur 35 - Sammanställning teknisk kompetens, test 1 
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Bilaga 10 – Ändamålsenlighet test 1 
Nedan i Tabell 17 och Tabell 18 visas uppgifternas ändamålsenlighet, vilket visar hur 
framgångsrikt uppgifterna slutförts i procent. Tabellen visar dessutom hur varje deltagare 
presterade samt hur uträkningen gjorts. Även total ändamålsenlighet för respektive produkt har 
räknats ut. Varje deltagares prestation bedömdes enligt bedömningsskalan framtagen av Tullis 
& Albert (2013), Tabell 19.  
 
Tabell 17 - Sammanställning ändamålsenlighet, standardprodukten  

Standard- 
produkt P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Uträkning Ändamålsenlighet 

K1  1  2  2  3  2  3  1  2  (6/8)*100= 75 % 

K2  1  3  2  1  4  2  3  3  (4/8)*100= 50 % 

K3  3  3  4  3  1  3  4  3  (1/8)*100= 12,5 % 

F1  2  3  4  4  1  3  4  3  (2/8)*100= 25 % 

Total ändamålsenlighet för hela produkten:   (13/32)*100= 41 % 

 
Tabell 18 - Sammanställning ändamålsenlighet, premiumprodukten 

Premium- 
produkt  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Uträkning Ändamålsenlighet 

K1  1  1  1  1  1  1  1  1  (8/8)*100=  100 %  

K2  2  2  1  2  1  2  2  2  (8/8)*100=  100 %  

F1  2  2  2  3  1  3  2  2  (6/8)*100=  75 %  

Total ändamålsenlighet för hela produkten:  (22/24)*100=  92 % 

 
Tabellförklaring för tabell 8 och tabell 9:  

• Px är varje deltagare, där x innebär vilken ordning som deltagarna fick testa 
produkterna.  
• Kx och Fx är förkortningar på uppgifterna som utfördes, vilka förklaras i manuset.   

 
Tabell 19 - Bedömningsskala för ändamålsenlighet av Tullis & Albert (2013) 

Bedömningsskala 

1  Inget problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt utan några svårigheter.  

2  Litet problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men med ett eller två mindre fel som 
deltagaren kunde rätta till.  

3  Stora problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men hade stora problem. Deltagaren får 
förutbestämd hjälp av moderatorn för att gå vidare.  

4  Misslyckande. Deltagaren misslyckas med att slutföra uppgiften. Deltagaren tror felaktigt att hon eller 
han har slutfört uppgiften framgångsrikt.  
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Bilaga 11 – Effektivitet test 1 
 
För varje deltagare räknades antal handlingar som krävts för att slutföra respektive uppgift, samt 
minsta antal handlingar som krävs för att slutföra uppgiften, se Tabell 20 och Tabell 21. Ett 
medelvärde av deltagarnas handlingar räknades ut för att jämföra med minsta antalet handlingar. 
Detta ger information om hur effektivt varje uppgift slutfördes.  
 
De två första testerna (P1 och P2) gjordes som ett pilottest där video och ljud saknas, vilket har 
gjort att informationen inte kan analyseras i efterhand. Detta gjorde att data saknas för 
deltagarnas effektivitet. På grund av annan information valdes ändå deras test att tas med i 
resultatet.  
 
Tabell 20 - Effektivitet test: Standard 

Standard P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde Minsta 
antal 

Mer krävd 
ansträngning 

K1 - - 3 3 3 3 2 3 2,8 2 40 % 

K2 - - 5 4 X 6 7 17 7,8 4 95 % 

K3 - - X 20 7 16 X 23 16,5 7 136 % 

F1 - - X X 6* 27 X 15 16 7 129 % 

 
* = TP missade en del av uppgiften.  
X = slutförde inte uppgiften 
 
Tabell 21 - Effektivitet test 1: Premium 

Premium P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde Minsta 
antal 

Mer krävd 
ansträngning 

K1 X X 2 2 2 2 2 2 2 2 0 % 

K2 X X 4 5 4 8 11 7 6,5 4 63 % 

F1 X X 9 11 7 11 9 9 9,5 7 36 %  

 

Formel för mer krävd ansträngning i hela procent: 
Exempel på K1 för standardprodukten: 2,8/2 = 1,4 = 40 % mer än vad som krävts.  
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Bilaga 12 – Fel test 1 
Vid analys av testerna identifierades problem som deltagarna hade vid interaktion med respektive 
produkt, se Tabell 22 för standardprodukten och Tabell 23 för premiumprodukten. Problemen 
identifierades genom att observera videon upprepade gånger, där extra fokus var på de 
uppgifterna med låg effektivitet eller ändamålsenlighet. Dessa problem beskrevs i form av ”fel” 
som översattes till orsak. Detta gjordes för att identifiera varför och var varje fel inträffade, vilket 
i sin tur kan bidra till förbättringar. När varje orsak identifierats bedömdes felen utifrån 
allvarlighetsgrad, på en skala från 1-4. Felen med röd färg är mest allvarliga och de med grön 
färg är minst allvarliga. Detta kan hjälpa utvecklaren att veta vilken del som behöver mest fokus 
på vid fortsatt utveckling av produkten.  
 
Tabell 22 - Fel och orsak för standardprodukt 

Uppgift Fel Var det inträffade Orsak 

K1 TP kunde inte starta 
produkten.  
 

Kontrollpanel, på/av.  Knappen måste tryckas in väldigt 
hårt för att starta.  
 

K2 Det krävdes många 
tryck av TP för att ändra 
temperatur.  
 

Kontrollpanel, 
temperaturreglering.  

Knappen måste tryckas in väldigt 
hårt för att reagera. 

TP kunde inte ändra 
fläkthastighet. 
 

Kontrollpanel, 
fläkthastighet. 
 

Knappen måste tryckas in väldigt 
hårt för att reagera. 
 

TP såg inte vilken 
funktion som var 
aktiverad på 
fläkthastighet.  
 

Kontrollpanel, 
fläkthastighet.  
 

Lamporna lyser för svagt.  
 

TP såg inte vilket läge 
produkten var inställd 
på. 
 

Kontrollpanel, läge. Lamporna lyser för svagt.  
 

 TP förstår inte när läget 
aktiveras, förutom att 
det kommer ett ljud.  

Kontrollpanel, knappar  Knapparna ger ingen fysisk 
återkoppling på att de aktiveras. 
Det finns svårigheter i att känna 
vart knappen börjar och slutar.  
 

K3 TP förstår inte att 
produkten måste vara 
avstängd för att timer 
”på” ska aktiveras.  
  

Kontrollpanel, timer.  
 
  

Timer ”på” -inställningar ska göras 
då produkten är avstängd.  
 
