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SAMMANFATTNING 
Mängden information som finns på webbplatser och intranät idag blir ständigt större och mer 
komplex. CMS är en form av avancerade IT-verktyg som kan underlätta 
informationsuppdatering för företag och organisationer. CMS-verktyg kräver träning för att 
användaren ska kunna använda dem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. E-learning är 
idag ett bra alternativ för utbildning som hjälper många företag att spara resurser. En form av 
e-learning är webbaserade interaktiva tutorials som lämpar sig särskilt bra för avancerade IT-
verktyg. 
 
Den här kvalitativa studien syftar till att identifiera faktorer som är betydelsefulla vid 
utformningen av en interaktiv tutorial och som påverkar användaren vid användning av ett 
avancerat IT-verktyg. I genomförandet byggdes relevanta aspekter kring design och 
pedagogisk användbarhet in i en prototyp som fick agera undersökningsobjekt i tio 
observerade, uppgiftsbaserade tester med efterföljande personliga intervjuer. Resultatet visade 
att traditionella designriktlinjer för tutorials kan följas till en viss gräns, men vid tutorials för 
avancerade IT-verktyg finns även ytterligare aspekter att ta hänsyn till. Det visade sig även att 
flera faktorer som enligt teorin påverkar tutorials inte gäller vid utformning och användning 
av tutorials för avancerade IT-verktyg. Utformandet av interaktiva tutorials kräver olika 
faktorer för design och pedagogisk användbarhet men påverkas även av yttre faktorer så som 
tid, omgivning och användarens tidigare erfarenheter. Undersökningen resulterade i 
designfaktorer samt faktorer för pedagogisk användbarhet för hur interaktiva tutorials kan 
designas för att stödja användningen av avancerade IT-verktyg. Några av de faktorer som 
framkom i resultatet var att information i form av text i en interaktiv tutorial ska presenteras i 
olika format för användaren samt att text ska vara uppdelad i mindre segment som exempelvis 
i en numrerad lista. 
 

Nyckelord: e-learning, pedagogisk användbarhet, design, gränssnitt, CMS, interaktiv tutorial. 
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1. INLEDNING 
Nedan presenteras ett inledande kapitel som avser att ge en introduktion till uppsatsens 

innehåll. Här introducerar vi ämnesområdet samt en problembakgrund och avslutar med att 

presentera uppsatsen syfte och frågeställning. 

 
Utvecklingen av Internet har under de senaste åren gått snabbt framåt. Mängden information 
som finns på webbplatser och intranät blir ständigt större och mer komplex. För att ett företag 
idag ska kunna ha möjlighet att konkurrera på marknaden krävs mer eller mindre någon form 
av webbplats som fungerar som företagets ansikte utåt (Garcia, Fernandez & Lugo, 2004). 
Dock är det inte alla företag som har den kunskap eller tid som krävs för att själva kunna 
skapa eller underhålla en egenutvecklad webbplats. Det kan vara svårt och tidskrävande med 
strukturer och information som ständigt förändras. För att komma till bukt med problemen har 
det inom IT-marknaden vuxit fram olika typer av IT-verktyg för att underlätta arbetet. Ett 
exempel på ett sådant verktyg är så kallade Content Management System (CMS). CMS 
används ofta för att lagra, kontrollera, hantera och publicera industrispecifika nyhetsartiklar, 
tekniska manualer, guider och broschyrer. Systemen är till skillnad från de ursprungliga 
statiska webbsystemen dynamiska och är ett enkelt tillvägagångssätt när man vill kunna 
uppdatera, vidareutveckla och administrera lösningen utan att behöva någon teknisk 
kompetens. Genom att användaren inte behöver involvera sig med den tekniska delen av IT-
verktyget ökar användbarheten av systemet (Stefanescu, Pecheanu, Bumbaru & Ududec, 
2007). 
 
Dock har ofta avancerade IT-verktyg såsom CMS komplicerade gränssnitt som kräver träning 
för att användaren ska kunna använda dem på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Att skicka 
personer på kurs för utbildning kan dock påverka den dagliga verksamheten för företag. Ett 
sätt att lösa det problemet är genom e-learning (electronic learning), som är ett 
samlingsbegrepp för webbaserat lärande interaktivt. Användare kan genom tillgång till e-
learning tidsoberoende utbilda sig själva vilket leder till att företaget kan spara både tid och 
pengar. E-learning är idag ett bra alternativ för utbildning som hjälper många företag att spara 
resurser (Huang, 2005).  
 
Silius och Tervakari (2003) menar att e-learning involverar allt från komplicerade plattformar 
till enstaka webbsidor som har designats för användning av utbildning. En form av e-learning 
är webbaserade tutorials som lämpar sig särskilt bra för just inlärning då de med hjälp av 
multimedia kan omvandla lärandet till en aktiv process där användaren kan visualisera 
komplicerade begrepp och interagera med dynamiskt innehåll (Lohr, 1998). Berger, Healy 
och Romeo (2002) beskriver en tutorial som ett program, vars syfte är att assistera användare i 
att lära sig en mjukvara eller delar av en mjukvara, som till exempel ett operativsystem eller 
ett programmeringsverktyg. Det finns två olika typer av tutorials: tutorials som visas som en 
film för användaren samt interaktiva tutorials där användaren följer instruktioner på skärmen 
för att utföra en uppgift. Tu (2000) menar att tutorials hittills har konstruerats på ett linjärt 
tillvägagångssätt som inte låter användaren reflektera över vad de behöver och vill lära sig. 
Istället bör e-learning i form av interaktiva tutorials vara utformat efter användarnas behov för 
att kunna utbilda användare i avancerade IT-verktyg. 
 
Rosenberg (2001) anser att ett antal faktorer måste beaktas vid skapandet av en 
användarvänlig och effektiv interaktiv tutorial. Det handlar om pedagogiska, administrativa, 
ekonomiska, tekniska samt designmässiga faktorer. Materialet, oavsett form, måste anpassas 
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till det nya mediet för att på ett effektivt sätt kunna distribueras och administreras. Powers 
(2005) menar dock att principer för hur e-learning ska utformas ännu inte existerar. 
 

“Established sets of principles of what ‘works’ for online learning, based on research 

findings or industry best practices, do not yet exist.” 
(Powers, 2005, s. 3) 

 
Rosenberg (2001) förklarar likväl vidare att för interaktiva tutorials är användbarhetens 
betydelse stor. Användarna har inte möjlighet att fråga en mer kunnig person vid behov om 
hjälp och de befinner sig många gånger i miljöer som stör eller avbryter användaren. Det 
krävs motivering och pedagogisk användbarhet för att ta sig igenom allt material som finns 
tillgängligt (Silius & Tervakari, 2003). Nguyen och Chang (2006) beskriver den pedagogiska 
användbarheten som de delar i en tutorial som underlättar lärandet. Det kan exempelvis 
inkludera att användaren är i kontroll, att en tutorial är flexibel eller att användaren har 
möjlighet att använda tidigare kunskap.  
 
Kanuka (2006) menar att det inte räcker med att tillhandahålla nödvändig kunskap till 
användarna. En interaktiv tutorial som ska utbilda användarna måste även förbereda dem för 
diverse komplexa problem som de kommer att möta inom sitt arbete. Som tidigare nämnts så 
kan det behövas viss utbildning för användare så att de kan utnyttja IT-verktygens fulla 
potential. Huang (2005) förklarar att det krävs kunskap om påverkande faktorer för att skapa 
en framgångsrik interaktiv tutorial.  
 
Vår frågeställning lyder således; 
Vilka faktorer är betydelsefulla vid utformandet av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg 

för ett avancerat IT-verktyg? 

 

Denna studie syftar till att:  
 

� Omsätta teorier inom design och pedagogisk användbarhet till en prototyp i form av 
en interaktiv tutorial för ett avancerat IT-verktyg. 

 
� Utifrån utvärdering identifiera faktorer som är betydelsefulla vid utformningen av en 

interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg. 
 

� Identifiera faktorer som påverkar användningen av e-learning som ett hjälpverktyg för 
ett avancerat IT-verktyg. 
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2. TEORI 
Det här kapitlet kommer att behandla aspekter för design samt pedagogisk användbarhet som 

har betydelse för utformning och användandet av en interaktiv tutorial som ett hjälpmedel för 

ett avancerat IT-verktyg. Centrala begrepp presenteras för att ge en grundläggande förståelse 

och underlätta fortsatt läsning. 

2.1 E-LEARNING 
Begreppet e-learning (electronic learning) eller webbaserad utbildning är brett. Svensson och 
Åberg (2001) menar att det inte finns några etablerade eller allmänt accepterade definitioner 
av begreppet e-learning ännu. Författarna definierar e-learning som ett samlingsbegrepp för 
webbaserat lärande som sker interaktivt. Det kan vara allt från en enkel presentation med 
enbart text till avancerade multimediala produktioner med innehåll av text, ljud, film och 
animationer. Gemensamt för all e-learning är att den har en elektronisk distribution (Tuparov, 
Dureva, Tuparova & Peneva, 2004). Tuparov et al. (2004) definierar e-learning som 
processen av formell och informell inlärning och utbildning via elektronisk media som 
exempelvis Internet, intranät, extranet, CD-ROM och TV. E-learning kan enligt Ip, Young 
och Morrison (2002) i dessa elektroniska medier förekomma i olika typer och de vanligaste är 
som plattform eller i gränssnitt. Den vanligaste typen av e-learning via plattform är Learning 
Management System (LMS). LMS är en utbildningsmiljö med verktyg för att skapa 
utbildningar och att administrera dessa. LMS består ofta av utbildningskurser, dokument och 
diskussionsforum. Gränssnitt för lärande kan exempelvis vara en interaktiv tutorial där 
användaren följer instruktioner på skärmen för att utföra en uppgift.  

 
En interaktiv tutorial är en typ av e-learning för att effektivt lära sig grundläggande begrepp 
men även för mer komplicerade handlingar vilket bland annat beror på att instruktionerna blir 
lättare att förstå när de sätts i sitt sammanhang (Aberson, Berger, Healy, Kyle & Romero, 
2000). Aberson et al. (2000) drar slutsatsen att interaktiva tutorials kan ersätta en viss del utav 
den traditionella undervisningen i skolan då användaren ges stor kontroll över sin läroprocess. 
För att lyckas med interaktiva tutorials krävs att informationen som presenteras integreras 
med lämplig multimedia tillsammans med ett bra pedagogiskt angreppssätt. När det uppnås 
tillåts användaren att visualisera komplicerade koncept och på ett aktivare sätt förankra 
kunskapen till verkligheten (Huang, 2005).  
 
Interaktiva tutorials anses enligt Huang (2005) vara den nästa generationen av 
inlärningsmaterial. Tutorials kan med hjälp av multimedia omvandla lärandet till en aktiv 
process där användaren kan visualisera komplicerade begrepp och interagera med dynamiskt 
innehåll. Förutom att interaktiva tutorials erbjuder möjligheter som vanliga textböcker inte 
kan är det kostnadseffektivt, enkelt att uppdatera och lättåtkomligt för alla. 
 

2.2 DESIGNASPEKTER 
Interaktiva tutorials förenar dynamiska animationer, interaktivitet och visuella element för att 
stimulera och motivera användaren. Interaktiv multimedia gör användaren ansvarstagande och 
aktiv, istället för passiv och oengagerad (Teoh & Neo, 2007), men för att en tutorial ska 
kunna stötta användaren vid dess lärande kräver även ett välutformat gränssnitt (Huang, 
2005). Hur interaktiva tutorials utformas samt vilka designelement som inkluderas kommer 
att påverka användarens interaktion med gränssnittet och i förlängningen hur väl användaren 
uppfyller sitt mål, det vill säga lär sig det avancerade IT-verktyget. Cheon och Grant (2009) 
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menar att varje del av ett tutorials gränssnitt måste noggrant övervägas och undersökas innan 
den kan användas i rätt sammanhang.  

2.2.1 LAYOUT 

Hur gränssnittet för en interaktiv tutorial utformas är av stor betydelse för hur enkelt 
användaren lyckas uppnå lärande. Med ett gränssnitts layout avses hur information och 
element är strukturerade på en specifik sida (Cheon & Grant, 2009). Det finns flera principer 
för hur ett gränssnitt bör utformas för att på bästa sätt stödja användarens lärande. Ord och 
tillhörande bilder bör till exempel vara nära varandra i gränssnittet för att minska belastningen 
av användarens minne. Med bilder menar författarna här även diagram, illustrationer, 
animationer, videos och så vidare (Mayer & Moreno, 2002; Mayer, 1999). För en interaktiv 
tutorial kan det innebära att betydelsefulla bilder inte bör placera på en sida för att sedan på 
nästa sida ha en förklarande text (Cole & Wilson, 1996; Sorden, 2005). Vilken 
skärmupplösning som ska användas för en interaktiv tutorial beror på målgruppen och deras 
mål, men Nielsen [1] menar att den vanligaste skärmupplösningen idag är 1024 x 768 
formatet. Endast 8 procent använder en upplösning på 800x600 som tidigare varit det 
vanligaste formatet (Vaughan, 2004). Lynch (2009) menar att länkar ska placeras till vänster 
där användaren förväntar sig att upptäcka dem. Det här menar Mayer och Moreno (2003) 
avlastar användarens kognitiva minne som istället ska användas till att lära sig materialet i en 
tutorial. Även logotyper, rubriker och element placeras generellt i det övre området till 
vänster, medan fotnoter vanligen placeras i det nedre området till höger där användaren sällan 
lägger mycket uppmärksamhet (Barfield, 2004). Cheon och Grant (2009) menar att de tre 
vanligaste problemen som uppstår gällande en tutorials layout är följande: (a) för mycket 
information på skärmen, (b) otåliga användare och (c) användare förvirrar sig i strukturen.  
 
2.2.2 MULTIMEDIA 

Interaktiv multimedia erbjuder många möjligheter jämfört med enformigt och passivt material 
(Powers, 2005). Det kan vara allt från att vara ett kostnads- och tidseffektivt hjälpmedel till att 
skapa simulationer som efterliknar verkligheten. Användaren får delta på ett aktivt sätt vilket 
gör att kunskapen tillämpas direkt och blir lättare att komma ihåg (Tuparov et al., 2004). 
Lynch (2009) menar dock att multimedia är rekommenderat att använda med en stabil 
teknologi som fungerar för majoriteten av användarnas datorer, annars finns risken att 
systemet förlorar användare. Multimedia är ett mycket bra sätt att konkretisera exempelvis 
krångliga händelseförlopp, vilket kan vara svårt att göra i ett textbaserat läromaterial eller i ett 
traditionellt lärarlett utbildningsupplägg (Williams, Boone & Kingsley, 2004). Kurzel, Slay, 
Rath och Chau (2002) menar att interaktiva tutorials ofta misslyckas med att maximera 
potentialen av tillgängliga multimediaresurser och att materialet sällan anpassas efter 
användarens individuella behov. Ardito et al. (2006) poängterar dock att en tutorial inte ska 
överanvända multimedia vilket kan leda till kognitiv överbelastning och risk för att tappa bort 
sig i strukturen.   
 
Powers (2005) förklarar att användare som läser text från en datorskärm läser 25% 
långsammare än att läsa från ett papper. Det här resulterar i att användare tenderar att skumma 
igenom texten istället för att läsa mer noggrant. För att uppmuntra till att läsa längre texter 
online bör texten vara så kort som möjligt, konsekvent och anpassat efter användarens 
kunskap och erfarenhet (Melis, Weber & Andrès, 2003). Cole och Wilson (1996) menar att 
enkla och korrekta representationer tillåter användaren att fokusera sin uppmärksamhet på det 
viktigaste istället för att dela den på flera områden som exempelvis mellan ett diagram och ett 
textstycke. Författarna menar vidare att upprepad information mellan exempelvis text och ett 
diagram kan orsaka försämrad inlärning och bör alltså undvikas. Vidare menar Cheon och 
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Grant (2009) att typsnittet bör användas sparsamt och att textrader inte bör innehålla mer än 
8-10 ord. Serifer används med fördel i brödtexter medan san serif typsnitt är bättre lämpat för 
rubriker och överskrifter. Beroende på användarens skärmupplösning så kan san serifer ibland 
vara lättare att läsa text på en skärm. Texten bör även vara skriven på liknande sätt för att ge 
ett konsekvent intryck (Melis et al., 2003).  
 
Mayer (1999) förklarar att ord och tillhörande bilder bör vara nära varandra i gränssnittet. 
Bilder kan på så sätt förtydliga förklaringar och instruktioner i en komplicerad eller otydlig 
text. Mayer (1999) förklarar vidare att det för en interaktiv tutorial kan innebära att 
betydelsefulla bilder inte bör placera på en sida för att sedan på nästa sida ha en förklarande 
text. 

Färg är ett bra sätt för att hålla ett gränssnitt konsekvent genom alla sidor (Melis et al., 2003). 
Text och bakgrundsfärger bör stå i kontrast till varandra, det vill säga antingen ljus text på en 
mörk bakgrund eller mörk text på en ljus bakgrund (Cheon & Grant, 2009).  
 
Designers av e-learning har väntat länge på videons revolution i webbaserade instruktioner 
och nu börjar det ta fart på riktigt då användarnas datorer blir bättre och bättre (Chambers et 

al., 2005). Mayer (2003) anser att video är ett starkt verktyg då det för datoranvändare 
närmare verkligheten och håller kvar användarens intresse bättre än andra element för 
multimedia. Mayer och Moreno (2003) förklarar att användarens kognitiva minne kan 
avlastas genom att använda mindre text och fler videos. Ardito et al. (2006) menar att video 
kan vara lämpligt att använda vid utbildningsprogram då det kan bli tröttsamt att läsa längre 
texter på datorn. Författarna menar vidare att det då kan vara lämpligt att koncentrera de 
viktigare begreppen i början av videon.  
 
När en video presenterar information som användaren ska lära sig har det visats sig 
effektivare när informationen presenteras auditivt som tal snarare än visuellt som skärmtext 
både för samtidiga och sekventiella presentationer (Sweller, 2002; Mayer, 2003). Videon bör 
även bara ta upp det centralaste och inte lägga till dekorativa effekter för att öka det visuella 
utseendet, vilket belastar användarens minne (Powers, 2005). 
 
2.2.3 NAVIGATION OCH STRUKTUR 

Cheon och Grant (2009) menar att ett gränssnitts navigation och struktur ska bidra till att 
användaren snabbt och enkelt ska kunna hitta önskad information. Med navigering avses hur 
en användare tar sig runt i en interaktiv struktur (Powers, 2005). Strukturen innefattar hur 
information är indelad i olika delar och relationerna mellan dem. En användare kan navigera 
sig på olika sätt i en interaktiv tutorial, exempelvis genom en meny, sökning, genom övningar 
eller tester, det vill säga en övning eller ett test måste göras för att komma vidare. Nguyen och 
Chang (2006) menar vidare att navigering är en viktig gränssnittsfaktor som har stor påverkan 
på hur en tutorial används. De två vanligast strukturerna för webbplatser är linjära strukturer 
och trädstrukturer. I den linjära strukturen är de olika delarna sammanlänkade i en sekvens 
och tyder på en rörelse framåt. I en linjär struktur har användaren således få valmöjligheter, 
vilket ger fördelen att designern har stor kontroll över presentationen av informationen och 
kan styra i vilken ordning den skall inhämtas.  
 
Ett exempel på en trädstruktur är en webbplats som använder sig av en meny där varje val har 
undermenyer (Nguyen & Chang, 2006). Fördelen med trädstrukturen är att den ger 
användaren mer kontroll och kan välja att gå till det avsnitt som innehåller just den 
information han vill ha. Chen, Fan och Macredie (2006) menar att det vid 
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multimediepresentationer kan vara mer lämpligt med en icke-linjär struktur, vilket ger 
användaren större frihet och kontroll över sin navigering. Lynch (2009) instämmer med 
författarna att en linjär struktur kan anses som begränsande, men för utbildningsprogram så 
som tutorials kan det vara nödvändigt med en linjär struktur då inhämtandet av information 
måste ske i en viss bestämd ordning där nästa steg bygger på att användaren inhämtat 
kunskapen i det föregående steg. Ardito et al. (2006) menar att en tutorial ska tillåta 
användaren att få en överblick av innehållet och strukturen så att orientering och navigering 
bland ämnena underlättas. Även Powers (2005) understryker denna aspekt och menar att den 
blir extra viktig vid icke-linjära strukturer som är vanligt förekommande vid webbaserade 
tutorials. I slutändan är det användarens mål med sin tutorial som avgör vilken typ av struktur 
som är lämpligast (Nguyen & Chang, 2006). Lynch förklarar vidare att konsekvens är den 
gyllene regeln inom gränssnittsdesign och navigation. Cheon och Grant (2009) menar att 
oavsett vilken typ av struktur som används så ska navigeringen vara konsekvent, tydlig och 
ändamålsenlig. Landmärken, som är lätta för användaren att hitta tillbaka till, är bra att 
använda för att stödja användarens navigering (Lynch, 2009).  
 
2.2.4 KONTROLL ÖVER LÄRANDET 

När en användare lär sig ett nytt ämne eller en ny funktion i en interaktiv tutorial är det viktigt 
att användaren är i kontroll över sitt lärande. Kontrollen för lärandet påverkar även huruvida 
användaren är osäker eller säker i användningen av en tutorial (Nokelainen, 2005). En viktig 
del för att uppnå kontroll är att dela upp materialet i meningsfulla mindre delar, människor 
vill oftast inte ha stora informationsmängder i instruktioner (Wilson & Meyers, 2000; Redish, 
2000). Wilson och Meyers (2000) menar att det är svårt att ge någon universell optimal nivå 
för hur små delarna ska vara, men menar att även det här måste anpassas efter användaren och 
syftet med dess uppgift. En användare ska även ges möjlighet att kunna bestämma takten på 
multimediepresentationen vilket ökar chanserna för lärandet (Sorden, 2005). I praktiken kan 
det lösas genom att användaren till exempel kan trycka på en knapp (t.ex. continue) för att 
fortsätta presentationen (Mayer, 2003). En annan viktig aspekt gällande kontroll över sitt 
lärande är feedback vilket hjälper användaren att förstå vad systemet gör och vad användaren 
gör med systemet. Uppmuntrande feedback ökar även användarens motivation, vilket är en 
viktig del av en tutorials pedagogiska användbarhet (Nokelainen, 2006). Feedback för en 
interaktiv tutorial kan även innebära att användaren ges möjlighet att ställa frågor vid 
problem, exempelvis genom e-mail, chat eller forum, vilket ökar chanserna till lärande (Teoh 
& Neo, 2007).  
 

2.3 PEDAGOGISK ANVÄNDBARHET 
Ardito et al. (2006) menar att användbarheten spelar en betydande roll för hur väl interaktiva 
tutorial lyckas medan Nokelainen (2005) menar att lite forskning har gjorts kring området. 
Förutom traditionella användbarhetsaspekter krävs även pedagogisk användbarhet för 
interaktiva tutorials (Silius & Tervakari, 2003). Författarna använder termen för att beskriva 
hur väl verktygen, innehållet, gränssnittet och uppgifterna i en tutorial stödjer olika användare 
i lärandet. Nokelainen (2006) skriver att om ett försök ska göras till att verbalisera vad den 
pedagogiska användbarheten i allmänhet försöker uppnå kan följande fråga ställas: 
 

”Does the system, and/or learning material it contains, make it possible for the student and 

the teacher to achieve their goals?” 
(Nokelainen, 2006, s. 12) 
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Kopplat till interaktiva tutorials innebär det här alltså att den pedagogiska användbarheten i en 
tutorial är den del som ska hjälpa användaren att uppnå sina mål, som i det här fallet är att lära 
sig ett avancerat IT-verktyg. Nguyen och Chang (2006) samt Melis et al. (2003) är inne på 
samma spår och beskriver den pedagogiska användbarheten som de delar som underlättar 
lärandet i en tutorial. Det kan exempelvis inkludera att användaren är i kontroll, att en tutorial 
är flexibel eller att användaren motiveras av att använda en tutorial. Den pedagogiska 
användbarheten måste integreras med användningen av multimedia, systemets funktioner, 
organiseringen av innehåll och med en enkel men effektiv navigering (Ardito et al., 2006). 
Silius och Tervakari (2003) finner dock att den pedagogiska användbarheten av interaktiva 
tutorials har varierande betydelse beroende på dess utformning och syfte. Nokelainen (2005) 
menar att lärandet är en komplicerad process som till stor del är både svår att observera och 
kontrollera. Det ställer krav på teorier anpassade för digitala läromaterial för exempelvis 
tutorials.  
 
2.3.1 LEARNABILITY 

En tutorials learnability relaterar till hur lätt en användare kan lära sig ett gränssnitts 
funktionaliteter och sedan minnas hur funktionerna fungerar efter att inte ha använt 
gränssnittet under en tid. Användaren ska inte behöva lägga tid på att lära sig hur en tutorial 
ska användas, utan ska kunna arbeta med en gång. Att systemet är lätt att komma ihåg till 
nästa gång är extra viktigt för interaktiva system (Nielsen, 1993; Cheon & Grant, 2009). Vissa 
författare förklarar learnability som den tid och ansträngning det tar för en användare att nå en 
viss kunskapsnivå, eller hur lätt nya användare kan interagera med en tutorial (Jeng, 2006). 
För en interaktiv tutorial blir naturligtvis dess learnability extra viktig, då själva syftet med en  
tutorial är att ett lärande ska frambringas. Gränssnitt som är svåra att lära sig har endast värde 
för användare som har tid att lära sig det (Nokelainen, 2005). Powers (2005) har myntat 
begreppet e-learnability och ger följande definition:  
 

”The extent to which online learning can be used by specified learners to achieve specified 

goals with effectiveness, efficiency, and satisfaction in a specified context of use.” 

(Powers, 2005, s. 6) 
 
Målet för en tutorial i denna studie är att tillhandahålla information om ett avancerat IT-
verktyg på enklaste och snabbaste sätt. I vår uppsats kommer vi att utgå från definitionen av 
learnability kopplat till det faktum att en tutorial ställer krav på snabb och enkel information 
vilket leder till att en tutorials måste vara lätt för nya användare att interagera med.  
 

2.3.2 MOTIVATION  

En stor utmaning för designers av e-learning så som tutorials är att engagera nya användare 
och stödja deras lärande även på distans (Ardito et al., 2006). Chan och Ahern (1999) 
förklarar att när människor är motiverade att lära sig något lär de sig inte bara mer utan de får 
även mer positiv upplevelse av lärandet. Enligt Paras och Bizzocchi (2005) finns det två 
nödvändiga förutsättningar för att en person ska kunna vara motiverad till något; personen 
måste värdesätta uppgiften och personen måste tro att han eller hon kan ha lyckats med 
uppgiften. Genom bilder, texter, ljud, animationer och kontrasterande färger och bakgrunder 
kan användarens motivation och uppmärksamhet stimuleras (Teoh & Neo, 2007). Nokelainen 
(2006) menar även att feedback till viss mån kan användas för att stimulera och motivera 
användaren, men författaren påpekar att det krävs en inre motivation vilket innebär att 
användaren vill lära sig för att få en djupare förståelse för något. För att uppnå inre motivation 
måste användaren ha ett mål med sin uppgift (Ardito et al., 2006). Dessa mål måste vara 
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tydliga för användaren redan från start vilket kan höja den pedagogiska användbarheten för 
interaktiva tutorials. Om användaren själv inte sätter sina mål för en tutorial bör dessa 
anpassas efter användarens egna intressen för att öka motivationen (Wilson & Meyers, 2000). 
Ett konkret mål kan exempelvis vara att med hjälp av en tutorial lära sig de grundläggande 
teknikerna för hjärt- och lungräddning. Ett abstrakt mål kan vara ett läromaterial för att 
utveckla en förmåga att uppskatta modern konst (Nokelainen, 2005).  
 
2.3.3 ADAPTABILITY 

Med adaptability menas att materialet i en interaktiv tutorial är anpassat till användaren, vilket 
är en av de viktigaste aspekterna för pedagogisk användbarhet enligt Silius och Tervakari 
(2003). Människor har olika förmågor att lära sig saker och ting och föredrar olika sätt att lära 
sig på. Informationen på sidan bör därför presenteras på flera olika sätt för att tillgodose så 
många användares behov som möjligt (Teoh & Neo, 2007). Huang (2005) förklarar att en 
noggrann undersökning av målgruppen och dess syfte måste göras innan en tutorial skapas. 
Vilken tidigare erfarenhet av systemet har de, hur ofta använder de datorer, varför kommer de 
att använda en tutorial och så vidare. Nguyen och Chang (2006) menar att en tutorial även kan 
fråga efter en användarens uppgifter vid första mötet för att sedan skräddarsy gränssnittet efter 
dem. För att en interaktiv tutorial ska uppnå pedagogisk användbarhet måste materialet, och i 
förlängningen kunskapen som fås, även kunna överföras till en ny situation. Det som 
användaren lär sig i en tutorial ska alltså kunna appliceras på andra områden. Det är då ett 
lärande har uppstått menar Teoh och Neo (2007). För att underlätta denna process kan 
exempel som presenteras hämtas från verkliga situationer. Nokelainen (2005) ifrågasätter 
dock det här. Vid design av material för tutorials är tanken ofta att instruktionerna ska stämma 
väl överens med den verkliga världen så att det blir enklare för användaren att länka ny 
kunskap till tidigare kunskapsstrukturer. Men om representationerna kraftigt varierar i den 
verkliga världen kan det i vissa lägen vara lämpligare att använda metaforer för att illustrera 
olika händelser.  
 
Ardito et al. (2006) menar att en tutorials gränssnitt ska vara konsekvent med systemet den 
utbildar för, vilket ger användaren överförbara kunskaper som går att använda i andra system. 
Melis et al. (2003) anser att ett konsekvent gränssnitt kan skapas på flera olika sätt, bland 
annat genom att studera olika gränssnittsprinciper. Sorden (2005) diskuterar problematiken 
med att överföra kunskaper i en tutorial till verklighetssituationer. Om överföring ska ske 
mellan breda domäner kan även omfattande och varierande träning förväntas behöva för att 
flexibelt kunna lösa problem i olika kontexter. Wilson och Meyers (2000) anser att i vissa 
situationer kan det räcka med att anpassa materialet efter var i utvecklingsprocessen 
målgruppen befinner sig. 
 
2.3.4 TIDIGARE KUNSKAPER 

Informationen i, samt utformningen av, interaktiva tutorials bör anpassas till användarens 
tidigare kunskap och erfarenhet av ämnet. Exempelvis kan centrala begrepp från tidigare 
erfarenheter upprepas för att användaren lättare ska förstå den nuvarande informationen som 
presenteras. Genom att använda begrepp och ett språk som användaren känner igen och är 
bekant med ökar användbarheten och förståelsen för informationen (Nokelainen, 2005). Även 
Teoh och Neo (2007) menar att möjligheten att kunna dra samband mellan tidigare kunskap 
och ny kunskap kan underlätta lärandet. Grundläggande kunskap om exempelvis IT-
verktygets funktioner och betydelser måste vara klart för användaren för att kunna 
tillgodogöra sig den nya kunskapen genom en tutorial. Wilson och Meyers (2000) menar att 
materialet och utformandet av en interaktiv tutorial ska uppmuntra användaren till att använda 
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sina tidigare kunskaper. Dessa kunskaper gäller både kunskaper från externa områden, men 
även kunskaper som användaren tillgodogjort sig tidigare i sin tutorial. Genom förstudier av 
olika användares kunskaper och vanor är chanserna större att materialet anpassas till 
användarens tidigare kunskaper.  
 
 

2.4 SAMMANFATTANDE LITTERATUR 
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Tema Begrepp Beskrivning Författare 

Layout Hur information och grafiska 
element är positionerade i en 
tutorial. 

Cheon & Grant (2009); Mayer 
& Moreno (1998); Mayer 
(1999); Cole & Wilson (1996); 
Sorden (2005); Nielsen 
(1993); Lynch (2009); Mayer 
& Moreno (2003);  
 

Multimedia Involverar en tutorials grafiska 
element så som text, bilder, 
animeringar och videos. 

Powers (2005); Tuparov et al. 
(2004); Lynch (2009); 
Williams et al. (2004); Kurzel 
et al. (2002); Ardito et al. 
(2006); Melis et al. (2003); 
Cole & Wilson (1996); Cheon 
& Grant (2009); Chambers et 

al. (2005); Mayer & Moreno 
(2003); Sweller (2002) 
 

Navigation och  
struktur 

Hur användare tar sig runt i en 
interaktiv struktur och hur 
information är indelat i olika 
delar samt relationerna mellan 
dem. 

Cheon & Grant (2009); 
Powers (2005); Nguyen & 
Chang (2006); Chen et al. 
(2006); Lynch (2009); Ardito 
et al. (2006) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design 

Kontroll över 
lärandet 
 

Dela upp längre 
informationsstycken för att låta 
användaren vara i kontroll över 
sitt lärande. 

Nokelainen (2005); Wilson & 
Meyers (2000); Redish (2000); 
Sorden (2005); Mayer (2003); 
Teoh & Neo (2007). 

Learnability En tutorial ska vara lätt att lära 
sig och lätt att komma ihåg. 

Nielsen (1993); Cheon & 
Grant (2009); Jeng (2006); 
Nokelainen (2005); Powers 
(2005) 
 

Motivation En tutorial ska kännas 
motiverande för användaren att 
använda. 

Ardito et al. (2006); Chan & 
Ahern (1999); Paras & 
Bizzocchi (2005); Teoh & Neo 
(2007); Nokelainen (2006); 
Wilson & Meyers (2000);  
 

Adaptability Materialet i en tutorial ska vara 
anpassat efter användarens mål 
och syften. Kunskapen ska även 
gå att överföras till en ny kontext. 

Silius & Tervakari (2003); 
Teoh & Neo (2007); Huang 
(2005); Nguyen & Chang 
(2006); Nokelainen (2005); 
Ardito et al. (2006); Melis et 

al. (2003); Sorden (2005); 
Wilson & Meyers (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogisk 
användbarhet 

Tidigare kunskaper 
 

Information bör anpassas till 
användarens tidigare kunskap och 
erfarenhet av ämnet. 

Nokelainen (2005); Teoh & 
Neo (2007); Wilson & Meyers 
(2000) 

 
Tabell 1. Sammanfattning av litteratur. 
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3. METOD 
I följande kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga i vår studie. Vi redogör för vårt metodval, 

litteraturinsamling, urval av respondenter, konstruktion av intervjufrågor, intervjuprocessen 

samt en avslutande metodanalys. Slutligen görs en utvärdering av studiens rimlighet och 

tillförlitlighet. 

 

3.1 METODANSATS 
Vetenskaplig forskning kan generellt delas upp i två olika typer av metoder, kvantitativa och 
kvalitativa (Backman, 1998; Kvale, 1997). Skillnaden mellan de båda är hur forskaren väljer 
att samla in och analysera informationen. Det som avgör vilken metod som ska användas är 
forskningsfrågan. Denscombe (2000) menar den mest grundläggande distinktionen mellan de 
två tillvägagångssätten är användningen av ord eller siffror som analysenhet. Kvalitativ 
forskning förknippas ofta med en djupgående beskrivning medan den kvantitativa forskningen 
syftar till en statistisk analys. Enligt Kvale (1997) bemöts en frågeställning som kräver ett 
förklarande svar på bästa sätt genom en kvalitativ undersökning då den är mer inriktad till att 
ge en rik förklaring av ett ämne eller situation. 
 
Då vår forskningsfråga samt syfte innebar att omsätta teorier för design samt pedagogisk 
användbarhet i en prototyp som sedan skulle utvärderas för att få fram tänkbara faktorer ansåg 
vi att en kvalitativ ansats vore mest lämpad. Då uppfattningar och upplevelser kan skilja sig 
mellan användare är det fördelaktigt med ett kvalitativt angreppssätt som söker förstå världen 
ur användarens synvinkel. För att undersöka vilka faktorer som har betydelse för utformandet 
av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg behövde vi gå in på 
djupet på våra testpersoner, vilket är möjligt med ett kvalitativt angreppssätt. Vi ansåg att ett 
kvantitativt tillvägagångssätt inte var passande för vår studie då vi inte hade till syfte att göra 
en statistisk analys.  Vi ville nå användarnas egna tankar och åsikter mer detaljerat och 
ingående än vad som är möjligt i en kvantitativ studie. En kvalitativ studie ansåg vi skulle 
medföra ett mer detaljrikt resultat genom vilket vi i förhoppning skulle komma att se 
tendenser till faktorer som påverkar användaren vid användning av ett avancerat IT-verktyg.  