  

TP förstår inte 
tidsenheten på timer.  
 

Kontrollpanel, timer, 
display.  
 

Oförståelig tidsenhet.  
 

TP håller in timer-
knappen för att aktivera 
den.  
 

Kontrollpanel, timer 
”på/av”.  
 

 

Tidsenheten för timer på displayen 
försvinner fort.  
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TP förstår inte 
innebörden av timer 
”på” och timer ”av”.  
 

Kontrollpanel, timer 
”på/av”.  
 

Timer ”på” kan innebära att timern 
är påslagen eller att produkten 
kommer att slås på. Timer ”av” kan 
innebära att timern är avstängd 
eller att produkten kommer att 
stängas av. 

TP vet inte om timern är 
aktiverad. 

Kontrollpanel, timer Knapparna ger ingen fysisk 
återkoppling på att de aktiveras. 
Det finns svårigheter i att känna 
var knappen börjar och slutar.  
 

TP trycker på sovläge 
istället för timer. 

Kontrollpanel, timer och 
sovläge. 

TP tror att produkten ska ”sova” för 
att sedan starta automatiskt. 
Sovlägesfunktionen är svår att 
förstå. 

F1  TP trycker på 
plus/minus för att 
reglera fläkthastighet.  

Fjärrkontroll, 
fläkthastighet.  

Fjärrkontrollen är svårtolkad och 
TP tror att fläkthastighet regleras 
med plus/minus-knapparna.  
 

TP trycker på sovläge 
istället för timer.  
 

Fjärrkontroll, sovläge.  
 

TP tror att sovläge innebär att 
produkten stänger av sig själv efter 
ett tag. TP tror att sovläge innebär 
att produkten stängs av efter en 
timme.  

TP trycker på 
plus/minus för att ”ställa 
in” sovläge.  
 

Fjärrkontroll, sovläge, 
timer, plus/minus.  
 

TP tror att sovläge ställs in på 
samma sätt som timer. TP tror att 
sovläge och timer är 
sammankopplade.  
 

TP håller in 
sovlägesknappen för att 
aktivera den.  
 

Fjärrkontroll, sovläge. 
 

TP förstår inte varför det inte 
händer något på displayen när 
sovläge aktiveras.  
 

TP har produkten 
avstängd när samtliga 
inställningar görs.  
 

Fjärrkontroll, timer, 
kontrollpanel. 

TP tror att produkten ska vara 
avstängd när funktionen timer 
används, vilket den inte ska i 
denna uppgift.  
 

 TP ser inte vilka 
inställningar som 
aktiverats.  

Kontrollpanel, 
fjärrkontroll, bekräftelse.  

Lamporna lyser för svagt. Är svårt 
att se även från avstånd.  
Det finns ingen återkoppling på 
fjärrkontrollen.  
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Tabell 23 - Fel och orsak för premiumprodukt 

Uppgift Fel Var det inträffade Orsak 

K1 TP tror att den 
inställda temperaturen 
är uppnådd när 
displayen slocknar.  
 

Kontrollpanel, display Displayen slocknar efter en viss 
tids inaktivitet.  

K2 
 

TP förstår inte 
temperaturen på 
displayen. TP trycker 
flera gånger, då den 
ändras från 65 till 70. 
 

Kontrollpanel, display 
 

Displayen visar den aktuella 
temperaturen, inte den 
temperaturen som TP ställt in. 
 

TP trycker på 
displayen.  
 

Kontrollpanel, display. 
 
 
 

Alla knappar på kontrollpanelen är 
touch. TP tror att det går att trycka 
på displayen.  
 

F1 
 
 
 
 

TP använder 
automatisk fläkt när 
läget är i endast fläkt. 
 

Fjärrkontroll, fläkt och 
automatisk fläkt.  
 
 
 

Läget måste ändras innan 
automatisk fläkt kan aktiveras.  
 
 
 

TP trycker minus på 
fläkthastighet för att 
komma till automatisk 
fläkt. 
 

Fjärrkontroll, 
fläkthastighet och 
automatisk fläkt.  
 

Fläkthastighet och automatisk 
fläkt regleras med olika knappar, 
vilket skiljer sig från 
kontrollpanelen.  
 

TP försöker ändra 
temperaturreglering 
när läget är i endast 
fläkt.  
 

Fjärrkontroll, 
temperaturreglering, fläkt. 
Kontrollpanel, display. 
 

Läget måste ändras från fläkt 
innan temperaturen kan regleras. 
TP blir förvirrad när det står en 
temperatur på displayen trots att 
det är endast fläkt.  
 

TP förstår inte 
temperaturangivelsen 
samt hur graderna 
ställs in.  
 

Kontrollpanel, display.  
 

Temperaturen som visas är den 
aktuella temperaturen i rummet. 
Displayen visar inte den angivna 
temperaturen.   
 

TP trycker på texten 
”mode”. 

Fjärrkontrollen, mode.   Texten ”mode” ser ut som de 
övriga texterna som indikerar en 
knapp.  
 
Texten ”mode” är en knapp på 
kontrollpanelen, vilket gör TP 
förvirrad när den inte är det på 
fjärrkontrollen. 
 

 TP har svårt att känna 
knapparna.  

Fjärrkontrollen Knapparna ger ingen fysisk 
återkoppling.  
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Bilaga 13 – Sammanställning av intervjusvar standardprodukt 
Nedan är en sammanställning över svaren på intervjufrågorna från test 1 på standardprodukten. 
I sammanställningen symboliserar till exempel ”2 P” två personer.  
 
Beskrivande ord  
3 P nämnde att den såg kompakt ut. 
3 P nämnde att det var mycket lampor.  
2 P nämnde att den kändes gammal. 
2 P nämnde att den såg ut som en gammal mikrovågsugn.  
2 P nämnde att den hade en rörig kontrollpanel. 
2 P nämnde att den såg ganska bra ut.  
2 P nämnde att den var ful. 
1 P nämnde att det inte var så tydligt med vilka funktioner som hängde ihop. 
1 P nämnde att designern inte verkar ha lagt så mycket tid på designen.  
1 P nämnde att den såg ut att vara en äldre modell.  
1 P nämnde att den inte hade några knappar.  
1 P nämnde att den verkade komplicerad. 
1 P nämnde att den gav 80-90talsvibbar.  
1 P nämnde att den var oattraktiv.  
1 P nämnde att den var klumpig.  
1 P nämnde att det var liten text.  
 
Vad indikerar temperaturen på displayen? 
7 P trodde att det var temperaturen som produkten var inställd på. 
1 P trodde att det var den aktuella temperaturen i rummet.  
 