3.2 LITTERATURSTUDIE 
Den teori som byggt upp vår teoretiska referensram består av teori är inhämtad från 
vetenskapliga artiklar och litteratur inom vårt ämnesområde. Litteraturen vi använt oss av 
berör ämnen som e-learning, tutorials, gränssnittsdesign, CMS-verktyg samt pedagogisk 
användbarhet. De vetenskapliga artiklarna är främst funna genom databaserna ERIC, IEEE, 
ACM och Google Scholar. Artiklarna har framförallt handlat om e-learning i samband med 
CMS-verktyg, interaktiva tutorials samt gränssnittsdesign och användbarhet. Litteraturen och 
relevanta begreppen finns sammanfattad i tabell 1. 

3.3 DATAINSAMLING 
Vår studie genomfördes i samarbete med IT-företaget Euroway Media Business AB som 
tillhandahåller ett CMS-verktyg vilket gör att kunderna själva kan underhålla sin webbplats. 
Samarbetet bestod i att vi designade en interaktiv tutorial utifrån vår teoretiska 
sammanfattning, som sedan Euroway Media Business AB programmerade åt oss. Vår tutorial 
baserades på Euroway Media Business AB CMS-verktyg Euroflower. Vår interaktiva tutorial 
kom att användas för att utbilda användarna för det CMS-verktyget. Företaget tillhandahöll 
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även en fiktiv webbplats, Sollenberg Verktyg AB, som vi kunde använda för våra 
uppgiftsbaserade tester.  
 
Här följer en kort summering av vårt tillvägagångssätt för att besvara vår problemformulering 
samt syften. Först genomfördes en kort förstudie i tre delar; telefonintervjuer med användare 
till ett CMS-verktyg, kort intervju med en expert på CMS-verktyg samt tre enkla 
användartester av ett CMS-verktyg på potentiella nya användare. Resultatet av förstudien låg 
sedan, tillsammans med vår litteraturstudie, till grund för design och utveckling utav vår 
prototyp. Innan prototypen genomgick våra uppgiftsbaserade tester utfördes en pilotstudie för 
att stärka tillförlitligheten i undersökningen, vilket innebar att en person fick utföra vårt 
uppgiftsbaserade test och efter det svara på våra intervjufrågor. Prototypen låg sedan till 
grund för vår empiriska undersökning som bestod av ett uppgiftsbaserat test av tio personer. 
Efter testet fick var och en av testpersonerna genomgå en personlig intervju kring hur de 
upplevde prototypen. Nedan följer en detaljerad beskrivning av varje fas av datainsamlingen. 
 
3.3.1 URVAL AV TESTPERSONER OCH RESPONDENTER 

Enligt Preece, Rogers och Sharp (2002) är det typiska antalet testpersoner för att få ett bra 
resultat 5-12 stycken, men Kvale (1997) menar att hur många testpersoner som är lämpligast 
beror på vad som skall undersökas samt tillgängliga resurser. Enligt Denscombe (2000) finns 
det två olika urvalstekniker att använda sig av; sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. 
Inom sannolikhetsurvalet är de människor som ingår i urvalet utgångspunkt och de har valts 
eftersom de sannolikt representerar ett tvärsnitt av människorna i den population som 
studeras. I icke-sannolikhetsurval är människorna inte slumpmässigt utvalda, utan snarare 
”handplockade”. 

Företag. Euroway Media Business AB ville ha hjälp med att ta fram ett användarvänligt 
hjälpsystem eftersom de har fått spendera mycket tid åt att hjälpa deras kunder med CMS-
verktyget. Deras förhoppning var att hjälpsystemet skulle kunna utbilda Euroways kunder på 
ett så enkelt sätt som möjligt om hur deras CMS-verktyg Euroflower fungerar. Den 
interaktiva tutorial vi skapat som hjälpsystem åt Euroway har fungerat som underlag för de 
uppgiftsbaserade tester vi tidigare beskrivit. Valet av företag baserades på att Euroway Media 
Business ABs kunder upplevde CMS-verktyget som komplicerat och Euroways anställda fick 
spendera mycket tid till att assistera dem. Euroway Media Business AB fokuserar på 
användbarhet och användarvänlighet vilket ytterligare var ett krav för urvalet av företag. 
 
Förstudie. I vår förstudie intervjuades först tre företagskunder via telefon som idag använder 
sig av Euroways CMS-verktyg för att sköta sin webbplats. Då vi själva inte var insatta i vilka 
kunder som finns tillgängliga för kontakt valdes kunderna istället ut av en person som 
dagligen sysslar med CMS-verktyget och som ansåg att de representerade majoriteten av hans 
kunder. De tre kunderna som valdes ut bestod av två kvinnor och en man med varierande 
datorvana och som är insatta i den problematik som avancerade IT-verktyg kan innebära.  Vi 
ansåg att dessa tre personer var tillräckligt för den här delen av förstudien då den främst 
fokuserade på vilken information som ska användas i prototypen och inte hur information ska 
användas och framställas.  
 
Nästa steg i vår förstudie var en intervju med Euroways VD som vi ansåg var väl insatt i 
användarnas svårigheter att lära sig ett avancerat IT-verktyg. Då VD:n dagligen handskas med 
frågor angående svårigheter vid användandet av CMS ansåg vi att den information som 
intervjun resulterade i var tillräcklig med hänsyn till förstudiens storlek. Vi valde därför att 
inte gör någon ytterligare intervju. 
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Det sista steget i förstudien involverade tre enklare användartester för att identifiera 
grundläggande problem som användare kan stöta på vid lärandet av ett avancerat IT-verktyg. 
Vi valde ut tre testpersoner med varierande datorvana som vi ansåg vara potentiella nya 
användare av ett CMS-verktyg. Vi ansåg att dessa personer förhoppningsvis skulle vara mer 
engagerade och intresserade att förstå och lära sig verktyget än personer utan något behov av 
ett CMS-verktyg. Vi ansåg även att dessa personer lättare kunde sätta sig in i verktyget samt 
förstå eventuell problematik. Testperson 1 var en kvinna, 20 år med medelgod datorvana, 
testperson 2 var man, 31 år med mycket god datorvana, och testperson 3 var man, 55 år med 
mindre god datorvana. Alla tre testpersoner kände vi sedan tidigare och valdes ut då vi ansåg 
att samma resultat skulle ges även om vi inte kände personerna sedan tidigare. Alltså gjordes 
ett icke sannolikhetsurval.  
 

Pilotstudie. Pilotstudien utfördes på en person med medelgod datorvana för att utvärdera det 
uppgiftsbaserade testet samt intervjufrågorna inför användartestet av prototypen. Ett icke 
sannolikhetsurval gjordes och kriteriet som ställdes på testpersonen var att han eller hon 
skulle ha en medelgod datorvana vilket representerar de testpersoner som senare skulle delta i 
testet. På så sätt kunde vi avgöra om våra tio testpersoner skulle kunna klara av testet eller om 
nivån var för hög. Av resultatet från förstudiens två första delar kunde vi konstatera att 
användaren till CMS-verktyget oftast hade medelgod datorvana, vilket vi ansåg vara det mest 
avgörande kriteriet för urval av testperson för pilotstudien. På så sätt kunde testet samt 
frågorna anpassas så att målgruppen inte hade några problem med att förstå våra 
frågeställningar. Då testpersonen för pilotstudien endast skulle utvärdera hur väl det 
uppgiftsbaserade testet samt intervjufrågorna fungerade var urvalsprocessen relativt simpel 
och vi valde enkelt ut en lämpad person genom kontakter som passade våra urvalskriterier. Vi 
ansåg att en testperson var tillräckligt för pilotstudien, dels på grund av studiens storlek, men 
även då testpersonen under testet gav den information vi behövde för att förbättra testet samt 
intervjufrågorna.  
 
Uppgiftsbaserat test. Det hade varit fördelaktigt att ha redan befintliga användare till ett 
avancerat IT-verktyg som testpersoner, men på grund av deras spridning i landet samt deras 
och vår begränsade tid valde vi istället ut testpersoner som vi anser representerar urvalet väl. 
Urvalet baserades på resultatet från förstudien vilket bland annat visade att användare till 
CMS-verktyget varierar väldigt, sett till deras ålder, kön och nuvarande sysselsättning. 
Datorvanan hos användarna var medelgod. Användarna var inte aktiva inom en viss bransch 
utan involverade människor från alla tänkbara branscher. Testpersonerna för våra 
uppgiftsbaserade test av prototypen var dels oerfarna men även mer erfarna datoranvändare. 
Anledningen till vårt val av testpersoner var att vi vill fånga både erfarna och oerfarna 
användare då det stämmer väl överens med verkligheten. På så vis fick vi möjlighet att testa 
om gränssnittet passade båda typer av användare samt urskilja om det fanns några skillnader i 
hur de helst vill ha gränssnittet. Då det gäller att sträva efter ett så representativt urval som 
möjligt vad det gäller kön och ålder valde vi ut 10 både manliga och kvinnliga testpersoner 
med varierande ålder mellan 20 och 60 år. Då användarnas placering i landet inte var 
betydande för resultatet valde vi att välja testpersoner nära till hands. Samtliga testpersoner 
var bosatta på västkusten. Vidare hade våra testpersoner olika bakgrund och sysselsättning, 
allt från att vara till student till högt uppsatt chef, vilket var en faktor som framkom av 
förstudien. Nedan visas en sammanfattning av relationen av samtliga testpersoners ålder, 
datorvana och kön. 
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Tabell 2. Spridning av testpersonernas ålder, kön samt datorvana. 
 

3.3.2 FÖRSTUDIE 

Patel och Davidsson (2003) förklarar att en förstudie kan utföras för att identifiera aspekter 
och problem som kan vara svåra att se i ett inledande skede eller för att samla in 
kompletterande information.   
 
För att få inblick i hur befintliga och potentiella nya användare uppfattar användbarheten av 
ett existerande CMS-verktyg samt vilka svårigheter de upplever med att använda systemet 
gjordes inledningsvis en förstudie i tre delar.  
 
Den första delen avsåg en intervju med öppna frågor till tre företagskunder. Frågorna ställdes 
i en telefonintervju där respondenterna själva fick prata kring de problem de upplevde med 
CMS-verktyget. Intervjun inkluderade även frågor angående hur ofta respondenterna använde 
hjälp för CMS-verktyget. Den hjälp som i nuläget finns tillgänglig är i form av telefon- och e-
mailsupport eller av den pdf-fil som finns i CMS-verktyget och som beskriver de vanligaste 
funktionerna. Frågorna som ställdes i intervjun finns att läsa i bilaga 1. Denscombe (2000) 
menar att fördelen med öppna frågor är att respondenterna får möjlighet att uttrycka sig med 
sina egna ord, vilket återspeglar hela rikedomen och komplexiteten i deras synpunkter, vilket 
ligger i linje med vår kvalitativa, tolkande ansats. Valet av telefonintervju baserades på 
respondenternas spridning i landet samt möjligheten att kunna föra en diskussion med 
respondenterna. Resultatet av den första delen i förstudien var menat att ge oss insikt och 
förståelse för vilka funktioner som användare hade svårigheter med och vill belysa i ett 
hjälpverktyg i form av interaktiva tutorials. 
 
Nästa steg i förstudien bestod av en intervju via e-post med VD:n för Euroway Media 
Business AB. Frågorna berörde vilka problem företaget själva upplever att deras kunder har 
med CMS-verkyget samt den nuvarande hjälp som finns tillgängligt i form av ett pdf-
dokument. Frågorna berörde även vilka problem företaget ansåg att flest användare behövde 
support via telefon med. Frågorna finns att läsa i bilaga 1. Den här intervjun syftade till, 
precis som hela förstudien, att ge tillräckligt med underlag kring hur problematiken runt hur 
lärandet av avancerade IT-verktyg ser ut idag. Intervjun fokuserade dock på de problem som 
en utvecklare uppfattar med verktyget då vi tyckte det var viktigt att få information från olika 
perspektiv.  
 

               Ålder 
Datorvana   

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 

1     
2  Kvinna   
3   Kvinna  
4  Kvinna   
5   Man  
6 Kvinna   Man 
7 Kvinna    
8    Man 
9  Kvinna   
10 Man    
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Preece et al. (2002) menar att utvärdering av ett system kan ske på flera olika sätt beroende på 
var i processen man befinner sig. Det kan vara allt från avancerade fältstudier till enklare 
utvärderingar i form av ”quick and dirty”. En fördel med ”quick and dirty”- tester är att man 
får snabb feedback från användaren utan några begränsade regler. Quick and dirty-tester kan 
utföras var som helst, för att få reda på information snabbt och med liten formalitet (Preece et 

al., 2002). 
 
Den sista delen av förstudien bestod av tre enkla användartester i ”quick and dirty”-stil, vilket 
var lämpligt då vår studie befann sig i ett tidigt skede. Användartestet gick ut på att 
testpersonerna först fick navigera sig runt i CMS-verktyget utifrån ett uppgiftsbaserat scenario 
eftersom de tidigare inte var bekanta med systemet och behövde någon erfarenhet för att 
kunna besvara frågor för en utvärdering. Under användartestet fick testpersonerna tala om när 
de kände sig osäkra eller vilka funktioner de upplevde som problematiska. Uppgifterna som 
testpersonerna ombads att lösa finns att läsa i bilaga 2. Efter att användartestet var avklarat 
fick respondenterna svara på ett antal frågor för en utvärdering av systemet (se bilaga 1). 
Frågorna för utvärderingen var samma som ställdes till de befintliga användarna i första delen 
av förstudien, men vissa svar utvecklades till att behandla vad nya användare ser som 
problematiskt med systemet och vilka funktioner som för en nybörjare är svåra att lära. Den 
här delen av förstudien gav oss inblick i hur användare interagerar med CMS-verktyget vilket 
var en kunskap som behövdes då vi skulle utveckla prototypen för vår interaktiva tutorial. 
Även om vi själva orienterade oss runt i CMS-verktyget som vår tutorial skulle utbilda för 
valde vi alltså att även ta hjälp av tre personer som inte var lika insatta i avancerade IT-
verktyg som oss själva, vilket gav en ytterligare syn på verktyget. 
 
Förstudien låg som underlag för design och utveckling av prototypen och gav oss en klarare 
bild över vilka olika infallsvinklar som påverkar en användares lärande av avancerade IT-
verktyg. Förstudien gav oss även en uppfattning om vilken problematik ett CMS-verktyg kan 
innebära vilket låg till grund för vilka funktioner vi fokuserade på att förklara vid 
utvecklingen av prototypen. 
 
3.3.3 DESIGN AV PROTOTYP 

Preece et al. (2002) menar att prototyper är användbara när olika idéer och designlösningar 
ska utvärderas. Det är ett effektivt sätt att se hur nya idéer fungerar och man bör alltid göra 
någon slags prototyp innan man börjar skapa sitt system. I ett tidigt skede är det lämpligt att 
använda sig utav low-fidelity prototyper som är enkla, billiga och snabba att modifiera. Med 
low-fidelity prototyper avses prototyper skapade genom exempelvis storyboards eller 
sketchning på papper eller i enkla datorverktyg (Preece et al., 2002). Vi ansåg att low-fidelity 
prototyper passade studiens syfte då vi avsåg att undersöka hur användare interagerar med ett 
gränssnitt.  
 
För att kunna besvara vår problemformulering utvecklades, utifrån vår förstudie samt tidigare 
forskning, en prototyp influerad av de teorier kring design som är av betydelse för interaktiva 
tutorials (se tabell 1). Prototypens utformning var i form av ett gränssnitt för en interaktiv 
tutorial för hur ett befintligt CMS-verktyg ska användas och har programmerats av Euroway 
Media Business AB utifrån våra önskemål. Vår tutorial fanns tillgänglig online för 
användaren på: www.eurowaymedia.com/eurohelp. Nedan presenteras hur våra teorier för 
design har tillämpats i prototypen: 
 

� Layout. För att på bästa sätt stödja användarens lärande i vår interaktiva tutorial valde 
vi bland annat att placera logotypen samt menyerna i det övre, vänstra hörnet. Där 
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fäster en användare först sin uppmärksamhet vilket avlastar användarens kognitiva 
minne som istället ska användas till att lära sig materialet i en tutorial (Mayer & 
Moreno, 2003). Då vi utförde de olika testerna på testpersonernas egna datorer ansåg 
vi att vi även kunde undersöka om det fanns olika önskemål om vår tutorials 
upplösning. Skärmupplösningen som användes för vår tutorial var 1024x768, vilket 
idag är det vanligaste formatet [1]. Lynch (2009) förklarar att länkar ska placeras till 
vänster där användaren förväntar sig att upptäcka dem vilket vi följde då vi under 
FAQ placerade samtliga länkarna i vänstermenyn. Enligt Mayer och Moreno (2002) 
bör text och förklarande bilder i en interaktiv tutorial placeras nära varandra i 
gränssnittet. Då företaget som utförde programmeringen inte hade resurser för att 
tillämpa det här i prototypen placerades istället den förklarande videon på en sida 
(Videos) och texten på en annan sida i gränssnittet (FAQ/Dokumentation), se figur 2.  

 
 

 
 

Figur 2. Uppdelning av video och tillhörande text i vår tutorial.  

 
� Multimedia. Teoh och Neo (2007) menar att interaktiv multimedia erbjuder många 

möjligheter jämfört med enformigt och passivt material. Vår tutorial innehöll de 
grafiska elementen text, ljud och video som användaren kan navigera sig i mellan och 
välja att använda det format som passar bäst för tillfället. Då vi själva inte 
programmerade vår tutorial var bilder en aspekt som vi inte hade möjlighet att 
påverka, vilket resulterade i att inga förklarande bilder finns med vår tutorial.  