Vad tror du att ”one touch” innebär?  
2 P trodde att det var ett favoritprogram som kan ställas in.  
1 P trodde att produkten går igång på ett standardläge.  
1 P trodde att allt blir inställt på automatiskt.  
1 P trodde att kontrollpanelen blir touch. 
 
Vad tror du att filter innebär? 
8 P trodde att det innebar rengöring eller att filter behöver bytas. 
 
Vad tror du att ”sleep” innebär? 
4 P trodde att produkten skulle stänga av sig om en timme/ x antal minuter.  
2 P trodde att det innebar att produkten sover/pausar.  
1 P trodde att funktionen samverkar med ”timer”.  
 
Var det något du tyckte var svårt att göra?  
6 P nämnde att det var svårt att se vilka funktioner som aktiverats. 
6 P nämnde att det var svårt att använda timern.  
5 P nämnde att det var svårt att trycka på knapparna.  
2 P nämnde att tidsenheten på timern var svår att förstå.  
1 P nämnde att det var svårt att veta att timern kunde aktiveras när produkten var avstängd.  
1 P nämnde att de olika lägena ”glider in” i varandra på panelen.  



Bilaga 13 sida 2 (2) 
 

1 P nämnde att sovläge var svår.  
1 P nämnde att det mesta var svårt. 
 
Var det något du tyckte var enkelt att göra?  
5 P nämnde att temperaturen var enkel att ställa in.  
3 P nämnde att fläkthastigheten var enkel att ställa in.  
3 P nämnde att på/av var enkelt att ställa in.  
1 P nämnde att det var enkelt att ändra temperatur med fjärrkontrollen.  
 
Hur upplevde du kontrollpanelen?  
5 P nämnde att det var svårt att trycka på knapparna.  
2 P nämnde att den var svår att använda.  
2 P nämnde att det var svårt att se.  
2 P nämnde att den var dålig.  
2 P nämnde att den var ful. 
1 P nämnde att det var för många lägen och att det var svårt att förstå skillnaden.  
1 P nämnde att den var läskig, med för mycket kontraster och svarta ”hål”.  
1 P nämnde att en manual skulle behövas för att förstå vad allt betyder.  
1 P nämnde att det var dålig respons kring timern.  
1 P nämnde att den var klumpig.  
1 P nämnde att den var jobbig. 
1 P nämnde att den var tråkig. 
1 P nämnde att den var simpel. 
 
Hur upplevde du fjärrkontrollen?  
3 P nämnde att den var enkel att förstå.  
2 P nämnde att den var ”helt okej”.  
1 P nämnde att det kändes som att den var gjord för att se snygg och enkel ut. 
1 P nämnde att det tog ett tag innan hon eller han såg texten ”mode”.  
1 P nämnde att hon eller han inte förstod vad hon eller han gjorde. 
1 P nämnde att det inte kändes som att den tillhörde produkten.  
1 P nämnde att knapparna kändes slumpmässigt utkastade.  
1 P nämnde att det var otydliga funktioner på knapparna. 
1 P nämnde att det var svårt att se vad som aktiverats.  
1 P nämnde att den kändes väldigt komplex. 
1 P nämnde att det var konstigt upplägg. 
1 P nämnde att den var användarvänlig. 
1 P nämnde att den var tydlig. 
 
Hur upplevde du bekräftelsen från produkten att rätt inställning blivit gjord?  
7 P nämnde att det var svårt att se vilka inställningar som aktiverats. 
6 P nämnde att det var svårt att förstå vad som gjorts. 
2 P nämnde att den var dålig. 
1 P nämnde att det inte var någon respons.  
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Bilaga 14 – Sammanställning av intervjusvar premiumprodukt 
Nedan är en sammanställning över svaren på intervjufrågorna från test 1 på premiumprodukten. 
I sammanställningen symboliserar till exempel ”2 P” två personer.  
 
Beskrivande ord 
4 P nämnde att den såg modern ut.  
2 P nämnde att den såg ut som att man har arbetat med utseendet.  
1 P nämnde att det inte var mycket lampor som förvirrar. 
1 P nämnde att det kändes som att den fungerar bra. 
1 P nämnde att den kändes ganska avancerad. 
1 P nämnde att den kändes rätt klumpig. 
1 P nämnde att det var enkelt att läsa. 
1 P nämnde att den kändes rejäl. 
1 P nämnde att den var attraktiv.  
1 P nämnde att den såg okej ut. 
1 P nämnde att den var snygg.  
 
Vad indikerar temperaturen på displayen?  
4 P trodde att det var temperaturen som produkten var inställd på.  
3 P trodde att det var den aktuella temperaturen i rummet.  
1 P förstod inte pricken bakom siffran.  
 
Var det något du nämnde var svårt att göra? 
4 P nämnde att funktionen fläkt var svår.  
3 P nämnde att det inte var något som var svårt.  
1 P nämnde att det var svårt att förstå att läget behövde ändras från fläkt innan temperaturen 
kunde justeras.  
1 P nämnde att det var svårt att hitta funktionen automatisk fläkt. 
1P nämnde att det var svårt att förstå att läget behövde ändras från fläkt innan automatisk fläkt 
kunde aktiveras. 
1 P nämnde att det var svårt att förstå vad ”endast fläkt” innebar.  
1 P nämnde att det var svårt att förstå temperaturangivelsen som ”hoppade”.  
 
Var det något du nämnde var enkelt att göra? 
6 P nämnde att allt var enkelt.  
5 P nämnde att fläkthastigheten var enkel.  
4 P nämnde att det var enkelt att justera läget och temperaturen. 
2 P nämnde att den var enkel att starta och enkelt med touchknappar.  
1 P nämnde att eko var enkelt.  
1 P nämnde att det var tydligt vart man var någonstans.  
 
Hur upplevde du kontrollpanelen? 
3 P nämnde att det var svårt att förstå temperaturangivelsen. 
3 P nämnde att den var enkel att förstå.  
2 P nämnde att den var ”helt okej”. 
2 P nämnde att den var elegant och snygg. 
2 P nämnde att den var bra.  
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1 P nämnde att den var klurig att använda då den inte gjorde som önskat.  
1 P nämnde att det var rimligt med antalet funktioner. 
1 P nämnde att det var bra med stor text. 
1 P nämnde att den var ful och tråkig. 
 
Hur upplevde du fjärrkontrollen? 
4 P nämnde att den var enkel.  
2 P nämnde att knapparna var svåra att känna och att de inte var tydligt markerade.  
2 P nämnde att den talade samma språk som kontrollpanelen. 
2 P nämnde att den var ostrukturerad och rörig.  
2 P nämnde att det var bra med stora tecken.  
1 P nämnde att det var olika skalor på kontrollpanelen och fjärrkontrollen. 
1 P nämnde att hon eller han trodde att ”mode” var en knapp.  
1 P nämnde att den inte var så responsiv.  
1 P nämnde att den var användarvänlig. 
1 P nämnde att upplägget ogillades.  
1 P nämnde att den var dålig. 
 
Hur upplevde du bekräftelsen från produkten att rätt inställning blivit gjord? 
5 P nämnde att det var dålig respons på temperaturinställningen, och att hon eller han ville se 
vilken temperatur som produkten ställts in på.  
4 P nämnde att det var tydliga ljussignaler.  
4 P nämnde att den var ganska tydlig. 
4 P nämnde att den var bra. 
1 P nämnde att det var svårt att förstå varför automatisk fläkt inte gick att aktivera.  
1 P nämnde att det var osäkert om rätt inställning blivit gjord. 
1 P nämnde att den var dålig. 
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Bilaga 15 – Jämförelse av känslokort för standardprodukt  
 
 I Figur 36 visas skillnad i valt känslokort för varje deltagare från testet av konceptet. Jämförelsen 
gjordes mellan känsla innan interaktion och önskad känsla. För varje deltagare har kortast väg 
räknats, mellan faktisk känsla och önskad känsla. I uträkningen motsvarar varje tårtbit av 
diagrammet ett steg.  
 
Deltagare 1: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg 
Deltagare 2: Skillnad i upphetsning = 1 steg 
Deltagare 3: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 4: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 5: Samma känsla = 0 steg  
Deltagare 6: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg 
Deltagare 7: Skillnad i upphetsning = 1 steg  
Deltagare 8: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Summa av antal steg: 15 

 
 

Figurförklaring Figur 36:  
X = valt känslokort innan interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 36 - Deltagares förflyttning i den circumplexa modellen, innan interaktion, test 1 
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I Figur 37 visas skillnad mellan känsla efter interaktion och önskad känsla för varje deltagare, 
för att se hur stora skillnader som upplevdes. 
 
Deltagare 1: Helt motsatt känsla = 4 steg 
Deltagare 2: Helt motsatt känsla = 4 steg 
Deltagare 3: Helt motsatt känsla = 4 steg  
Deltagare 4: Skillnad i behaglighet = 2 steg 
Deltagare 5: Helt motsatt känsla = 4 steg 
Deltagare 6: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 7: Helt motsatt känsla = 4 steg 
Deltagare 8: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Summa av antal steg: 28  

 
 

Figurförklaring Figur 37:  
X = valt känslokort efter interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 
 

Figur 37 - Deltagares förflyttning i den circumplexa modellen, efter interaktion, test 1  
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Bilaga 16 – Jämförelse av känslokort för premiumprodukt  
I Figur 38 visas skillnad i valt känslokort för varje deltagare från testet av den ursprungliga 
produkten. Jämförelsen gjordes mellan känsla innan interaktion och önskad känsla samt känsla 
efter interaktion och önskad känsla, för att se hur stora skillnader som upplevdes. För varje 
deltagare har kortast väg räknats, mellan faktisk känsla och önskad känsla. I uträkningen 
motsvarar varje tårtbit av diagrammet ett steg.  
 
Deltagare 1: Skillnad behaglighet = 1 steg 
Deltagare 2: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 3: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 4: Skillnad i upphetsning = 1 steg 
Deltagare 5: Skillnad i behaglighet = 1 steg   
Deltagare 6: Samma känsla = 0 steg 
Deltagare 7: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg 
Deltagare 8: Skillnad i upphetsning = 1 steg  
 
Summa av antal steg: 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figurförklaring Figur 38:  
X = valt känslokort innan interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 38 - Förflyttning mellan innan interaktion och helst önskat 
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I Figur 39 visas skillnad mellan känsla efter interaktion och önskad känsla för varje deltagare, 
för att se hur stora skillnader som upplevdes. 
 
 
Deltagare 1: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg 
Deltagare 2: Skillnad i upphetsning = 1 steg 
Deltagare 3: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg   
Deltagare 4: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 5: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg   
Deltagare 6: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 7: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 8: Skillnad i upphetsning = 1 steg 
 
Summa av antal steg: 13  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figurförklaring Figur 39:  
X = valt känslokort efter interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 
 

Figur 39 - Förflyttning mellan efter interaktion och helst önskat 
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Bilaga 17 – Valt kort jämfört med uttryckt känsla test 1 
 
Många deltagare uttryckte svårigheter i att tolka känslokortens uttryck. I och med detta gjordes 
en jämförelse mellan valt kort och uttryckt känsla. I Tabell 24 visas en sammanställning över om 
valt kort och uttryckt känsla överensstämde. I de fall där det inte överensstämde har ett förslag 
på vilket kort deltagaren egentligen borde ha valt baserat på uttryckt känsla gjorts, som är skrivet 
inom parantes.  
 
Tabell 24 - Jämförelse mellan valt kort och verbalt uttryckt känsla 

 Premium Standard  

 Innan Efter Innan Efter Önskat  

P1 Ja Ja Ja Nej (8) Ja 

P2 Ja Ja Nej (4) Ja Ja 

P3 Ja Ja Ja Ja Ja 

P4 Ja Ja Ja Ja Ja 

P5 Nej (3) Ja Nej (6) Nej (7) Ja 

P6 Ja Ja Nej (5) Ja Ja 

P7 Ja Ja Ja Ja Ja 

P8 Ja Ja Ja Ja  Ja 

 
Antal procent i antal kort som motsvarade den uttryckta känslan: (34/40) = 85 %  
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Bilaga 18 – Semantisk differentialskala standardprodukt 
 

I visas resultatet från den semantiska differentialskalan från test 1. Medelvärde räknades ut för 
varje person och för varje adjektivpar, vilket kan ses i tabellen. Det totala medelvärdet för 
produkten blev 4,9.   

 

 

Tabell 25 - Semantisk differentialskala för standardprodukt 

Tabellförklaring: 
Px är varje deltagare där x = 1….8.  

Standardprodukt P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde 

Modern - Traditionell  6 6 6 4 4 2 5 7 5,0 

Högteknologisk - Lågteknologisk  6 6 6 5 2 1  6 4,0 

Pålitlig - Opålitlig 6 7 3 6 5 4 6 5 5,3 

Enkel att använda - Svårt att använda 6 5 6 4 5 7 5 6 5,5 

Bekant - Obekant 4 7 6 3 2 7 2 3 4,3 

Hållbar - Ömtålig 6 2 3 7 1 6 2 5 4,0 

Attraktiv - Oattraktiv 6 6 6 6 6 4 1 6 5,1 

Intressant - Tråkig 6 6 6 7 6 3 1 6 5,1 

Hög kvalité - Låg kvalité 6 5 5 7 6 7 1 6 5,4 

Dyr - Billig  5 3 5 7 5 6 3 6 5,0 

Medelvärde för varje deltagare  5,7 5,3 5,2 5,6 4,2 4,7 2,6 5,6  

Genomsnitt av medelvärde för deltagare  4,9  
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Bilaga 19 – Semantisk differentialskala premiumprodukt 
 

I visas resultatet från den semantiska differentialskalan från test 1. Medelvärde räknades ut för 
varje person och för varje adjektivpar, vilket kan ses i tabellen. Det totala medelvärdet för 
produkten blev 3,0.   