 
Video: Vår tutorial innehöll en video i form av en instruktion för hur man skapar en 
länk i CMS-verktyget Euroflower. Mayer (2003) menar att video är ett starkt verktyg 
då det för datoranvändare närmare verkligheten. Genom att filma och detaljerat 
förklara hur funktionen verkligen fungerar i CMS-verktyget underlättade vi därmed 
användande och inlärning samt för användaren närmare verkligheten. Vi följde 
Swellers (2002) och Mayers (2003) råd om att användaren lär sig bättre då 
information presenteras auditivt som tal snarare än som skärmtext vilket utnyttjades i 
den video som vår interaktiva tutorial innehöll. Användaren instruerades genom både 
en röst som förklarar samt en tillhörande visning steg-för-steg i Euroflower, men 
ingen skärmtext användes. 

 
Text: Texten i vår tutorial försökte vi göra så kort och konsekvent som möjlig vilket 
Melis et al. (2003) förespråkar. Även färger användes på ett konsekvent sätt genom 
alla sidor vilket Melis et al. (2003) vidare förespråkar. En vit bakgrund med svart text 
användes, medan länkarna var blå och understrukna, vilket är ett vanligt 
förekommande sätt att hantera länkar på (Cheon & Grant, 2009).  

 
� Navigation och struktur. Från teorin vet vi att en linjär struktur kan anses som 

begränsande, men för utbildningsprogram så som tutorials kan det vara nödvändigt 
med en linjär struktur då inhämtandet av information måste ske i en viss bestämd 
ordning där nästa steg bygger på att studenten inhämtat kunskapen i det föregående 
steg (Lynch, 2009). Dock är fördelen med trädstrukturen att den ger användaren mer 
kontroll som då kan välja att gå till det avsnitt som innehåller just den information han 
vill ha. Då vår interaktiva tutorial var avsedd att tillhandahålla rätt information till 
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användaren ansåg vi att en trädstruktur vore mest lämpad efter användarens mål. Av 
förstudien framkom exempelvis att användare som ska lära sig ett avancerat IT-
verktyg behöver specifik hjälp snabbt och i rätt tid. En linjär struktur blir då inte 
lämplig eftersom inhämtande av information inte behöver ske i en viss ordning utan 
kan ges oberoende av tidigare kunskap. Vår tutorial var uppbyggd enligt en 
trädstruktur med menyalternativen ”Videos”, ”FAQ” samt ”Dokumentation” (figur 2) 
där användaren har möjlighet att själv välja sida, se figur 3 nedan. 

 
 
 
 
  
 
 

 

Figur 3. Vår tutorials trädstruktur. 

 
Vidare valde vi att anpassa strukturen efter användarens kunskaper, vilket Chen et al. 
(2006) föreslår. Vår interaktiva tutorial utformades med liknelser från CMS-verktyget 
de skulle använda för att användarna enklare ska kunna dra kopplingar mellan dem 
båda. Under ”Dokumentation” ligger all information på samma sida, vilket gör att 
användaren får scrolla ner på sidan för att hitta sin information, medan informationen 
under ”FAQ” är uppdelade mellan respektive länk. Även om det här går emot Lynch 
(2009) princip om att struktur och navigering i ett gränssnitt ska vara konsekvent 
gällande sidor och navigationslänkar, gav vi användarna möjlighet att välja den 
struktur som stämmer bäst överens med deras mål och uppgifter som de har för 
tillfället, vilket är en av de viktigaste aspekterna för pedagogisk användbarhet enligt 
Silius och Tervakari (2003). Människor har olika förmågor att lära sig saker och ting 
och föredrar olika sätt att lära sig på. Informationen på sidan bör därför presenteras på 
flera olika sätt för att tillgodose så många användares behov som möjligt (Teoh & 
Neo, 2007). 

 
• Kontroll över lärandet. För att användaren ska känna kontroll över sitt lärande 

delades instruktionerna i vår tutorial upp i mindre, meningsfulla segment, vilket 
Nokelainen (2006) menar är en viktig del. Exempelvis har varje funktion som beskrivs 
i vår tutorial placerats på en egen sida i strukturen. Som vi beskrivit tidigare delades 
större informationsmängder in i mindre, mer hanterbara delar, vilket Redish (2000) 
förklarar är att föredra vid instruktioner. Vidare hade användaren möjlighet att 
bestämma takten på multimediepresentationen vilket även kan bidra till att användaren 
känner kontroll över sitt lärande (Sorden, 2005). Det här uppenbarade sig i den 
instruktionsvideo som användaren kunde titta på för att lära sig hur man infogar en 
länk i CMS-verktyget och har då möjlighet att pausa eller gå tillbaka för att uppfatta 
allt som sägs och visas. Feedback för en interaktiv tutorial kan innebära att användaren 
ges möjlighet att ställa frågor vid problem, exempelvis genom e-mail, chat eller 
forum, vilket ökar chanserna till lärande (Teoh & Neo, 2007). Det skapades även ett 
fiktivt formulär där användaren hade möjlighet skicka in sin fråga till helpdesk eller 
dylikt. 

 
Vi nyttjade även följande teorier för pedagogisk användbarhet vid prototypens utformning: 
 

Video FAQ Dokumentation 
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� Learnability. Då en tutorials learnability involverar hur lätt en tutorial är att lära sig 
för nya användare i helhet är det svårt att bygga in några specifika delar för just det 
här. Dock vill vi här uppmärksamma vissa aspekter som faller under denna kategori. 
Nokelainen (2005) menar exempelvis att gränssnitt som är svåra att lära sig endast 
värde för användare som har mycket tid att lära sig dem. Av vår förstudie framkom att 
användare till CMS-verktyget ofta är stressade, inte har tid eller avbryts vid sitt 
användande vilket understryker vikten av att utforma vår tutorial så att användaren på 
enklaste och snabbaste sätt kan nå just den information och hjälp de behöver i stunden. 
Gränssnittet försökte vi därför utforma så enkelt och stilrent som möjligt. Att systemet 
är lätt att komma ihåg till nästa gång är extra viktigt för interaktiva system menar 
Nielsen (1993) samt Cheon & Grant (2009). Det fanns endast tre länkar som 
huvudmeny som användaren behövde komma ihåg innehållet av. Namnen på länkarna 
var konkreta och simpla för att användaren lätt ska förstå och minnas vad de 
innehåller.  

 
� Motivation. Teoh och Neo (2007) förklarar att användarens motivation och 

uppmärksamhet stimuleras genom multimedia samt kontrasterande färger. I vår 
prototyp användes som tidigare beskrivits de multimediala elementen text, ljud och 
video samt kontrasterade färger i form av svart text mot en vit bakgrund. Nokelainen 
(2006) menar att användaren måste ha ett tydligt mål redan från start för att uppnå 
motivation. Genom att ge testpersonerna uppgifterna att lösa hoppades vi att det skulle 
räcka som mål, då det kan anses vara ett relativt konkret mål. Vidare använde vi oss av 
information från verkligheten i form av CMS-verktygets riktiga funktioner, som 
användaren kom att behöva hjälp med vilket därmed blir ett mål för användaren 
genom att erhålla informationen.  
 

� Adaptability. Som vi tidigare påpekat menar Silius och Tervakari (2003) att en av de 
viktigaste aspekterna för att uppnå pedagogisk användbarhet är att materialet i en 
tutorial är anpassat efter användaren. I vårt fall byggdes denna designaspekt in i vår 
tutorial genom att vi på förhand tack vare förstudien visste vilka problemområden 
användare ofta stöter på i samband med avancerade IT-verktyg och kunde på så sätt 
anpassa informationen efter det. Exempelvis framkom det i förstudien att användarna 
ofta använder CMS-verktyget sporadiskt, vilket resulterade i att vi utformade vår 
tutorial för att passa just det här. Nokelainen (2005) föreslår att instruktioner och 
information i största möjliga mån bör hämtas från verkliga situationer, vilket i vårt fall 
inte var särskilt svårt då det är en nödvändighet att informationen i vår tutorial 
stämmer överens med hur användarna ska hantera CMS-verktyget.  

 
Tidigare under ”Kontroll över lärandet” beskrev vi att vi valde att under FAQ dela upp 
informationen i meningsfulla, mindre delar eftersom människor oftast inte vill ha stora 
informationsmängder i instruktioner. Dock menar Silius och Tervakari (2003) att 
användaren ska ha möjlighet att anpassa materialet efter sina egna mål och 
önskningar. Informationen bör presenteras på olika sätt för att tillgodose så många 
användares behov som möjligt (Teoh & Neo, 2007). Grundat på denna teori valde vi 
därför att under menyn ”Dokumentation” presentera informationen som löpande text 
istället för uppdelat i mindre segment, vilket gav användaren möjlighet att välja det 
presentationssätt som passar dennes mål. För att ytterligare erbjuda användaren 
informationen på olika sätt gav vi även i vår tutorial användaren möjlighet att välja om 
informationen skulle presenteras som video eller som text. På det här sättet försäkrade 
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vi oss om att användaren har möjlighet att anpassa materialet efter sina egna önskemål 
(Silius & Tervakari, 2003).  
 
Teoh och Neo (2007) menar att det som användaren lär sig i en tutorial ska kunna 
appliceras på andra områden. Informationen som presenteras i vår tutorial ger 
användaren kunskap om CMS-verktyget Euroflower. Den kunskap användaren får 
kom att underlätta och utnyttjas för användningen av CMS-verktyget. Teoh och Neo 
(2007) menar även att information som presenteras kan hämtas från verkliga 
situationer för att underlätta användbarheten. Vi har även följt efter det här då mycket 
av den information som vi tar upp i vår tutorial behandlar verktyg och funktioner som 
användare tidigare har upplevt som problematiska eller svåra att förstå. Ardito et al. 
(2006) menar att en tutorials gränssnitt ska vara konsekvent med systemet som den 
utbildar för, vilket underlättar användarens förmåga att överföra sina kunskaper till det 
nya systemet. Vi har utformat vår tutorials gränssnitt så att det är konsekvent med 
CMS-verktygets genom att exempelvis presentera alla element och komponenter på 
samma sätt men även att texten utformas på ett liknande sätt. Även typsnitt och färger 
i vår tutorial valdes ut för att lika CMS-verktyget. 
 

• Tidigare kunskaper. Nokelainen (2005) menar att information i interaktiva tutorials 
bör anpassas till användarens tidigare kunskap och erfarenhet av ämnet. Vidare menar 
Teoh och Neo (2007) att grundläggande kunskap om exempelvis IT-verktygets 
funktioner och betydelser måste vara klart för användaren för att kunna tillgodogöra 
sig den nya kunskapen genom en tutorial. Under vårt uppgiftsbaserade test gav vi 
testpersonerna en kort introduktion till vad ett CMS-verktyg är, hur Euroflower 
fungerar, vad en tutorial är med mera, för att ge dem en grundläggande kunskap av 
systemen. I vår tutorial användes ett språk samt begrepp som vår tänkta målgrupp var 
bekant med. I vår förstudie framkom att majoriteten av användare till CMS-verktyg 
inte är några experter på datorer utan ”vanliga människor” med varierande 
datorkunskaper. Grundat på den informationen användes ett enkelt och förklarande 
språk. Wilson och Meyers (2000) menar att materialet och utformandet av en 
interaktiv tutorial ska uppmuntra användare till att använda kunskap som de 
tillgodogjort i en tutorial. De begrepp som vi ansåg möjligen kunde vara okända för 
användaren valde vi att tydligt beskriva som en fråga i ”FAQ” eller som en paragraf i 
”Dokumentation” för att undgå osäkerhet hos användaren samt för en lättare förståelse 
för vår tutorial i helhet.  
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Figur 4. Gränssnittet för vår tutorial. 

 

3.3.4 PILOTSTUDIE 

En pilotstudie genomförs för att prova ett visst upplägg och ska i största möjliga utsträckning 
motsvara den egentliga undersökningen. Det ger forskarna möjlighet att justera 
undersökningens innehåll, sekvens, antal frågor och formuleringar för att undersökningen 
skall fungera så bra som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). 
 
För att säkerställa att prototypen och intervjufrågorna fungerade som planerat utfördes en 
pilotstudie där en person fick testa prototypen och efter det svara på våra frågor. Syftet var 
dels att optimera våra intervjufrågor samt för att finslipa utförandet av testet och verifiera att 
undersökningen resulterade i relevant empiri.  
 
Pilotstudien genomfördes på så sätt att testpersonen fick utföra vårt uppgiftsbaserade test och 
efter det svara på våra intervjufrågor. Alltså på samma sätt som vi planerade att genomföra 
den kommande undersökningen. Därpå följde en diskussion kring förbättringsförslag och 
andra tankar som testpersonerna upplevde under testet och intervjun, vilket gav oss 
möjligheten att förändra och förbättra förutsättningarna för den riktiga undersökningen. 
Pilotstudien visade bland annat att en del information saknades i CMS-verktyget Euroflower 
för att användaren skulle kunna utföra sin uppgift, vilket vi inte varit uppmärksamma på 
tidigare. Vi kompletterade med den information som saknades. Det framkom även att vissa 
utav uppgifterna som testpersoner skulle utföra var för avslöjande, det vill säga, testpersonen 
kunde lista ut hur uppgiften skulle lösas då vi gav för mycket information i uppgiften. Dessa 
uppgifter formulerades om. Vi märkte även att vi var tvungna att ge en tydligare bild av vad 
användaren förväntades att göra under testet samt förklara vad ett CMS-verktyg och tutorial 
var. Inför de kommande testerna formulerade vi därför en kort introduktion för att 
testpersonerna skulle få en bild av hur systemen fungerar. Pilotstudien tog sammanlagt 40 
minuter, vilket då inkluderade diskussion av testet och intervjufrågorna. Att spendera ca 20-
30 minuter för testpersonerna ansåg vi vara en rimlig tidsåtgång. 
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3.3.5 UPPGIFTSBASERAT TEST AV PROTOTYP 

Norman (2002) menar att utvecklare ofta ser sig själva som typiska användare, men i 
verkligheten är det är stor skillnad mellan en utvecklare och en användare. Utvecklarna blir så 
skickliga på produkten de utvecklar att de till slut har svårt att uppfatta och förstå de områden 
som har benägenhet att orsaka svårigheter. Även Molich (2002) menar att utvecklare ofta är 
djupt övertygade om att de skapar webbplatser som är enkla att använda. Författaren uttrycker 
sig att en datakunnig person inte är kompetent att bedöma användbarheten på en webbplats 
om han eller hon inte själv tillhör målgruppen. Lösningen på problemet enligt Molich är att 
utföra tester med användarna. Testerna kan ske på olika sätt såsom fältstudier, observationer, 
formulär eller uppgiftsbaserade tester. Preece et al. (2002) förklarar att observationer dels kan 
innebära att användare observeras under kontrollerade laboratorieliknande förhållanden eller i 
deras naturliga miljö där systemet senare kommer att användas.  
 

I vår förstudie framkom att användare till avancerade IT-verktyg både arbetar från sitt kontor 
och hemifrån. Med utgångspunkt från det valde vi att utföra testerna i testpersonernas hem 
eller på deras arbete, vilket då representerar den verklighet som avancerade IT-verktyg 
utspelar sig i. Sex utav testerna utfördes i testpersonernas bostad medan fyra tester utfördes på 
testpersonernas arbetsplats. Vidare framkom i vår förstudie att användare till avancerade IT-
verktyg många gånger blir avbrutna eller inte har tillräckligt med tid att sätta sig in i hur IT-
verktyget fungerar. Vår förhoppning var att även faktorer likt dessa skulle identifieras genom 
att utföra testerna i testpersonernas naturliga miljö.  
 
I bilaga 3 finns de uppgifter som användes till testerna. Valet till uppgifterna (bilaga 3) 
baserades på att vi ville att testet skulle kännas naturligt för testpersonerna. Vi försökte 
utforma uppgifterna i testet på så sätt att testpersonerna var tvungna att använda kunskapen de 
tillgodogjort sig under tidigare uppgifter då uppgifterna blev svårare och svårare. Exempelvis 
behövde testpersonen ha avklarat uppgift 8 (infoga en bild) för att kunna klara uppgift 9 
(infoga ett galleri). Det här ansåg vi även stämma överens med hur ett CMS-verktyg och 
tillhörande tutorial används i verkliga livet, då användaren till en början lär sig hur systemet 
fungerar i helhet för att sedan gå in på mer detaljerade och komplicerade funktioner. 
Anledningen till att vi valde olika svårighetsnivå var även för att vi ville se om det fanns 
några skillnader i hur de använde vår tutorial beroende på hur avancerad funktion de skulle 
lära sig. Vidare ansåg vi även det vara intressant att ta reda på om testpersonerna faktiskt 
använder vår tutorial vid enklare uppgifter eller om dem litar på sin egen kunskap och 
förmåga att lösa uppgiften. Uppgifterna täckte i princip in alla de funktioner som finns i 
CMS-verktyget vilket innebar att användaren var tvungen att hitta ny information i vår 
tutorial för varje ny uppgift. Vidare ville vi undersöka hur användare hanterar en tutorial då de 
blir tvungna att använda flera olika program. Fyra utav uppgifterna utformades därför på så 
vis att testpersonen var tvungen att använda externt material som fanns tillgängligt i en mapp 
på skrivbordet (se fråga 5-8 i bilaga 3). Det här gjorde att testpersonen behövde förflytta sig 
mellan olika system och använda flera olika resurser för att utföra uppgiften, vilket vi tror 
stämmer väl överens med hur arbetet går till i verkligheten. I figur 5 visas ett utdrag från det 
uppgiftsbaserade testet.  
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Figur 5. Utdrag från det uppgiftsbaserade testet. 