Tabell 26 - Semantisk differentialskala för premiumprodukt 

Premiumprodukt  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde 

Modern - Traditionell  6 3 2 5 3 1 1 4 3,1 

Högteknologisk - Lågteknologisk  4 3 2 6 4 1  3 2,9 

Pålitlig - Opålitlig 4 2 3 2 1 2 6 3 2,9 

Enkel att använda - Svårt att använda 5 1 2 2 1 1 3 2 2,1 

Bekant - Obekant 2 3 2 2 2 2 2 2 2,1 

Hållbar - Ömtålig 5 5 3 3 2 2 3 4 3,4 

Attraktiv - Oattraktiv 6 3 3 4 3 2 1 6 3,5 

Intressant - Tråkig 5 3 4 6 3 1 1 6 3,6 

Hög kvalité - Låg kvalité 6 3 2 4 3 2 1 4 3,1 

Dyr - Billig  5 3 3 4 3 2 2 4 3,3 

Medelvärde för varje deltagare  4,8 2,9 2,6 3,8 2,5 1,6 2 3,8  

Genomsnittligt medelvärde för deltagare  3,0  

 

Tabellförklaring: 
Px är varje deltagare där x = 1….8.  
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Bilaga 20 - Konceptkombinationstabell 
 
I Tabell 27 nedan presenteras de idéer som framkom från respektive egenskap. Även förslag på 
olika symboler togs fram, som skulle kunna användas istället för text. Vid konceptkombination 
användes ett förslag från varje egenskap och kombinerades ihop till ett unikt koncept. Detta för 
att främja kreativitet.  
  

Tabell 27 - Konceptkombinationstabell 

Reglage Form Bekräftelse Temp. - 
reglering 

Temp. - 
angivelse 

Tids- 
inställning 
timer 

Bekräftelse 
sleep 

Vred Rund Ljud Pilar Siffror Minuter 
siffor Skala 

Knapp Fyrkant Lampa + / - Skala Timmar 
siffror Tidslinje 

Touch Rektangel Siffror Varmare/ 
kallare Röst Symbol Intervall 

Skala Triangel Text 
Färg 

Röd/blå 
 Skala Nedräkning 

Switch Hexagon Symbol   Text  

Röst Oval Färgförändring   Klocka  

 Oktagon Rörliga 
knappar   Nedräkning  

 Parallellogram Röst     

 Stjärna      

 



Bilaga 21: sida  1 (4) 
 

Bilaga 21 – Koncept 
Följande koncept togs fram efter idégenerering av konceptkombinationstabellen. Koncepten är 
ritade i Adobe XD och Sketchbook.  
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Bilaga 22 – Utvecklade koncept  
Koncept A 

Koncept B  

Koncept C  

Koncept D 
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Koncept E  

 
Koncept F  

 
Koncept G 

 
 
Koncept H 
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Koncept I 

 
 
 
Koncept J 



Bilaga 23: sida  1 (3) 
 

 

Bilaga 23 – Pughs konceptvalsmatris med motivering  
Valen i konceptvalsmatrisen baseras endast på konceptens layout, se Tabell 28.  
 
Tabell 28 - Pughs konceptvalsmatris 

 Koncept  

Urvalskriterier  A B C D E F G H I J 

Läsbar + ++ + + ++ -- + 0 ++ + 

Tydlig gruppering + + + + ++ 0 ++ 0 ++ ++ 

Logisk följd - - + + ++ - - - - ++ 

Funktionellt konsekvent  + + + + - -- + - - - 

Estetiskt konsekvent  + ++ + + - -- ++ -- ++ - 

Uppmärksammade 
element   - + 0 0 ++ + + + + + 

SUMMA  +2 +6 +5 +5 +6 -6 +6 -3 +5 +4 

Resultat 4 1 2 2 1 6 1 5 2 3 

Gå vidare med?  Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

 
Förklaring av urvalskriterier  
 
Läsbar: enkel att läsa beroende på textstorlek, textplacering och avstånd till resterande element.  
 
Tydlig gruppering: logiskt sammansatta och placerade grupperingar. Grupperingarna är även 
logiskt placerade i förhållande till varandra.  
 
Logisk följd: elementen är placerade i en följd baserat på hur man läser; från vänster till höger.  
 
Funktionellt konsekvent: liknande funktioner används på liknande sätt, liknande information 
presenteras på liknande sätt.  
 
Estetiskt konsekvent: design och utseende är konsekvent, det vill säga hela gränssnittet följer 
samma formspråk.  
 
Uppmärksammade element: särskilda element är tydliga, med hänsyn till textstorlek och fetstil.  
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Nedan visas motivering för valt betyg till respektive koncept.  
 
Koncept A: För mycket mellanrum mellan grupperingarna, svårt att se exakt vad som hör till 
vad, men eftersom funktionen ”Eco” ligger skiljt från de andra inställningarna på 
referensprodukten får konceptet ett bättre betyg för tydligare gruppering. Ingen logisk följd, då 
”filter” och ”sleep” kommer först i läsordningen. Lägesinställningarna borde vara först. Den är 
funktionellt konsekvent, men knapparna kan vara mer tydliga, till exempel genom att fetmarkera 
dessa.  
 
Koncept B: Behövs tydligare gruppering, till exempel genom att minska avståndet mellan 
knapparna och texten, eller eventuellt dra strecka emellan för att tydligare visa grupperingen. 
Dock tydligt och bra med gruppering av ”timer”. Ingen logisk följd, då ”filter” och ”sleep” 
kommer först i läsordningen. 
 
Koncept C: Bättre gruppering på grund av kortare avstånd mellan orden. Ingen logisk följd, 
då ”filter” kommer först. Om filter flyttas längst bort är det en logisk följd. Texten för timern är 
rörig. Regleringspilarna försvinner in lite i displayen.  
 
Koncept D: En bättre följd hade varit om ”speed” låg mellan ”mode” och ”temperatur”, då 
dessa utgör grunden hos produkten. Regleringspilarna försvinner in lite i displayen.  
 