 
Webbplatsen som uppgifterna baserades på var en fiktiv webbplats för ”Sollenberg Verktyg 
AB” (se figur 6). Under menyn ”Hem” lades generell information om företaget in. På denna 
sida fick användaren i uppgift att ändra rubriksnitt, textfärg, skapa länk och andra uppgifter 
relaterade till textformatet. Under menyn ”Om Sollenberg Verktyg” uppmanades användaren 
att skapa ett galleri av utvalda bilder som vi hade lagt i mapp som användaren kunde komma 
åt. Under menyn ”Våra produkter” valde vi att endast skriva en kort rad om att en PDF går att 
ladda ner. Användaren ombads sedan att ladda upp och infoga en PDF under denna textrad. 
På denna sida skulle användaren även skapa en tabell för ett antal olika produkter. 
Användaren fick se en bild på hur tabellen skulle se ut för att sedan skapa en så lik tabell som 
möjligt. Den sista sidan ”Kontakta oss” innehåller kontaktinformation till de anställda på 
Sollenberg Verktyg. Användaren ombads att ladda upp foto för respektive anställd. Fotona 
fanns, precis som PDF:en i en mapp på skrivbordet som användaren kunde komma åt. All 
information som användaren behövde för att kunna utföra uppgifterna fanns i vår tutorial, 
presenterad på olika sätt.  
 
Då vi hade för avsikt att efterlikna hur en interaktiv tutorial används i dess naturliga 
sammanhang blev den självklara lösningen att skapa en fiktiv situation där testpersonen fick 
utföra uppgifterna i CMS-verktyget och inte i vår tutorial. För att kunna lösa uppgifterna i 
CMS-verktyget kunde testpersonerna använda vår interaktiva tutorial för att söka hjälp och 
support. Vi hade kunnat välja att skapa uppgifter för testet där användaren istället skulle 
utforska presenterad tutorial. Ett exempel på fråga skulle då kunnat vara ”Var i vår tutorial 
hittar du information om hur du infogar en länk?” Vi ansåg dock att valet av att använda 
CMS-verktyget gav oss ett bättre resultat och en klarare inblick för hur testpersonerna 
interagerade och använde vår tutorial. Om vi hade valt att endast utföra testerna på vår tutorial 
hade inte resultatet mynnat ut i faktorer som påverkat testpersonens användande av vår 
tutorial vilka vi har som syfte att identifiera, utan hade istället endast resulterat i en 
utvärdering av vår tutorial. Istället användes den i kombination med CMS-verktyget för att 
uppnå en så realistisk miljö som möjligt vilket var vår vision. I den efterföljande intervjun av 
testet kom vi istället att fråga explicit om deras upplevelser av vår tutorial och dess ingående 
komponenter vilket diskuteras senare.  
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Figur 6. Den fiktiva webbplats som skapades där det uppgiftsbaserade testet utspelade sig. 

 
För att kunna utföra sina uppgifter fick användarna tillgång till CMS-verktyget Euroflower, 
som vår tutorial alltså var skapad för. Euroflower består av menyerna Hem, Textformat, 
Ladda upp PDF, Bildadmin och Galleriadmin (se figur 7).  
  

 
 

Figur 7. CMS-verktyget Euroflower. 
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Varje uppgiftsbaserat test inleddes med att informera varje testperson om hur undersökningen 
gick till samt vad bakgrunden och syftet var. Vi informerade även om att deras interaktion 
med gränssnittet skulle spelas in samt om de hade några frågor kring undersökningen. Vi 
ansåg det extra viktigt att låta testpersonerna få undersöka både CMS-verktyget och vår 
tutorial redan innan testet startade, så att de skulle känna sig bekväma i situationen och för att 
minska risken för osäkerhet redan innan testet börjat. Testpersonerna ombads även att under 
testet prata högt för att förkroppsliga deras inre tankar och frågor, vilket möjliggjorde för oss 
att vara uppmärksamma på stunder då testdeltagaren upplever problem. Även under testet 
ställdes ibland spontana frågor till användaren då till exempel användaren stötte på problem 
men inte pratade högt om det.  
 
Vi observerade testpersonerna under hela testet för att uppmärksamma alla viktigt detaljer och 
reaktioner men även för att inte gå miste om någon värdefull information. För att optimera vår 
datainsamling valde vi att under det uppgiftsbaserade testet använda programvaran Fraps som 
fungerar på så sätt att användarens interaktion med gränssnittet spelas in och sparas till en fil. 
Videomaterialet låg sedan till grund för intervjuerna. Då metoden ”think aloud” (Preece et al., 
2002, s. 365) tillämpades under testet valde vi att även spela in ljudet under testet med hjälp 
av en mikrofon som kopplades direkt till datorn.  Ljudinspelningen tillsammans med våra 
observationer och videoinspelningen i Fraps möjliggjorde för oss att under den personliga 
intervjun tillsammans med testpersonen gå tillbaka till tidpunkter under testet då testpersonen 
upplevde svårigheter för att utreda vad de orsakades av. 
 
3.3.6 INTERVJU MED TESTPERSONER 

Intervjuer används ofta i kombination med andra metoder för att bekräfta fakta som har 
erhållits med en annan metod. Frågorna som används under intervjun kan vara strukturerade, 
semistrukturerade eller öppna. Vid strukturerade intervjuer har forskaren en mycket stark 
kontroll över frågorna och det finns lite utrymme för respondenten att prata om andra saker än 
det som forskaren frågar (Denscombe, 2000). Kvale (1997) menar att semistrukturerade 
intervjuer låter respondenten utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som 
intervjuaren tar upp. Vid öppna frågor sätter forskaren igång intervjun med att introducera ett 
ämne där respondenten sedan får utveckla sina tankar kring. 
 
I anslutning till våra uppgiftsbaserade tester utfördes personliga intervjuer med var och en av 
testpersoner. Dessa intervjuer var, till skillnad från de uppgiftsbaserade testerna, helt inriktade 
på vår interaktiva tutorial där vi explicit frågar om testpersonernas upplevelser av 
interaktionen med gränssnittet. Frågorna som ställdes under intervjuerna var, precis som vår 
prototyp, framtagna utifrån vår teoretiska sammanfattning (tabell 1) och fokuserade på 
aspekter för design och pedagogisk användbarhet. För varje begrepp skapades cirka tre 
intervjufrågor för att på så sätt kunna dra slutsatser kring resultatet. Även då en del frågor 
besvarades i samband med de uppgiftsbaserade testerna valde vi att ställa samtliga 
intervjufrågor även efter de uppgiftsbaserade testerna, för att säkerställa att samtliga 
testpersoner fick möjlighet att delta i intervjun på samma grunder. Frågorna som ställdes 
under intervjun finns att läsa i bilaga 4.  
 
Intervjufrågorna var semistrukturerade då testpersonerna fick större möjlighet att uttrycka sig 
i sina svar och information vi inte var medvetna om kunde behandlas. Intervjuerna 
genomfördes i anslutning till det uppgiftsbaserade testet då testpersonerna fortfarande hade 
testet färskt i minnet. Vi menar att den kvalitativa intervjuansatsen var den mest lämpliga då 
testpersonernas upplevelser av gränssnitten är subjektiva och förmodligen varierade mellan 
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testpersonerna. I jämförelse med en kvantitativ undersökning ansåg vi även att vi genom en 
kvalitativ fick ut ett mer givande och detaljrikt resultat.  
 
Under intervjuerna använde vi oss utav våra intervjufrågor (se exempel i figur 8), 
anteckningsmaterial samt en mikrofon med ljudupptagning för inspelning ifall vi skulle 
behöva återvända till något som sades under intervjuerna. En av oss ställde frågorna till 
testpersonen medan den andra ansvarade för inspelning samt anteckningar. För att motverka 
att testpersonerna känner press att svara så som intervjuaren önskar var vi noga med att 
betona för testpersonerna att svara precis vad de känner och upplever. 
 
 

 
Figur 8. Exempel på frågor under semistrukturerad intervju 

 

3.4 ANALYSMETOD 
Backman (1998) menar att analysfasen av ett resultat innebär att data ges en ändamålsenlig 
och tolkningsbar form så att resultatet kan relateras till den grundläggande frågeställningen. 
Det finns många olika metoder för kvalitativ analys som kan användas för att sammanställa 
och analysera insamlat material (Kvale, 1997). Denscombe (2000) menar dels att kvalitativ 
data produceras medan den tolkas och används av författaren men även att kvalitativ data 
måste organiseras innan det kan analyseras. Vidare menar Denscombe (2000) att tolkningen 
och analysen av resultatet underlättas genom att dela upp frågorna i teman. Denscombe 
(2000) menar även att det är viktigt att inte förvränga uppgifter och resultat genom att 
manipulera eller överdriva data. Repestad (1993) menar att analysen av ett kvalitativt resultat 
bör ske under en relativt lång tidsperiod för att författaren ska kunna arbeta sig in i materialet 
ordentligt. 
 
Vi började vårt analysarbete med att sammanställa resultatet och våra observationer från det 
uppgiftsbaserade testet. Genom sammanställningen kunde vi sedan analysera vilka faktorer 
som hade tendenser till att på verka testpersonerna vid användningen av vår tutorial.  
 
Vi fortsatte vårt analysarbete med transkribering där vi lyssnade igenom alla intervjuerna i 
efterhand och skrev samman alla respondenternas svar till ett gemensamt dokument. På så sätt 
fick vi en översikt av alla svar och kunde lättare urskilja samband och skiljaktigheter mellan 
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respondenternas svar. Vi jämförde även resultatet från intervjun mot våra observationer och 
resultatet från testet för att se likheter och skillnader i testpersonernas svar, handlingar och 
reaktioner. Eftersom intervjufrågorna redan var kategoriserade efter vår teoretiska 
sammanfattning fick vi en naturlig uppdelning av materialet som sedan kunde användas 
tillsammans med de observationerna som gjordes under det uppgiftsbaserade testet.  
 
Då vårt syfte med uppsatsen var att identifiera faktorer som påverkar användandet av en 
interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg var det extra viktigt att ta 
vara på de observationer som gjordes under de uppgiftsbaserade testerna. Våra observationer, 
precis som intervjusvaren, skrevs ut för att vi skulle få en komplett överblick av materialet.  
 
Inspelningen i Fraps samt det inspelade ljudet från testpersonernas interaktion med vår 
tutorial och CMS-verktyget spelades upp i repris och vi skrev ner viktiga punkter tillsammans 
med våra observationer. När allt material fanns kartlagt eliminerades överflödigt material som 
inte var relevant för studiens syfte. Därefter markerades de ställen i texten som var av vikt för 
fortsatt analys och som på ett eller annat sätt kunde kopplas till vår teoretiska 
sammanfattning. Lång tid spenderades även på att hitta samband mellan de observationer som 
gjordes och vilka svar testpersonerna uppgav i intervjun för att hitta avvikelser. Även 
variabler som ålder, kön och tidigare datorvana försökte i största möjliga mån kopplas till 
resultatet. När allt material från testerna, observationerna och intervjuerna var kategoriserat 
och samlat under respektive begrepp från vår teoretiska sammanfattning kunde vi jämföra 
resultatet mot tidigare forskning. Här identifierade vi betydelsefulla likheter och skillnader 
som var intressanta för att besvara vår problemformulering. Teman som inte tidigare 
behandlats i vår teori döptes till begrepp som vi ansåg lämpliga. 
 
Under analysarbetet växte flera intressanta områden fram som låg till grund för diskussionen 
där vi gav våra egna åsikter kring områdena. Slutligen skapades de designprinciper som 
bygger på teorin kring pedagogisk användbarhet samt design av tutorials tillsammans med 
vårt resultat av testerna. 

3.5 UNDERSÖKNINGENS RIMLIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET  
Uppsatsens rimlighet och tillförlitlighet är kopplat till undersökningens förmåga att producera 
samma resultat vid upprepade mätningar och att de data och metoder som använts för att ta 
fram resultatet är exakta, riktiga och träffsäkra (Denscombe, 2000). Patel och Davidsson 
(2003) menar att vid kvalitativa undersökningar är tillförlitligheten i stor utsträckning 
beroende av intervjuarens förmåga att ge och ta emot respondentens svar. Denscombe (2000) 
menar att intervjuer kan ha en ogynnsam effekt på tillförlitligheten då intervjuaren och 
kontexten kan påverka resultatet. Det blir svårt att upprepa intervjun på exakt samma sätt för 
att kontrollera tillförlitligheten. Denscombe (2000) menar vidare att se saker ur olika 
perspektiv, det vill säga använda sig av flera olika sätt för att samla in information, kan öka 
undersökningens rimlighet, vilket ger ett starkt stöd åt analysen. 
 
I vår studie har datainsamlingskällorna bestått av både observationer samt personliga 
intervjuer för att öka tillförlitligheten av vårt uppgiftsbaserade test. Vidare utfördes även en 
pilotstudie för att säkerställa att prototypen, de uppgiftsbaserade frågorna, intervjufrågorna 
samt miljön för undersökningen fungerade så bra som möjligt.  
 
Denscombe (2000) menar att när observationer utförs på ett riktigt sätt ger de en hög 
tillförlitlighet i den bemärkelsen att minst två personer kommer registrera vad som pågår. Att 
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spela in materialet ger även forskarna möjlighet att koncentrera sig på respondentens ansikts- 
och kroppsuttryck under själva testerna och intervjuerna (Kvale, 1997). 
 
Vi spelade in interaktionen med gränssnittet, använde oss utav ljudupptagningen under både 
testerna och intervjuerna samt tog anteckningar. Faktumet att vi även var två stycken som 
observerade de uppgiftsbaserade testerna bidrar till en högre tillförlitlighet av 
undersökningen. På det här sättet hade vi även möjlighet att gå tillbaka till det sparade 
materialet för att kontrollera resultatet. 
 
För att på bästa sätt garantera att vi som intervjuare inte skulle påverka resultatet av 
intervjuerna hade vi skrivit ner de frågor som skulle ställas. Vidare var vi noga med att betona 
för respondenten att svara precis vad de känner och upplever och inte vad han eller hon tror är 
det ”rätta svaret”. Vi har som intervjuare försökt agera neutralt och ställt frågor på samma sätt 
till samtliga respondenter.  
 

3.6 METODKRITIK 
Vår förstudie gick ut på att ta fram information om vilka svårigheter ett CMS-verktyg kan ha 
samt vilka funktioner som användare finner som svåra att förstå och lära sig. Förstudien 
syftade således till att undersöka vilken information vår tutorial skulle innehålla och inte än ur 
ett design- eller pedagogisk användbarhetsperspektiv. Vi är medvetna om att borde ha riktat 
förstudien åt interaktiva tutorials för e-learning i helhet istället för att utvärdera ett CMS-
verktyg för att få ett bättre resultat att implementera på vår prototyp. Visserligen gav oss 
förstudien en inledande bild av problematiken med ett CMS-verktyg samt hur det i praktiken 
fungerar vilket låg till grund för utformningen av vårt fortsatta arbete med studien.  
 
Eftersom vi valde att utföra våra uppgiftsbaserade tester samt intervjuer på personer som 
aldrig tidigare varit i kontakt med ett CMS-verktyg misstänker vi att det är möjligt att det kan 
ha påverkat deras motivation till att lära sig systemet. Trots att vi ansåg att personerna var 
potentiella nya användare av ett CMS-verktyg inser vi nu i efterhand att resultatet hade 
möjligen kunde blivit bättre om vi valde personer med erfarenhet. Att göra testerna på 
personer med erfarenhet av ett CMS-verktyg hade eventuellt bidragit till ett mer korrekt 
resultat då dessa personer har en annan drivkraft till att lära sig systemet och söker då lära sig 
på ett mer aktivt sätt då de faktiskt kom att ha nytta av kunskapen i framtida situationer. På 
grund av flera faktorer fanns tyvärr inte den möjligheten. Trots att vi var medvetna om den 
här problematiken försökte vi skapa de bästa förutsättningarna för testet genom att förklara 
och be testpersonerna att leva sig in i rollen som befintlig kund till ett CMS-verktyg.  
 
Vidare utfördes testerna och intervjuerna antingen i testpersonens hem eller antingen 
arbetsplats, beroende på var testpersonerna befann sig. Det kan ha påverkat resultatet då alla 
testpersoner inte fick samma förutsättningar, vilket var vår vision från start. Vår förhoppning 
är dock att de miljöer som testpersonerna befann sig i ska spegla den miljö som befintliga 
användare faktiskt befinner sig i vilket beskrivs i resultatet av vår förstudie; stressig miljö på 
företaget, vardagssysslor som kräver tid och uppmärksamhet och så vidare. 
 
Lärandet är ett väldigt abstrakt fenomen och som skiljer sig från person till person. Även om 
vi är av åsikten att vi genom studien kunnat ge svar på vår frågeställning och syften, kan vi 
dock i efterhand konstatera att det fanns svårigheter för oss med att välja ut de viktigaste 
aspekterna för den pedagogiska användbarheten. Frågan återstår ifall det finns andra 
pedagogiska användbarhetsprinciper som hade fungerat bättre för vår studie, men vi anser 
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dock att det inte har påverkat våra slutsatser då samtliga designprinciper enligt oss är av lika 
stor vikt för interaktiva tutorials som ett hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg.  
  
En osäker aspekt med vårt resultat från vår studie är att vissa testpersoner med bättre 
datorvana många gånger valde att inte använda vår tutorial utan istället på egen hand försöka 
klara av CMS-verktyget. Oftast slutade det dock med att de var tvungna att återgå till vår 
tutorial för att söka hjälp men det fanns gånger då testpersonerna klarade sig utan en tutorial 
vid vissa uppgifter, vilket troligtvis även händer i verkligheten. Även om det här inte var 
något som var planerat och inte menat att inträffa anser vi att även det här bidragit till vår 
studie i form av en faktor som har betydelse för utformningen av en interaktiv tutorial.  
 
Då vi själva inte varit med vid programmeringen av vår interaktiva tutorial utan enbart vid 
design och utveckling fanns det tillfällen då vi inte hade uppsikt över vilka funktioner som 
implementerades. Vi begränsades av det företag som utförde programmeringen och en del 
funktioner uteblev. Vi önskade exempelvis att ha med bilder vid tillhörande text i 
”Dokumentation” vilket enligt designteorin ska underlätta lärandet i en interaktiv tutorial, 
men som saknades i programmeringen. Vidare var en önskan att betydelsefulla bilder eller 
videos bör placeras med tillhörande text på samma sida vilket dock också uteblev under 
programmeringen då prototypen istället fick en avdelning med bara videos och två med 
information i textformat. Ingen utav dessa grundläggande designteorier valde företaget att 
implementera i den slutgiltiga prototypen vilket vi tror rör sig om resurser. Vi står naturligtvis 
för det här själva och är medvetna om att det kan ha påverkat vårt resultat och vår analys. Då 
vår interaktiva tutorial innehöll en del tekniska fel så som ej fungerande textlänkar samt 
ovidkommande text är det möjligt att det kan ha påverkat testpersonernas osäkerhet ytterligare 
då exempelvis vissa funktioner inte fungerade som de skulle. Det hade därför varit 
fördelaktigt med en färdigutvecklad och fungerande interaktiv tutorial vilket troligtvis hade 
resulterat i ett mera korrekt resultat.  
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4. RESULTAT 
I denna del presenteras de resultat som vi fått ut av förstudien, pilotstudie och slutligen 

uppgiftsbaserade tester samt intervjuer som vi redogjort för i metodkapitlet. Vi inleder med en 

kort presentation av det företag som vi samarbetat med, efter det förstudien, sedan redovisas 

resultatet av de uppgiftsbaserade testerna och slutligen intervjuerna. 

4.1 FÖRETAGSPRESENTATION 
Euroway Media Business AB är ett IT-företag beläget i Stockholm som arbetar med 
affärsutveckling via webb och grafisk profilering. Företaget har cirka 10 anställda som är 
indelade i produktion och konsultation. Ett av företagets viktigaste arbetsområden är 
användarvänlighet tillsammans med grafisk formgivning, annonser och webbsidor, från idé 
till färdig produkt. Företagets största inkomstkälla är leverans och utveckling av ett CMS-
verktyg, Euroflower, för mindre företag.  

4.2 FÖRSTUDIE 
4.2.1 TELEFONINTERVJU MED ANVÄNDARE TILL ETT CMS-VERKTYG 

Respondent 1 ansåg hennes datorvana var dålig och hon spenderade inte speciellt mycket tid 
framför datorn. Hon fick tillgång till CMS-verktyget för cirka en månad sen och har sen dess 
arbetat i verktyget några gånger per vecka från sin arbetsplats. Hon har vid behov tagit hjälp 
av en PDF som beskriver hur CMS-verktyget fungerar, men oftast har hon ringt till Euroway 
för att be om hjälp. Det gjordes delvis på grund av den stressiga miljön på hennes företag 
vilket har gjort att hon inte hunnit, men även att hon varit osäker i allmänhet på hur hon ska 
gå tillväga. De funktioner som hon upplever som problematiska är bland annat uppladdning 
av bilder samt sidor som inte fungerar som de ska. Hon påpekar att mer hjälp behövs för att 
hon självständigt ska kunna hantera CMS-verktyget. 
 
Respondent 2 ansåg att hon hade god datorvana och sitter dagligen med datorarbete i 
administrativ form. Hon fick tillgång till CMS-verktyget för två månader sedan men har 
hittills inte haft tid att kunna ordentligt sätta sig in i systemets funktioner. Respondent 2 
arbetar hemifrån och påpekar att det många gånger finns andra sysslor i hemmet som kräver 
hennes uppmärksamhet. PDF:en som beskriver hur CMS-verktyget fungerar har hon inte 
heller haft tid att titta på. Det hon i nuläget kunde nämna som hon saknade i CMS-verktyget 
var möjligheten att länka bilder, vilket hon idag inte lyckades med.  
 
Respondent 3 betraktade sin datorvana som inte så avancerad. Han använder datorn mest för 
att skriva/redigera texter, e-post och researchsurfa. Han fick tillgång till sitt CMS-verktyg i 
slutet av 2008, men började använda det för ett par månader sedan. Idag använder han CMS-
verktyget sporadiskt, till exempel när han behöver lägga till texter på hemsidan eller ändra 
något. Respondent 3 arbetar ibland hemifrån, exempelvis på kvällar och helger, men oftast 
från sitt kontor på företaget. Eftersom han är ovan vid verktyget kikar han i PDF:en hela tiden 
för att lära sig hur verktyget fungerar och han har ännu inte ringt till Euroways support för att 
fråga om hjälp. Han tycker att CMS-verktygets funktioner är någorlunda lätta att förstå, men 
påpekar att han ännu inte börjat med till exempel bildbehandling utan använder verktyget 
mest för texter i nuläget. Den funktion han saknar är att lägga upp nedladdningsbara PDF:er 
på hemsidan, till exempel i form av arbetsexempel. 
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4.2.2 INTERVJU MED VD FÖR EUROWAY 

Osäkerheten för att lära sig CMS-verktyget är ett av de största problemen bland kunderna. 
Det är något man vill förebygga med hjälp av en interaktiv tutorial. De svårigheter 
kundsupporten stöter på från kunderna gäller främst specifika funktioner i CMS-verktyget 
som exempelvis hur man lägger till bilder och galleribilder samt skillnaden mellan dem. 
Andra svårigheter kan vara hur bilder infogas i text, hur länkar skapas eller hur man loggar in. 
Dock finns det kunder som upplever svårigheter med CMS-verktyget i sin helhet; 
navigeringen på sidan, vilken ikon som gör vad, hur det fungerar efter man ändrat något eller 
hur man kan använda systemet för att skapa en attraktiv undersida för nyheter.  
 
”De stora problemen är främst osäkerheten på att de ska klara av att lära sig CMS-verktyget, 

så de väljer att istället ringa oss.” – Christian Nicolaisen, VD Euroway. 
 
Respondenten menar att den viktigaste aspekten är att utbildningsverktyget är tillgängligt och 
relativt kortfattat så att kunderna går igenom hela utbildningen. Att man redan från början 
väcker intresse med en tutorial är avgörande för hur användaren kommer uppfatta den.  
 
4.2.3 TRE ENKLA ANVÄNDARTESTER 

Då våra testpersoner hade medel till god datorvana var exempelvis funktionen för 
textredigering inga svårigheter då funktionen i sig är lik ordbehandlingsprogrammet 
Microsoft Word. Testpersonerna var dock inte bekanta med de ikoner som fanns i funktionen 
för textredigering för att exempelvis lägga till en länk, men när ikonen väl upptäcktes var 
skapandet av länken inga problem. Vid funktionen för att lägga upp bilder var två av 
respondenterna eniga om att funktionen var aningen rörig, då den inte ger någon direkt 
feedback till användaren när en bild har lagts upp, beskurits eller uppdaterats. Testpersonerna 
upplevde även att navigeringen i funktionen för bilduppläggning som förvirrande och hade 
gärna sett att den förklarades lite mer noga i ett hjälpverktyg. Vid funktionen för att lägga upp 
bilder i galleri som är lik funktionen för att lägga upp en enskild bild var respondenterna även 
här eniga om att funktionen samt navigeringen var ostrukturerad. Testpersonerna föreslår 
även till denna funktion en bättre förklaring och information i ett hjälpverktyg. 

4.3 PILOTSTUDIE 
Under pilotstudien framkom bland annat att en del information saknades i Euroflower för att 
användaren skulle kunna utföra sin uppgift. Vissa uppgifter visade sig även vara för 
avslöjande då användaren exempelvis ombads att infoga en länk på en viss sida. Genom att 
användaren läste uppgiften kunde det listas ut hur uppgiften skulle lösas. Dessa uppgifter 
formulerades om så att vi kunde se hur användaren löste problemet på egen hand. Vissa 
uppgifter var även snarlika, exempelvis bads testpersonen att ändra flera olika inställningar 
för teckensnittet, vilket resulterade i att några utav uppgifterna togs bort eftersom de ansågs 
överflödiga. Då videon i vår tutorial behandlade hur man infogar en länk lades det även till en 
uppgift om det. Vi märkte även att vi var tvungna att ge en tydligare bild av vad användaren 
förväntades att göra under testet. Testpersonen i pilotstudien upplevde till en början press att 
prestera så bra som möjligt och kände sig dum när vissa uppgifter inte slutfördes. En tydligare 
förklaring av vad CMS-verktyget innebar behövdes även i början av testet. Testet inkluderade 
även en kort presentation av webbplatsen (Sollenberg Verktyg AB) de skulle förändra och 
uppdatera.  
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4.4 UPPGIFTSBASERAT TEST AV PROTOTYP 
Vi kan genom det uppgiftsbaserade testet först konstatera att samtliga testpersoner föredrog 
instruktioner och information i FAQ och dokumentation i form av text istället för att se en 
video. Flera testpersoner ansåg dock att en video med instruktioner kan vara bra till hands om 
inte informationen i textformat räcker till. Under flera tester observerades att testpersonerna 
glömde bort den tillhörande videon då den låg på en egen sida och inte tillsammans med 
tillhörande text. När vi påminde testpersonerna om att det fanns en video som tar upp hur man 
infogar en länk i CMS-verktyget valde majoriteten att ändå inte se instruktionsvideon. 
Anledningen till att testpersonerna hellre läste texten var att de ansåg att de snabbare kom åt 
informationen så. En testperson kommenterade:  
 

”Att se en video tar för lång tid, det går snabbare att läsa texten.” – Kvinna, 23 år 
 
När vi under testet frågade testpersonerna lite kring videos och hur de skulle kunna ha nytta 
av det gav tre testpersonerna förslaget att en interaktiv tutorial för nya användare kunde 
introduceras med en instruktionsvideo. Testpersonerna förklarade att video som 
multimediaelement hade kunnat fungera som en introduktion på en startsida till de vanligaste 
funktionerna som exempelvis att spara innehåll, men även kunna beskriva hur de olika 
sidorna (video, FAQ och dokumentation) i vår tutorial används.  
 

Vi observerade att majoriteten av testpersonerna växlade mellan sidorna FAQ och 
dokumentation för att få fram önskad information. Flera testpersoner menade att FAQ och 
dokumentation kompletterade varandra beroende på vilken information som söktes. Hälften 
av testpersonerna föredrog FAQ för att instruktionerna där var uppdelade stegvis istället för 
att behöva läsa ett långt textstycke. De testpersoner som däremot föredrog ”Dokumentation” 
och löpande text ansåg att det var alldeles för många länkar under ”FAQ” och att det tog tid 
att hitta rätt länk. Två av testpersonerna kommenterade: 
 
”Det är svårt att hitta den information jag söker när det finns så många länkar att leta 

bland.” – Man, 51 år 
 
”Jag föredrar absolut att instruktionerna är uppdelade stegvis istället för ett stycke text.” 
– Kvinna, 31 år 
 
En del testpersoner ansåg att det både i FAQ och dokumentation hade underlättat om det 
fanns förklarande bilder med bredvid texten för att ytterligare förtydliga 
instruktionen/informationen. En av testpersonerna föreslog att det vid förklaring av 
textverktygets funktioner skulle finnas en bild på den ikonen som finns i CMS-verktyget för 
varje funktion. Vi observerade även en del förvirring hos flera testpersoner då de försökte 
förstå om funktionen de läste om i vår tutorial var den funktion de ville ha hjälp med i CMS-
verktyget. Testpersonerna hade endast funktionens namn att gå på, vilket i vissa fall hade 
snarlika benämningar. En annan del av problematiken var att funktionerna i CMS-verktyget 
bestod av ikoner medan funktionen i vår tutorial endast fanns i text. För att se vad funktionen 
hette var man tvungen att hålla muspekaren över funktionen. En testperson kommenterar:  
 
”Nu när jag ska ändra teckenfärgen så måste jag ju hålla muspekaren över varje symbol för 

att hitta rätt.” – Kvinna, 34 år. 
 

Det största problemet för testpersonerna med CMS-verktyget var först att byta undersida men 
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även att de var tvungna att spara innehållet på varje undersida. De kunde heller inte finna 
information eller instruktioner om det när de letade i vår tutorials FAQ och Dokumentation 
vilket ledde till frustration hos flera testpersoner då de inte lyckades slutföra sin uppgift. Det 
här problemet stötte samtliga testpersoner på under uppgift 5 men när de slutligen klarade 
uppgiften hade de sedan inga problem att lösa exempelvis uppgift 7, vilket också involverade 
ett moment med att byta undersida. Endast två testpersoner hade vid uppgift 7 glömt bort hur 
man bytte undersida och var tvungna att på nytt söka hjälp. En av testpersonerna föreslår att 
en varning eller påminnelse borde dyka upp i CMS-verktyget varje gång man byter sida så 
man inte glömmer bort att spara. Flera av testpersonerna uttrycker sig om att det här är något 
som borde uppmärksammas tydligare i både FAQ och dokumentation då det nu inte finns 
någon information om det alls. Två av testpersonerna kommenterade: 
 
”Det borde tydliggöras hur man byter undersida med antingen en bild eller i en mer utförligt 

beskriven text. Det borde även göras tydligare att innehållet också måste sparas innan man 

byter sida.” – Man, 25 år 
 

Vi observerade att vissa testpersoner upptäckte det fiktiva formulär vi hade skapat för vår 
tutorial där användaren ges möjlighet att skicka in en fråga till helpdesk eller motsvarande. En 
av dessa testpersoner förklarar att det hade kunnat vara en hjälp för att lösa problemet med att 
byta undersida då ingen information gick att finna i vår tutorial om det. Samma testperson 
menar dock att det skulle kunna innebära en nackdel då användaren är tvungen att invänta ett 
svar på sin fråga eller problem och inte får lösningen direkt. 
 
Majoriteten av testpersonerna fann det något problematisk att veta vilket fönster som var 
CMS-verktyg och vilket som var tutorial. Flera gånger observerades att testpersonerna letade 
runt i CMS-verktyget eller i vår tutorial för att till slut upptäcka att de befann sig i fel system. 
Det här resulterade i att testpersonerna ofta försatte sig på villovägar genom att i ett försök 
hitta tillbaka till vår tutorial eller CMS-verktyget klicka på webbläsarens bakåt-knapp vilket 
skapade ytterligare problem. Det här kunde upprepa sig flera gånger hos samma testperson 
även om vi upprepade gånger försökte förklara skillnaden mellan CMS-verktyget och vår 
tutorial. En av testpersonerna uttalar sig om problematiken:  
 

”Både fönstren har samma logotyp uppe i det vänstra hörnet. Hjälpikonen borde vara 

tydligare för att förhindra förvirring.”- Kvinna, 45 år 
 
Vi kan genom att ha observerat testpersonerna även konstatera att omgivningen har en 
betydelsefull roll gällande användarens motivation, koncentration och uppfattning gällande 
vår tutorial. För de testpersoner som utförde testet i sin bostad fanns element som kunde 
uppfattas som störande för testet i form musik, tv, högljudda personer och andra störande ljud. 
Vardagliga sysslor observerade vi också kunde spela en stor roll för vissa testpersoner i sin 
bostad då det frambringade stress i olika grader. För de testpersoner som utförde testet på sin 
arbetsplats fanns även där störande ljud och moment som vi uppfattade distraherande för 
testpersonerna. Istället för vardagliga sysslor skapades stress för dessa testpersoner genom 
möten och ofärdiga arbetsuppgifter. Flertalet testpersoner kollade ofta på klockan och undrade 
hur lång tid som var kvar av testet. Vi uppfattade nivån av stress i olika grader för våra 
testpersoner och märkte även att testpersonerna stördes olika mycket av de distraherande 
elementen i omgivningen. En del stördes inte alls medan andra synnerligen stördes.  
 
Även om testpersonerna inte var stressade på grund av andra aktiviteter eller störande 
omgivning observerade vi att flera testpersoner var otåliga när de skulle läsa texten i vår 
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tutorial och ville gärna gå direkt på CMS-verktyget. Ett exempel på det här är då en kvinna 
med medelgod datorvana ska utföra uppgift 6. Efter att ha utforskat CMS-verktyget på egen 
hand men inte kommit på hur hon ska infoga sin PDF går hon till vår tutorial och hittar den 
information hon söker under dokumentation. Vi hör hur hon läser början av förklaringen för 
sig själv men slutar efter halva instruktionen då hon blir otålig och tror sig ha funnit 
lösningen. Testpersonen lyckas fortfarande inte infoga sin PDF efter flera försök. När vi ber 
henne läsa i vår tutorial igen inser hon att hon missat den viktigaste informationen och 
påpekar att: 
 
”Här hade jag nog föredragit om instruktionen var uppdelad i steg, nu missade jag ju den 

viktigaste informationen eftersom jag inte orkade läsa all text.” – Kvinna, 23 år 
 
En stor osäkerhet observerades hos de personerna med liten datorvana, vilket avspeglades 
under hela det uppgiftsbaserade testet på olika sätt. Många av testpersonerna med låg 
datorvana uttryckte flera gånger att de inte visste hur de skulle göra innan de överhuvudtaget 
försökt och gav upp. I flera fall upplevde testpersonerna sig besvärade och i vissa fall 
frustrerade när de läste uppgifterna och ansåg att de inte hade kunskapen att utföra 
uppgifterna. En kvinna uttalar sig:  
 
”Jaha… Nej jag har ingen aning om hur man ändrar det. Jag har inte hållit på med datorer 

innan så jag förstår inte hur jag ska kunna lösa den uppgiften.” – Kvinna, 34 år 
 

Dock lyckades alla testpersoner att utföra sina uppgifter efter att ha blivit instruerade om att 
all information och hjälp de behövde för att utföra sina uppgifter fanns att hämta i vår tutorial.  
 
Förutom att testpersonerna med liten datorvana ofta kännetecknades av dåligt självförtroende 
hade dessa personer även problem med att hantera datorn på ett grundläggande sätt. 
Exempelvis fanns ingen mus inkopplad till datorn där testpersonerna fick utföra sina 
uppgifter, vilket gjorde att mousepaden användes istället. Flera testpersoner gjorde felaktiga 
klickningar av misstag och några testpersoner upplevde även svårigheter med att scrolla på 
sidan. Svårigheter uttrycktes även om att hantera flikar i webbrowsern eller att pendla mellan 
datorns olika fönster när testpersonen skulle läsa uppgiften, sedan kolla i vår tutorial för att till 
sist återvända till CMS-verktyget. För de med liten datorvana ägnades både tid och energi åt 
att bara hantera datorn med andra ord, vilket även kan ha påverkat deras tålamod och 
motivation att delta i testet. 
 