Koncept E: ”Filter” känns felplacerad. Om ”filter” hade varit i versaler och mer tydligt varit 
en knapp hade det varit bättre för att få den att bli funktionellt konsekvent. En indikatorlampa 
för ”on/off” kan vara bra att ha. ”On/off”-knappen skiljer sig i formspråk från resten som är mer 
kantigt.  
 
Koncept F: Inte så läsbar med sned text, svårt att fästa blicken på grund av för mycket text på 
liten yta. Dålig gruppering då grupperingarna är placerade vertikalt (”mode) och horisontellt 
(”timer”). Informationen på sidorna om displayen används på olika sätt, ”timer” hör till den 
vänstra displayen för att ställa in antal timmar, medan ”mode” inte regleras med displayen utan 
består av en enskild gruppering, vilket är förvirrande. Informationen för ”speed” och ”mode” 
presenteras olika, men fungerar på samma sätt, vilket medför att den inte är funktionellt 
konsekvent. Den är inte estetiskt konsekvent då den innehåller både runda och kantiga former.  
 
Koncept G: Inte helt logisk följd, då ”sleep” och ”timer” presenteras före ”speed” och ”mode”. 
Större skillnad på texterna för att den ska bli tydligare, till exempel större skillnad på ”mode” 
och ”cool”, då båda står i versaler. Behövs större skillnad för att visa vad som är knapp och inte. 
Symbolerna för ”fan speed” är svårtolkade. Knapparna för reglering ligger inte på samma linje 
som resterande.  
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Koncept H: Svårt att fästa blicken på grund av för mycket text på liten yta. Dålig gruppering 
då grupperingarna är placerade vertikalt (”mode) och horisontellt (”timer”). Informationen på 
sidorna om displayen används på olika sätt, ”timer” hör till den vänstra displayen för att ställa in 
antal timmar, medan ”mode” inte regleras med displayen utan består av en enskild gruppering, 
vilket är förvirrande. Informationen för ”speed” och ”mode” presenteras olika, men fungerar på 
samma sätt, vilket medför att den inte är funktionellt konsekvent. Den är inte estetiskt konsekvent 
då den innehåller både runda och kantiga former. 
 
Koncept I: Inte helt logisk följd, då ”sleep” och ”timer” presenteras före ”speed” och ”mode”. 
Större skillnad på texterna för att den ska bli tydligare, till exempel större skillnad på ”mode” 
och ”cool”, då båda står i versaler. Detta skiljer sig mot texten för hastighetsregleringen för 
”speed” som representeras av små bokstäver. Detta gör att konceptet inte är funktionellt 
konsekvent. Knapparna för reglering ligger inte på samma linje som resterande. 
 
Koncept J: Filter” känns felplacerad. Om ”filter” hade varit i versaler och mer tydligt varit en 
knapp hade det varit bättre för att få den att bli funktionellt konsekvent. En indikatorlampa för 
”on/off” kan vara bra att ha. ”On/off”-knappen skiljer sig i formspråk från resten som är mer 
kantigt, konceptet är inte estetiskt konsekvent. Svårt att läsa när lamporna är under texten på 
”mode” och ”sleep”, minskad läsbarhet till skillnad mot konceptet ovan men bättre än 
referensprodukten. 
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Bilaga 24 – Förklaring till valt koncept  
 
Mode  Texten “mode” trycks in för att ändra läget. För varje knapptryck på ”mode” ändras 

läget mellan cool / heat, fan, eco och dry. Efter dry börjar den om på cool / heat. 

Cool / heat 
 

Beroende på skillnad i temperatur i rummet och inställd temperatur kyler eller värmer 
produkten. Alla fläkthastigheter kan kombineras. 

Fan Skärmen visar aktuell temperatur i rummet och kan inte ändras. Alla fläkthastigheter 
utom ”auto” kan aktiveras. 

Eco Fungerar som på ursprunglig produkt. 

Dry Fungerar som på ursprunglig produkt. 

Speed  Fungerar på samma sätt som ”mode”. 

Filter  Fungerar på samma sätt som för ursprunglig produkt. Efter ett antal timmar lyser 
lampan och filtret måste rengöras. 

Temperatur  Regleras med plus och minus. Går att reglera i alla lägen utom ”fan”. 

Delay on  Aktiveras när produkten är avstängd. När knappen aktiveras tänds skärmen för tid 
och temperatur. Lampan för ”delay on” börjar blinka och under tiden lampan blinkar 
kan tiden regleras med plus och minus. Efter 10 sekunder slutar lampan att blinka, 
och om en tid har blivit inställd kommer lampan för ”delay on” att lysa. När tiden har 
bekräftats (lampan lyser istället för att blinka) kan temperaturen regleras med plus och 
minus. 

För att stänga av ”delay on” trycks knappen ”delay on” in och lampan börjar blinka. 
Tidsinställningen regleras då till 0,0 hr. Efter 10 sekunder slutar lampan blinka, 
displayen och lampan släcks. Den går också att stänga av genom att trycka ”off” för 
hela produkten. 

Delay off  Aktiveras när produkten är påslagen. När knappen aktiveras börjar lampan för ”delay 
off” att linka och tiden kan regleras med plus och minus. Efter 10 sekunder slutar 
lampan att blinka, och om en tid har blivit inställd kommer lampan för ”delay off” att 
lysa. När tiden har bekräftats (lampan lyser istället för att blinka) kan temperaturen 
regleras med plus och minus. 

”Delay off” stängs av på samma sätt som ”delay on”. 

Sleep  När funktionen aktiveras tänds lampan för ”sleep” och på skärmen för tid visas 8,0hr. 
För varje halvtimme räknas tiden ner. Temperaturen justeras som för den 
ursprungliga produkten. 
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Bilaga 25 – Bakgrund om deltagare test 2 
Nedan presenteras en sammanställning av informationen som samlades in från deltagarna genom 
bakgrundsformuläret.  
 
Tabell 29 - Sammanställning test 2 

Kön  Antal 
Man 4 
Kvinna 4 
Annat  0 
Sysselsättning 
Lärare 2 
Student 4 
Socialarbetare  1 
Personaladministratör 1 
Luftkonditionering hemma?  
Ja  2 
Nej 6 
Vet ej  0 

 

 

Figur 40 - Sammanställning över deltagarnas ålder, test 2 

 Figur 41 - Sammanställning över teknisk kompetens, test 2 

Medelvärde: ((3*1)+(4*1)+(5*3)+(6*1)+(7*2))/8 = 5,3 

1 1

3

1

2

Ej tekniskt
kunnig

1 2 3 4 5 6 7 Mycket
tekniskt
kunnig

UPPSKATTAD TEKNISK KOMPETENS

18-24
12%

25-29
38%50-54

25%

55-59
25%

ÅLDER (ÅR)
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Bilaga 26 – Ändamålsenlighet test 2 
Nedan i Tabell 30 visas uppgifternas ändamålsenlighet, vilket visar hur framgångsrikt 
uppgifterna slutförts i procent. Tabellen visar dessutom hur varje deltagare presterade samt hur 
uträkningen gjorts. Även total ändamålsenlighet för konceptet har räknats ut. Varje deltagares 
prestation bedömdes enligt bedömningsskalan framtagen av Tullis & Albert (2013), Tabell 31.  
 