Testpersonerna med god datorvana ställde sig allmänt positiv till testet redan från början. 
Dock observerade vi att dessa personer tenderade att försöka klara uppgifterna på egen hand 
och inte ta hjälp av vår tutorial. Istället letade de sig runt i CMS-verktyget och testade olika 
funktioner för att på så sätt lösa uppgiften. I de allra flesta fall lyckades testpersonen lösa de 
första uppgifterna utan vår tutorial då de, som en testperson uttalar sig: 
 
”… till stor del påminner om de funktioner som finns i till exempel Word eller på bloggar på 

Internet.” – Man, 48 år 
 
En kvinna förklarar att hon arbetar en hel del i Word till vardags och känner igen symbolerna, 
vilket gör att hon inte behöver gå in i vår tutorial för att se vad de betyder. När uppgifterna 
blev svårare var även testpersonerna med god datorvana tvungna att ta vår tutorial till hjälp. 
Majoriteten av testpersonerna blev glada när de lyckades slutföra en uppgift och ville raskt gå 
vidare med nästa uppgift i testet. 
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4.5 INTERVJU MED TESTPERSONER 
4.5.1 DESIGNASPEKTER 

En del av respondenterna ansåg att video och text skulle komplettera varandra på en sida 
istället för att video har en egen flik i vår tutorial. Resterande respondenter uttryckte ingen 
åsikt angående det. Två respondenter uttryckte sig:  
 
”Det är bättre att ha allt samlat på en sida så man slipper hoppa så mycket mellan 

sidorna.”– Man, 54 år 
 

”Det skulle vara bra att ha en video för varje FAQ-fråga, men att videon även då låg under 

länkarna på FAQ.”– Kvinna, 23 år 
 

Samtliga respondenter ansåg att upplösningen, det vill säga storleken på vår tutorial, var bra 
och menade att den inte borde förändras. De ansåg även att layout och design passade bra in 
med informationen som visas.  
 
Majoriteten av respondenterna menade att mängden information och grafiska element var 
anpassade efter deras handlingar. En del respondenter förklarade dock att kompletterande 
bilder hade förtydligat texten ännu mer. Majoriteten av respondenterna tyckte även att någon 
animation skulle vara roligt, men såg inte hur den skulle stödja användningen av vår tutorial. 
Två respondenter uttryckte sig: 
 
”Texten var väldigt bra och förklarande när man undrade över något i CMS-verktyget men 

lite bilder hade nog underlättat.”– Kvinna, 23 år 
 

”Texten var oftast tillräcklig. Jag har svårt att säga hur animeringar skulle kunna hjälpa.”– 
Kvinna, 31 år 
 

Samtliga respondenter tyckte att det var enkelt att identifiera var i vår tutorial de befann sig 
samt var respektive information fanns. En respondent menade att vår tutorial var enkel i 
navigation och struktur i jämförelse med CMS-verktyget som han tyckte hade en komplicerad 
struktur. En annan respondent menade dock att det ibland kunde vara svårt att veta om 
informationen han sökte fanns med i vår tutorial: 
 
”Ibland visste jag inte riktigt om informationen fanns i er tutorial och då visste jag inte riktigt 

var jag skulle leta.” – Man, 51 år 
 

Hälften av respondenterna ansåg att en tutorial i den form vi har gjort passade bra för att 
begripa och förstå funktioner samt stödja användningen av ett CMS-verktyg. Resterande 
respondenter menade att de hellre såg att all information var samlad på ett ställe eller att 
informationen var sammankopplad med CMS-verktyget direkt.  
 
”Det hade underlättat om alla instruktioner redan låg i CMS-verktyget så man slapp byta 

fönster hela tiden.” – Man, 25 år  
 

”Jag hade föredragit en sida med bara de frågor som fanns under FAQ, men att också en 

video hade lagts till för varje fråga.” – Kvinna, 23 år 
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4.5.2 PEDAGOGISK ANVÄNDBARHET 

Vi kan genom våra intervjuer med testpersonerna konstatera att deras helhetsintryck av vår 
tutorial var bra. Majoriteten av respondenterna tyckte dock att vissa funktioner kunde 
förtydligas ytterligare samt att bilder hade underlättat förståelsen av vissa funktioner. Flera 
respondenter föreslog en startsida av något slag till vår tutorial för att förklara vad de olika 
sektionerna (videos, FAQ och dokumentation) innehåller. På så sätt skulle användaren kunna 
lättare och snabbare navigera fram till rätt information i önskad form. Ingen av 
respondenterna ansåg att det fanns något tillfälle då de kände att de inte hade kontroll över vår 
tutorial, utan de menade att de hela tiden visste hur den skulle användas. 
Samtliga respondenter ansåg att vår tutorial i övrigt var enkelt att förstå och lära sig. En 
respondent uttryckte sig: 
 
”Er tutorial var enkel att förstå men CMS-verktyget var betydligt svårare. Det hade jag aldrig 

lärt mig utan hjälpverktyget.”– Kvinna, 45 år 
 
Ingen av respondenterna föredrog video som hjälp för CMS-verktygets funktioner utan 
information i textformat. Hälften av respondenterna föredrog informationen och 
instruktionerna i FAQ:n framför Dokumentation och Video. En respondent uttryckte sig: 
 
”Jag gillade att instruktionerna var numrerade, det var lättare att hålla reda på vilka steg 

man hade gjort då eftersom man växlade mellan de olika fönstren.” – Man, 52 
 

Resterade respondenter ansåg att ”Dokumentation” var lättare att hitta rätt information i. En 
respondent uttryckte sig: 
 
”Jag tyckte det var enklast när all information fanns på samma sida. Det tog så lång tid att 

hitta rätt länk under FAQ.”– Man, 48 år 
 
Hälften av respondenterna menade att de var motiverade att använda vår tutorial. Dessa 
respondenter förklarade även att de inte skulle ta sig tid att läsa igenom vår tutorial om de 
verkligen inte var tvungna för lösa en uppgift/förstå en funktion. En av respondenterna som 
inte var motiverad att använda vår tutorial ansåg att hon istället försökte lösa uppgifterna på 
egen hand och uttryckte sig: 
 
”Hade texten visats i sitt rätta sammanhang dvs. genom att ha textrutor inne i CMS-verktyget 
på nåt sätt så kanske jag hade varit mer motiverad. Då skulle man inte behöva rota runt i den 

där andra hemsidan.” – Kvinna, 31 år 
 

Bland de respondenter som menade att de var motiverade att använda vår tutorial ansåg en av 
dem att det var intressant att lära sig hur alla funktionerna fungerade. En annan uttryckte sig: 
 
”Man sparar tid genom att gå igenom och lära sig funktionerna på detta sättet.”  
– Kvinna, 23 år 
 

Av de respondenter som var motiverade att använda vår tutorial menade samtliga att de i mån 
av tid trodde att de möjligen skulle ta del av information i vår tutorial även om dem inte för 
tillfället inte hade nytta av den. Två av respondenterna uttryckte sig: 
 
”Hade jag haft tid kanske jag skulle kunna göra det om det står grejer som är bra att kunna 

för att fixa till hemsidan.”– Kvinna, 45 år 
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”Jag skulle läsa igenom informationen för att lära mig hur det fungerar.”– Kvinna, 34 år 

 
Majoriteten av respondenterna trodde att fler grafiska element i vår tutorial skulle bidra till att 
de kände sig mer motiverade att ta del av informationen. Flera av respondenterna menade att 
en blandning mellan bilder och text hade gjort dem mer motiverade. En respondent uttryckte 
sig: 
 
”Det kunde gärna funnits fler grafiska element som kompletterade texten.” – Kvinna, 23 år 
 
Majoriteten av respondenterna upplevde att informationen som presenterades i vår tutorial var 
anpassad till dem. En av respondenterna uttryckte sig: 
 
”… ganska generell information som passar alla.”– Man, 25 år 
 

Samtliga respondenter ansåg att information och instruktioner som fanns i vår tutorial var 
tillräcklig för att de skulle kunna utföra sina uppgifter. En av respondenterna svarade dock att 
funktionen att spara sitt innehåll borde förtydligas något i vår tutorial. 
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5. ANALYS 
I följande kapitel kommer vårt resultat att analyseras samt jämföras med vår teoretiska 

sammanfattning för att identifiera kopplingar och skiljaktigheter. Upplägget följer vår 

teoretiska sammanfattning enligt huvudområden design och pedagogisk användbarhet för 

tutorials.  

 

5.1 DESIGNASPEKTER 
För att kunna besvara vår frågeställning ”Vilka faktorer är betydelsefulla vid utformandet av 
en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg” bör aspekter kring vår 
tutorials design analyseras. Hur interaktiva tutorials utformas samt vilka designelement som 
inkluderas kommer att påverka användarens interaktion med gränssnittet och i förlängningen 
hur väl användaren uppfyller sitt mål, det vill säga lär sig det avancerade IT-verktyget 
(Huang, 2005). Med utgångspunkt i det här har resultatet från förstudien, de uppgiftsbaserade 
testerna samt efterföljande intervjuer analyserats utifrån teorier kring design för interaktiva 
tutorials.   
 
5.1.1 LAYOUT 

Från litteraturen vet vi att det vanligaste formatet idag för upplösningen på datorskärmar är 
1024 x 768 [1]. Samtliga respondenter ansåg att vår tutorials upplösning var lagom och 
menade att den varken borde vara mindre eller större. De ansåg även att layout och design 
passade bra in med informationen som visades. Inga observationer gjordes heller angående 
någon negativ attityd till vår tutorials layout eller design. Cheon och Grant (2009) menar att 
vanliga problem som kan uppstå vid användning av tutorials är dels för mycket information 
på skärmen och dels att användare förvirrar sig i dess struktur. Återigen kopplat till vår 
tutorials enkla utformning och genom testets resultat upplevde inga testpersoner att det var 
svårt att identifiera var de befann sig samt var respektive information fanns vilket i det här 
fallet inte gör oss eniga med Cheon och Grant (2009). Vidare förklarar dock författarna att 
även otåliga användare är ett av de tre vanligaste problemen som uppstår gällande en tutorials 
layout. Vi kan genom resultatet konstatera att flera testpersoner uttryckte otålighet, men är 
inte heller här eniga med Cheon och Grant (2009) då otåligheten inte grundade sig i layouten 
utan snarare i yttre faktorer som tid och omgivning.   
 
Författare i vår litteraturstudie menar att ord och tillhörande bilder bör placeras nära varandra 
i en tutorial och att betydelsefulla bilder inte bör placeras på en egen sida för att sedan på 
nästa sida ha en förklarande text (Mayer & Moreno, 2002; Mayer, 1999). Då den förklarande 
videon placerades på en sida och texten på en annan sida i gränssnittet för vår prototyp kunde 
vi på sätt bedöma huruvida teorin angående det här stämde. I vår undersökning glömde dock 
flera testpersoner bort att det fanns tillhörande video då den låg på en egen sida och inte 
tillsammans med texten. Flera testpersoner ansåg att video och text skulle komplettera 
varandra på en sida istället för under två olika menyer i vår tutorial. Det här resultatet 
bekräftar alltså tidigare teori. Dock har tidigare teori inte talat om faktumet att tillhörande 
bilder eller videos glöms bort utan enbart i den bemärkelsen att användaren blir tvungen att 
hålla textinformationen i huvudet medan videon spelas upp, vilket belastar minnet.  
 
Från teorier rörande en tutorials layout vet vi att logotyper, rubriker och centrala element med 
fördel placeras i det övre området till vänster eftersom användarens uppmärksamhet oftast 
leds dit (Mayer & Moreno, 2003; Barfield, 2004). Vår studie bekräftar tesen att 
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uppmärksamheten dras hit, men i sammanhanget för vår tutorial förvirrade det här dock flera 
testpersoner. Eftersom logotypen för CMS-verktyget och vår tutorial var snarlika blandade de 
ihop vad som var tutorial och vad som var CMS-verktyget. Här föreslår en testperson att 
logotypen för vår tutorial borde vara tydligare. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat 
denna förvirring var vår tutorial och CMS-verktygets konsekventa gränssnitt, vilket diskuteras 
vidare under ”Adaptability”.  
 
5.1.2 MULTIMEDIA 

Interaktiv multimedia har en förmåga att få användaren ansvarstagande och aktiv, istället för 
oengagerad och passiv (Teoh & Neo, 2007). Multimedia kan även vara ett mycket bra sätt för 
att åskådliggöra invecklade händelseförlopp (Williams et al., 2004). I vår studie framkom att 
den enda typ av multimedia som testpersonerna ansåg skulle kunna förhöja deras lärande vid 
avancerade IT-verktyg var bilder. Flera testpersoner hade svårt att se hur andra typer av 
multimedia skulle kunna höja deras motivation. 
 
Mayer (2003) anser att video är gynnsamt eftersom det kan förflytta användaren närmare 
verkligheten och hålla kvar användarens intresse bättre än andra multimediaelement. I vår 
studie hade testpersonerna tillgång till en instruktionsvideo för hur man infogar en länk i 
CMS-verktyget. I de situationer där video var aktuellt för testpersonerna ansåg majoriteten att 
det här skulle ta för lång tid eller att de hellre hittade informationen på annat ställe i vår 
tutorial. Endast en av de tio testpersonerna valde att se instruktionsvideon men valde att 
avbryta tittande efter några sekunder på grund av otålighet. Det här resultatet står alltså i 
kontrast till tidigare teori om att video stimulerar användaren och håller kvar dess intresse. 
Dock menade vissa utav testpersonerna att en video skulle kunna användas för att ge en 
introduktion till CMS-verktyget och dess vanligaste funktioner.  
 
Enligt Sweller (2002) och Mayer (2003) visar studier att användare har lättare för att lära sig 
saker när informationen presenteras auditivt som tal snarare än visuellt som skärmtext vid en 
instruktionsvideo. I vår undersökning skildrades denna aspekt i videon där användaren 
instrueras genom både en röst som förklarar samt en tillhörande visning steg-för-steg i 
Euroflower, men ingen skärmtext användes. Då väldigt få testpersoner valde att använda sig 
av instruktionsvideon har vi svårt att dra några slutsatser om denna aspekt.  
 
Enligt Mayers (1999) teori vet vi att bilder fungerar bra för att förtydliga komplicerad och 
svårläst information. I vår tutorial användes inga bilder vilket gjorde att flera testpersoner 
kommenterade bristen av bilder och menade att det hade underlättat deras lärande. Bilder var 
det enda grafiska element som testpersonerna menade kunde förhöja deras lärande. I samband 
med deras uttalanden om bristen på bilder påpekade de att bilderna kunde placeras bredvid det 
informationsstycke som funktionen behandlade. De förklarade att de då även hade kunnat dra 
enklare kopplingar mellan vår tutorial och CMS-verktyget. Det här styrker teorin om att text 
och tillhörande bilder bör placeras nära varandra i gränssnittet för att minska belastningen av 
användarens minne (Mayer & Moreno, 2003; Mayer, 1999). Kurzel et al. (2002) menar att 
interaktiva tutorials ofta missar att maximera förmågan av multimediaelement och att de 
sällan anpassas efter användarens individuella behov. Förutom bilder ansåg majoriteten av 
testpersonerna att mängden information och grafiska element var anpassade efter deras 
handlingar. 
 
Användare som läser text från en datorskärm läser 25 % långsammare än när de läser från ett 
papper. Det här kan leda till att användaren endast skummar igenom texten istället för att läsa 
den ordentligt (Power, 2005). För att motverka denna incident menar Melis et al. (2003) att 
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text ska hållas så kort som möjligt och vara konsekvent. Liknande uttalande gjordes även av 
VD:n i vår förstudie som menar att den viktigaste aspekten för ett utbildningsverktyg är att 
den är relativt kortfattad så att kunderna går igenom den. Våra resultat påvisar att flera 
användare tenderade att skumma igenom löptexten med följd att viktig information missades, 
medan instruktionerna under FAQ som var steg-för-steg läste de noggrannare. Vårt resultat 
bekräftar alltså tidigare teori. Vidare användes text och bakgrundsfärger som stod i kontrast 
till varandra, det vill säga mörk text på en ljus bakgrund (Cheon & Grant, 2009). Ingen av 
testpersonerna uttalade sig om eller visade några tecken på besvär eller distraktion av färgerna 
som användes. 
 
5.1.3 NAVIGATION OCH STRUKTUR 

Nguyen och Chang (2006) menar att navigering är en betydelsefull gränssnittsfaktor som till 
stor del påverkar hur en tutorial används. Det viktigaste enligt Lynch (2009) gällande 
navigation och struktur är att sidor, terminologi och navigationslänkar är principfasta i sitt 
utseende och hur de fungerar. Den struktur som användes för vår tutorial var en trädstruktur 
som vi ansåg vara lämplig för sammanhanget. Nästan alla testpersoner växlade mellan vår 
tutorials fönster och CMS-verktyget när de skulle läsa en instruktion samtidigt som de skulle 
utföra sin uppgift i CMS-verktyget. En stor del av testpersonerna föredrog att befinna sig 
under samma sida i vår tutorial under en längre tid. Ett fåtal av testpersonerna föredrog att 
pendla mellan sidorna ”FAQ” och ”Dokumentation”, beroende på vilken information de 
sökte. Trots att vi gick emot Lynch (2009) princip om att struktur och navigering i ett 
gränssnitt ska vara konsekvent gällande sidor och navigationslänkar, visade vårt resultat att i 
det här sammanhanget var det en fördel att ha olika typer av navigering under FAQ (länkar) 
och Dokumentation (scrollning). Observationerna visade att det gav användarna frihet att 
välja presentationssätt.  
 
I vår tutorial användes inga landmärken som enligt Lynch (2009) stödjer användarens 
navigering. Samtliga testpersoner tyckte trots det här att det var enkelt att identifiera var 
någonstans de befann sig samt var respektive information fanns.  
 
Vår tutorial innehöll en mycket enkel trädstruktur där menyn låg på samma nivå (se figur 3). 
Av vårt resultat fann vi att många testpersoner önskade en extra nivå ovanför de befintliga 
menyerna i form av en startsida eller introduktionssida för en bättre översikt. Även Nguyen 
och Chang (2006) förklarar med en trädstruktur är att användaren ges mer kontroll och kan 
välja att gå till det avsnitt som innehåller just den information han vill ha.  
 