 
Tabell 30 - Framgångsrikt slutförd uppgift för koncept 

Koncept P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  Uträkning Ändamålsenlighet 

K1  1 1 1 1 1 1 1 1 (8/8) * 100 = 100% 

K2  2 2 1 3 2 2 2 1 (7/8) * 100 = 87,5% 

K3  3 4 3 3 3 3 3 3 (0/8) * 100 = 0% 

K4  2 3 2 2 2 3 3 3 (4/8) * 100 = 50% 

Total ändamålsenlighet för hela produkten:  (19/32) * 100 = 59% 

 
Tabellförklaring för tabell 8 och tabell 9:  

• Px är varje deltagare, där x innebär vilken ordning som deltagarna fick testa 
produkterna.  
• Kx är förkortning på uppgifterna som utfördes, vilka förklaras i manuset.   

 
Tabell 31 - Bedömningsskala för ändamålsenlighet av Tullis & Albert (2013) 

Bedömningsskala 

1  Inget problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt utan några svårigheter.  

2  Litet problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men med ett eller två mindre fel som 
deltagaren kunde rätta till.  

3  Stora problem. Deltagaren slutförde uppgiften framgångsrikt men hade stora problem. Deltagaren får 
förutbestämd hjälp av moderatorn för att gå vidare.  

4  Misslyckande. Deltagaren misslyckas med att slutföra uppgiften. Deltagaren tror felaktigt att hon eller 
han har slutfört uppgiften framgångsrikt.  
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Bilaga 27 – Effektivitet test 2 
 
För varje deltagare räknades antal handlingar som krävts för att slutföra respektive uppgift, samt 
minsta antal handlingar som krävs för att slutföra uppgiften, se Tabell 20. Ett medelvärde av 
deltagarnas handlingar räknades ut för att jämföra med minsta antalet handlingar. Detta ger 
information om hur effektivt varje uppgift slutfördes.  
 
De två första testerna gjordes som ett förtest där video och ljud saknas, vilket har gjort att 
informationen inte kan analyseras i efterhand. Detta gjorde att data saknas om deltagarnas 
effektivitet. På grund av annan information valdes ändå deras test att tas med i resultatet.  
 
 

Tabell 32 - Effektivitet koncept 

Koncept P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde Minsta 
antal 

Mer krävd 
ansträngning 

K1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 % 

K2 5 5 4 11 5 5 5 4 5,5 4 38 % 

K3 8 X 8 10 17 10 14 12 11,3 6 88 % 

K4 8 12 10 8 9 10 10 10 9,6  7 37 % 

X = slutförde inte uppgiften 

Formel för mer krävd ansträngning i hela procent: 
Exempel på K2: 5,5 / 4 = 1,375 = 38% mer än vad som krävts.  
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Bilaga 28 – Fel test 2 
Vid analys av testerna identifierades problem som deltagarna hade vid interaktion med konceptet. 
Dessa fel beskrevs i form av ”fel” som översattes till orsak, se Tabell 33. Problemen 
identifierades genom att observera videon upprepade gånger, där extra fokus var på de 
uppgifterna med låg effektivitet eller ändamålsenlighet. Detta gjordes för att identifiera varför 
och var varje fel inträffade, vilket i sin tur kan bidra till förbättringar. När varje orsak identifierats 
bedömdes felen utifrån allvarlighetsgrad, på en skala från 1-4, se delavsnitt 3.3.2 Dataanalys av 
användbarhetstest. Felen med röd färg är mest allvarliga och de med grön färg är minst allvarliga. 
Detta kan hjälpa utvecklaren att veta vilken del som hon eller han bör lägga mest fokus på vid 
fortsatt utveckling av produkten.  
 
Tabell 33 - Fel och orsak för koncept 

Uppgift Fel Var det inträffade Orsak 

K2 TP ställde in produkten 
på läget ”fan”.  
 

Mode   TP tror att läget ”fan” behöver 
aktiveras för att ändra 
fläkthastigheten.  

TP trycker på texten 
”low, med, high, auto” 
för att ändra 
fläkthastighet.  

Speed 
 

TP har svårt att förstå vilken text 
som är en knapp.  
 

TP försöker ställa in 
temperaturen utan att 
starta produkten.  
 

On/ Off  Produkten måste vara påslagen 
när temperaturen ska ställas in.  
 

K3  TP förstår inte hur 
”delay on” aktiveras. 

Delay on Produkten måste vara avstängd för 
att ”delay on” ska kunna aktiveras.  

TP trycker på ”delay off” 
för att avaktivera ”delay 
on”.  

Delay on/ delay off TP tror att ”delay off” är en 
avstängningsfunktion för ”delay 
on”.  

TP lägger inte märke till 
knapparna ”delay on”, 
”delay off” och ”sleep”.  

Delay on, delay off och 
sleep  

Knapparna smälter in i displayen.  

K4 TP tror att produkten 
ska vara avstängd när 
”delay off” aktiveras.  

Delay on/ delay off Produkten behövde vara avstängd 
när ”delay on” aktiverades.  

TP trycker på 
funktionen ”sleep” och 
”delay on” istället för 
”delay off”.  

Sleep och delay off  TP tror att funktionen ”sleep” 
fungerar som försenad 
avstängning. TP förstår inte 
skillnaden på ”delay on”, ”delay off” 
och ”sleep”.  
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Bilaga 29 – Sammanställning intervjusvar test 2 
Nedan är en sammanställning över svaren på intervjufrågorna från test 2. I sammanställningen 
symboliserar till exempel ”2 P” två personer.  
 
Beskrivande ord  
2P Speed är kanske till fläkt, låg, medel och high.  
2P Filter lyser om man ska byta filter antar jag.  
2P Konstigt att det står F och Hour.  
1P Ruta med Farenheit och Hour, antar att det är hur länge jag vill att den ska fungera.  
1P Den ska stängas av efter en viss tid, antar att det är sleep.  
1P Skulle gå som jag läser, från vänster till höger.  
1P Kan inte lokalisera vart jag ska börja.  
1P Bra att vissa grejer är fetmarkerade.   
1P Liten text vid funktionerna.  
1P Fördröjning för av och på.   
1P Inte helt klart för mig.  
1P Allt ser likadant ut.  
1P Liten och smidig.  
1P Avancerat.  
1P Konkret.  
1P Fin.  
 
Vad indikerar temperaturen på displayen? 
3P Temperatur som den är inställd på.  
2P Temperatur som är i rummet just nu.  
Övriga visste inte.  
 
Vad tror du att ”sleep” innebär? 
4P Efter en viss tid ska den stängas av, men då blir den som delay off. Fattar inte riktigt.  
3P Går in i lågläge när man ska sova, så den inte låter lika mycket. 8h måste vara en natt.  
1P Standardinställning att produkten sover i 8h.  
 
Vad tror du att läget ”cool/heat” innebär? 
6P En högre och lägre temperatur. 
1P Antingen kyler eller värmer den, men det borde den väl fatta. Jag ställer ju själv in antal 
grader.  
1P Det är ju motsatser, skulle vilja ha två lägen istället.  
1P Den reglerar själv beroende på vad jag ställer in.  
 
Var det något du tyckte var svårt att göra?  
5P När den ska vara på eller av. Avstängd vid delay on men igång vid delay off. Borde vara 
logiskt.  
4P Skillnaden på delay on, delay off och sleep.  
2P Vart man skulle trycka.  
1P Får en känsla av att den inte alls är krånglig. Får jag göra det är igen kommer det sitta som 
gjutet.  
1P Hade valt inställningar från vänster till höger, istället för att gå fram och tillbaka.  
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1P Liten text. 
 
Var det något du tyckte var enkelt att göra?  
7P Att trycka på ”mode”.  
5P Att trycka på ”speed”. 
5P Ändra temperatur.  
3P Att trycka på plus/minus.  
3P On/off.  
1P Tydliga bra siffror.  
 
Hur upplevde du kontrollpanelen?  
2P Lagom med information.  
2P Delay var lite svårt.  
2P Lätt att läsa.  
2P Bra.  
1P Skulle nog inte ändra ”mode” så mycket.  
1P Svårt att veta vart jag skulle trycka.  
1P Svårt att förstå och hitta funktioner.  
1P Luftig. 
1P Enkel.  
1P Tydlig.  
1P Ren.  
 
Hur upplevde du bekräftelsen från produkten att rätt inställning blivit gjord?  
7P Lyser bra.  
3P Visades gradantal och timmar.  
3P Väldigt tydligt. 
1P Svårt när det blinkade och man skulle ställa in. När vet jag att den var klart inställd? 
1P Inte så logiskt från början.  
1P Ljud hade kanske hjälpt.  
1P Lite dåligt.  
1P Bra.  
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Bilaga 30 – Jämförelse av känslokort för koncept 
I Figur 42 visas skillnad i valt känslokort för varje deltagare från testet av konceptet. Jämförelsen 
gjordes mellan känsla innan interaktion och önskad känsla. För varje deltagare har kortast väg 
räknats, mellan faktisk känsla och önskad känsla. I uträkningen motsvarar varje tårtbit av 
diagrammet ett steg.  
 
Deltagare 1: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 2: Samma känsla = 0 steg 
Deltagare 3: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 4: Samma känsla = 0 steg 
Deltagare 5: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 6: Skillnad behaglighet = 1 steg 
Deltagare 7: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 8: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Summa av antal steg: 14 

 
 

Figurförklaring Figur 42:  
X = valt känslokort innan interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 42 - Deltagares förflyttning i den circumplexa modellen, innan interaktion, test 2 
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I Figur 43 visas skillnad mellan känsla efter interaktion och önskad känsla för varje deltagare, 
för att se hur stora skillnader som upplevdes. 
 
Deltagare 1: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 2: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 2 steg 
Deltagare 3: Skillnad i upphetsning = 2 steg  
Deltagare 4: Skillnad både i behaglighet och upphetsning = 3 steg 
Deltagare 5: Samma känsla = 0 steg 
Deltagare 6: Skillnad i behaglighet = 1 steg 
Deltagare 7: Helt motsatt känsla = 4 steg 
Deltagare 8: Samma känsla = 0 steg 
Summa av antal steg: 13  

 
 

Figurförklaring Figur 43: 
X = valt känslokort efter interaktion 
X = önskat känslokort  
Orange linje = skillnad i faktisk känsla och önskad känsla, kortast väg 
 

Figur 43 - Deltagares förflyttning i den circumplexa modellen, efter interaktion, test 2  



Bilaga 30: sida  1 (1) 
 

Bilaga 31 – Valt kort jämfört med uttryckt känsla test 2 
 
Många deltagare uttryckte svårigheter i att tolka känslokortens uttryck. I och med detta gjordes 
en jämförelse mellan valt kort och uttryckt känsla. I Tabell 34 visas en sammanställning över om 
valt kort och uttryckt känsla överensstämde. I de fall där det inte överensstämde har ett förslag 
på vilket kort deltagaren egentligen borde ha valt baserat på uttryckt känsla gjorts, som är skrivet 
inom parantes.  
 
Tabell 34 - Valt kort jämfört med uttryckt känsla, koncept 

 KONCEPT 

 Innan Efter Önskat  

P1 Ja Ja Ja 

P2 Ja Ja Ja 

P3 Ja Ja Nej (3) 

P4 Ja Ja Ja 

P5 Ja Ja Ja 

P6 Ja Ja Nej (3) 

P7 Ja Ja Ja 

P8 Ja Ja Ja 

Procent i antal rätt valda kort: (22/24) = 92 % 



Bilaga 31: sida  1 (1) 
 

Bilaga 32 – Semantisk differentialskala test 2 
 
I Tabell 35 visas resultatet från den semantiska differentialskalan från test 2. Medelvärde 
räknades ut för varje person och för varje adjektivpar, vilket kan ses i tabellen. Det totala 
medelvärdet för konceptet blev 3,6.  

Tabell 35 - Semantisk differentialskala från test 2 

 
Tabellförklaring: 
Px är varje deltagare där x = 1….8.  
 

Koncept  P1 P9 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Medelvärde 

Modern - Traditionell  5 2 4 5 5 4 6 2 4.1 

Högteknologisk - Lågteknologisk  5 4 5 5 4 5 5 4 4.6 

Pålitlig - Opålitlig 5 2 2 1 4 1 3 1 2.4 

Enkel att använda - Svårt att använda 5 3 2 3 4 2 5 2 3.3 

Bekant - Obekant 4 2 2 1 1 2 2 7 2.6 

Attraktiv - Oattraktiv 5 3 4 5 6 3 4 2 4.0 

Intressant - Tråkig 5 2 6 4 7 3 4 1 4.0 

Medelvärde  4.9 2.6 3.6 3.4 4.4 2.9 4.1 2.7  

Genomsnitt av medelvärde för deltagare 3,6   
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