5.1.4 KONTROLL ÖVER LÄRANDET  

I förstudien förklarade VD:n för Euroway att ett av de största problemen för kunderna att lära 
sig komplicerade IT-verktyg är osäkerheten, vilket även bekräftades vid telefonintervjuerna 
med deras kunder. Även under testerna upplevde flera testpersoner osäkerhet i CMS-
verktyget vilket ofta kunde förebyggas genom att de fick läsa sig till svaren i vår tutorial. 
Nokelainen (2005) menar att användaren ska vara i kontroll över sitt lärande vilket är 
sammankopplat med betydelsen av att användaren inte känner osäkerhet. Resultatet stämmer 
överens med Nokelainen (2005) då majoriteten av testpersonerna uppgav att de kände kontroll 
över deras interaktion. Dock påverkar det inte den osäkerhet de upplever i själva CMS-
verktyget. 
 
Från teorin vet vi att information kan delas upp i kortare stycken för att ge användaren 
kontroll över sitt lärande (Wilson & Meyers, 2000; Redish, 2000). Den här aspekten 
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diskuterades även under ”Multimedia” där Cheon och Grant (2009) förklarar att textrader inte 
bör innehålla mer än 8-10 ord. I vår undersökning framkom det att hälften av testpersonerna 
föredrog att ha informationen uppdelad i mindre delar (under ”FAQ”) medan resterande hälft 
föredrog att ha all information samlad i ett stycke (under ”Dokumentation”). Dock valde flera 
testpersoner att växla mellan uppdelad respektive samlad information och menade att de 
kompletterade varandra beroende på vilken information som söktes. Sorden (2005) menar 
vidare att en användare ska kunna bestämma takten över sitt lärande för att känna kontroll. 
Det här var dock något som var svårt att utforska då majoriteten valde bort instruktionsvideon 
där möjligheten att pausa fanns. Orsakerna till att testpersonerna valde bort video har tidigare 
diskuterats under ”Multimedia”.   
 
Nokelainen (2006) menar att feedback för ett system är mycket viktigt för att hjälpa 
användaren att känna kontroll och förstå vad systemet gör. I vårt resultat uppmärksammades 
denna aspekt först i den tredje delen av vår förstudie, men som även återkom under det 
uppgiftsbaserade testet, då användarna var i behov av feedback i gränssnittet. När användarna 
inte upplevde någon feedback från systemet blev de osäkra, men ingen utav dem använde vår 
tutorial för att råda bot på osäkerheten. Om feedback saknas i CMS-verktyget kan en tutorial 
alltså inte ersätta denna avsaknad. Teoh och Neo (2007) förklarar att feedback för en 
interaktiv tutorial kan betyda att användaren ges möjlighet att ställa frågor vid problem, 
exempelvis genom e-mail. Våra observationer visar att många av testpersoner inte var 
medveten om att den fanns i vår tutorial. För att den här typen av feedback ska fungera 
förklarar Teoh och Neo (2007) att det är viktigt att användaren är medveten om den. De som 
upptäckte formuläret ställdes sig dock negativa till att skicka in sin fråga då de menade att de 
ändå inte skulle få någon feedback förrän om några timmar vilket då skulle vara för sent.  
 

5.2 PEDAGOGISK ANVÄNDBARHET 
Nguyen och Chang (2006) skildrar den pedagogiska användbarheten som de delar i en tutorial 
som underlättar lärandet. I vår undersökning kunde man se ett tydligt behov av någon slags 
utbildning för att hantera CMS-verktyget där uppgifterna skulle utföras. I tredje delen av vår 
förstudie kände sig testpersonerna väldigt osäkra och sa flera gånger att de inte visste hur man 
skulle göra eller ta sig vidare. Här kunde vi se ett tydligt samband mellan testpersonernas 
tidigare datorvana och hur säkra de kände sig i CMS-verktyget. Även i samtalen med 
befintliga kunder framkom att någon form av hjälp eller stöd var nödvändigt för att kunderna 
självständigt ska kunna hantera CMS-verktyget. 
 
Vi kommer nedan att analysera de områden som är av betydelse för den pedagogiska 
användbarheten för vår tutorial och hur det yttrade sig i det uppgiftsbaserade testet samt för 
intervjuerna. Silius och Tervakari (2003) menar dock att den pedagogiska användbarheten av 
interaktiva tutorials har olikartad betydelse beroende på dess form och syfte. 
 
5.2.1 LEARNABILITY 

Från den teoretiska bakgrunden (Nielsen, 1993; Cheon & Grant, 2009) vet vi att en tutorial 
ska vara lätt att lära sig och lätt att komma ihåg. På så sätt kan användaren spendera så lite tid 
som möjligt på att utbilda sig och mer tid på att utföra sina uppgifter. Dessa konstateranden 
gick även att se i vårt resultat. I förstudien påpekade bland annat kunderna att de sällan har tid 
att ägna sig åt att lära sig funktionerna, vilket uppmärksammar betydelsen av att en tutorial 
ska ta så lite tid för användaren som möjligt. Att en tutorial även ska vara lätt att komma ihåg 
som Nielsen (1993) och Cheon och Grant (2009) förespråkar kan således kopplas till 
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användarnas begränsade tid. Samtliga testpersoner ansåg att vår tutorial var enkel att förstå 
och lätt att lära sig vilket överensstämmer med Nielsen (1993) och Cheon och Grant (2009) 
då de förklarar att användaren inte ska behöva lägga tid på att lära sig hur en tutorial ska 
användas, utan ska kunna arbeta med en gång. 
 
Nielsen (1993) och Cheon och Grant (2009) förklarar att det är angeläget att systemet är lätt 
att komma ihåg till nästa gång det används, vilket även vi kan urskilja i vårt resultat då 
samtliga testpersoner kom ihåg funktioner i vår tutorial en period efter att de använt den. Flera 
testpersoner uttalades sig om att vår tutorial var lätt att lära sig men att de ansåg att CMS-
verktyget var betydligt svårare. De menade därför att ett hjälpverktyg av någon form är 
nödvändigt.  
 
Powers (2005) menar att e-learnability innebär i vilken utsträckning en tutorial kan användas 
för att uppnå specifika mål effektivt, ändamålsenligt och till belåtenhet i en specifik 
användningssituation. Med denna definition i beaktande är resultatet från vår undersökning att 
vår tutorial som helhet har hög e-learnability då samtliga testpersoner slutförde sina uppgifter 
med hjälp av vår tutorial. Dock fanns det synpunkter på specifika delar som inte ansågs lika 
effektiva, som exempelvis video som diskuterats tidigare. Samma resultat fås då Jengs (2005) 
definition av learnability används; den tid och ansträngning det tar för en användare att nå en 
viss kunskapsnivå. Även om flera testpersoner, främst med mindre god datorvana, upplevde 
svårigheter med CMS-verktyget hade de inga problem att lära sig vår tutorial. Det gick även 
relativt fort för dem att nå den kunskapsnivå som behövdes för att utföra uppgiften, vilket 
tyder på en hög learnability.  
 
5.2.2 MOTIVATION  

Chan och Ahern (1999) hävdar att när en människa är motiverad att lära sig något lär den sig 
inte bara mer utan får även en mer positiv upplevelse. Genom multimedia samt kontrasterande 
färger och bakgrunder försökte vi i prototypen stimulera användarens motivation och 
uppmärksamhet. Dock var det endast hälften av testpersonerna som uppgav att de kändes sig 
motiverade att använda vår tutorial som hjälp för CMS-verktyget. Vidare uppgav majoriteten 
av testpersonerna att de inte skulle läsa informationen i vår tutorial om dem inte hade nytta av 
den för tillfället vilket ytterligare betonar betydelsen av att ha ett mål med lärandet. För att 
uppnå inre motivation måste användaren ha ett mål med sin uppgift (Ardito et al., 2006). 
Dessa mål måste vara tydliga för användaren redan från start vilket kan höja den pedagogiska 
användbarheten för interaktiva tutorials (Wilson & Meyers, 2000). I våra uppgiftsbaserade 
tester var testpersonernas mål med att använda vår tutorial att hitta information för att kunna 
lösa uppgifterna i CMS-verktyget. Våra observationer visar att flera testpersoner var tydligt 
omotiverade att utföra uppgifterna, trots att de hade ett tydligt specificerat mål från start. 
 
I den del av förstudien som behandlade befintliga kunders uppfattning om CMS-verktyget 
framkom det att kunderna ofta befinner sig i en stressig miljö och inte alltid har tid att ägna 
sig åt utbildningen, utan väljer hellre att vända sig till en support. Det här var även något som 
vi även märkte under våra uppgiftsbaserade tester. En testperson var exempelvis stressad 
medan en annan testperson suckade och frågade hur många uppgifter det var kvar. Det här 
resultatet återfinner vi i Nielsens (1993) och Cheon och Grants (2002) teorier som säger att ett 
utbildningsverktyg bör vara utformat så att det inte tar upp för mycket av användarens tid, 
vilket kan påverka motivationen. 
 
Enligt Paras och Bizzocchi (2005) finns det två förutsättningar för att en person ska kunna 
vara motiverad till något; personen måste sätta värde på uppgiften och personen måste vara 
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övertygad om att han eller hon kan lyckas med uppgiften. Det här är något som 
uppmärksammades på flera sätt i både förstudien, under testerna och vid intervjuerna. Om 
användaren inte tror att hon kan lyckas med en uppgift sjunker troligen motivationen till att 
lära sig den, precis som Paras och Bizzocchi (2005) förespråkar. Det här beteendet bevittnade 
vi då vissa testpersoner uttryckte osäkerhet redan innan de tagit del av uppgifterna och inte 
trodde att han/hon hade förmågan att klara av testet.  
 
Under de uppgiftsbaserade testerna observerades en stor osäkerhet bland de testpersonerna 
med mindre god datorvana. De testpersonerna med bättre datorvana ställde sig i allmänhet 
mer positiva och motiverade till att lära sig CMS-verktyget än de med mindre god datorvana. 
Hos testpersonernas ålder och kön märktes ingen skillnad på deras inställning till vår tutorial 
eller förmåga att använda den.  
 
5.2.3 ADAPTABILITY 

En av de viktigaste aspekterna för pedagogisk användbarhet är att materialet är anpassat till 
användaren (Silius & Tervakari, 2003), vilket är en aspekt som vi redan har stött på under 
”Kontroll över lärandet”. Där upptäckte vi att hälften av testpersonerna föredrog 
informationen uppdelad i mindre delar medan andra hälften ville ha all information samlad på 
samma sida. Genom att testpersonerna fick välja sätt att tillgodogöra sig kunskapen upplevde 
de kontroll över sitt lärande. Det här resultatet stämmer alltså väl överens med Teoh och Neos 
(2007) teorier om att människor har olika sätt att lära sig på, vilket innebär att information på 
med fördel kan presenteras på flera sätt för att tillfredsställa så många användares behov som 
möjligt.  
 
Nokelainen (2005) menar att instruktioner ska vara lämpade efter användaren och ska i största 
möjliga mån hämtas från existerande situationer. Vårt resultat ligger i linje med författarens 
slutsats då vi genom vårt resultat kan konstatera att majoriteten av testpersonerna upplevde att 
informationen som presenterades var anpassad till dem. Ett förslag för att anpassa en tutorial 
efter användaren är att fråga efter användarens uppgifter vid första mötet för att sedan anpassa 
gränssnittet efter det (Nguyen & Chang, 2006). Då vi inte hade tekniken för att bygga in det 
här följde vi istället Huangs (2005) teorier som säger att en undersökning av målgruppen och 
dess syfte bör göras innan en tutorial skapas, vilket vår förstudie användes till. Resultatet 
visade att större delen av testpersonerna var nöjda med hur informationen presenterades för 
dem och menade att det antagligen inte skulle göra någon skillnad om den var anpassad efter 
deras tidigare kunskaper.  
 
Teoh och Neo (2007) menar att det som användaren lär sig i en tutorial även ska kunna 
användas på andra sätt för att ett lärande ska ha uppnåtts. I vår undersökning var 
testpersonerna tvungna att kunna applicera kunskapen de erhållit i vår tutorial på CMS-
verktyget för att kunna utföra sina uppgifter. Samtliga testpersoner var vid något tillfälle 
tvungna att använda vår tutorial för att ta sig vidare i testet. Inga fall av oförmåga att applicera 
kunskapen på CMS-verktyget identifierades vilket tyder på att det som användaren lär sig i 
vår tutorial går att applicera på andra områden. Flera testpersoner förklarade att då de använt 
vår tutorial en gång kunde de sedan förstå och använda den kunskapen vid en annan senare 
uppgift. Så var det exempelvis för vissa av testpersonerna vid uppgift 7 respektive 8. Inga 
testpersoner hade problem att översätta informationen till CMS-verktyget då texter var 
formade efter verkligheten (Teoh & Neo, 2007).  
 
Vidare menar Ardito et al. (2006) att gränssnittet för en tutorial ska vara konsekvent med 
systemet som den utbildar för, vilket underlättar användarens förmåga att förflytta sina 
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kunskaper till det nya systemet. Vårt resultat visade att när vår tutorials gränssnitt var 
utformat på ett liknande sätt som CMS-verktygets uppstod förvirring hos flera testpersoner då 
de inte kunde urskilja vad som var tutorial och vad som var CMS-verktyget då dess layout var 
snarlika. Vi observerade att testpersonerna flera gånger var inne i fel system vilket orsakade 
stor förvirring då element och funktioner inte låg på det förväntade stället. En av 
anledningarna till förvirringen verkar ha orsakats av logotypen som var snarlik både i vår 
tutorial och i CMS-verktyget.  
 
5.2.4 TIDIGARE KUNSKAPER 

Nokelainen (2005) menar att information i interaktiva tutorials måste lämpas efter 
användarens tidigare kunskap och erfarenhet. I vår intervju med testpersonerna visade det sig 
att samtliga respondenter ansåg information och instruktioner som fanns var tillräcklig för att 
de skulle kunna utföra sina uppgifter vilket gör oss eniga med Nokelainen (2005). Samtliga 
testpersoner fick innan testet började en kort introduktion av vad ett CMS-verktyg respektive 
interaktiv tutorial är och fungerar. Wilson och Meyers (2000) menar att materialet och 
utformandet av en interaktiv tutorial ska uppmuntra användare till att använda kunskap som 
de tillgodogjort i en tutorial. Uppgifterna i testet var byggda på så vid att testpersonerna var 
tvungna att använda den kunskap de tillgodogjort sig under tidigare uppgifter för att klara 
kommande uppgifter. Ett exempel på det här var när testpersonerna skulle byta undersida i 
uppgift 7. I testet observerades även att flera personer med god datorvana kände igen de 
grundläggande funktioner i CMS-verktygets verktygsfält vilket resulterade i att de kunde lösa 
uppgiften utan att ta hjälp utav vår tutorial. Det här var dock det enda tecken som 
observerades av testpersonernas förmåga att använda tidigare kunskap.  
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6. DISKUSSION 
I det här kapitlet diskuteras det resultat som tidigare presenterats gentemot teorin Vi kommer 

även att belysa våra egna åsikter, funderingar och resonemang angående studien. Vidare 

kommer således vårt problemområde och syfte diskuteras för att sedan besvaras i det 

avslutade kapitlet.  

 
Vi anser att flertalet faktorer har betydelse för utformandet av en interaktiv tutorial som ett 
hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg. Dessa faktorer har varit bekräftelser och 
modifieringar av andra författares resonemang men vi har även sett tendenser till andra 
faktorer som inte tidigare har identifierats. Diskussionen kommer att inledas med faktorer 
som påverkar användandet av e-learning generellt för att sedan  fokusera på faktorer som 
påverkar design av interaktiva tutorials specifikt. 
 
Vi vill inledningsvis presentera tid som en betydelsefull och övergripande faktor för e-
learning i allmänhet, vilket mer eller mindre påverkar samtliga faktorer som vi kommer att 
redovisa från vårt resultat. Det är därmed viktigt att olika typer av e-learning ska vara enkla 
att förstå, effektiva och lätta att använda för att i största möjliga mån bespara användaren tid 
som istället kan användas för att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Relaterat till faktorn tid vill vi uppmärksamma användarnas brist på tålamod, vilket är en 
faktor som observerades hos flera testpersoner under testet. Dels var de otåliga till att läsa 
uppgiften, men framför allt otåliga till att försöka hitta informationen. En tydlig trend under 
testerna var att testpersonerna hellre försökte lösa uppgiften på egen hand i CMS-verktyget 
utan att ta hjälp av deras tutorial, i hopp om att det skulle gå snabbare. Många gånger fick vi 
påminna testpersonerna att använda vår tutorial för att lösa uppgifterna. Det visade sig dock 
att det istället kunde ta längre tid då de ändå fick leta efter rätt information i deras tutorial när 
de själva inte kunde lösa uppgiften på egen hand. Det här fenomenet kan ha berott på att 
testpersonerna ville testa sina gränser och se hur mycket de lyckades klara på egen hand, men 
vi tror dock att den främsta anledningen här är kopplat till faktorn tid, då de även hade 
bristande tålamod till att läsa uppgifterna och informationen i deras tutorial. Samma fenomen, 
att användare inte väljer att vända sig till en tutorial för hjälp, uppmärksammades även i 
förstudien vid intervju med befintliga användare till CMS-verktyg. De menade att de sällan 
tog hjälp av PDF:en utan istället ringde till kundsupport i tron att det skulle gå snabbare. Vi 
vill poängtera att vi med faktorn tid här inte menar i form av att testpersonerna var stressade 
och för den anledningen inte läste informationen eller uppgifterna ordentligt. Även om 
faktorn tid många gånger berörde stress, handlar det här istället om att testpersonerna ville få 
klart uppgifterna så snabbt som möjligt, vilket i sin tur är kopplat till deras motivation som vi 
kommer att diskutera nedan. Användarnas brist på tålamod hör till stor del samman med 
testsituationen men vi menar att samma företeelse sker i autentiska situationer då användaren 
saknar inre motivation, vilket resulterar i att användarna inte engagerar sig i uppgiften.  
 
Nästan lika betydande som tid, är faktorn motivation för hur e-learning används. Enligt Paras 
och Bizzocchi (2005) finns det två nödvändiga förutsättningar för att en person ska kunna 
vara motiverad till något; personen måste värdesätta uppgiften och personen måste tro att han 
eller hon kan ha lyckats med uppgiften. Det här anser vi är en mycket viktig faktor för hur väl 
användaren tar till sig e-learning och engagerar sig i det avancerade IT-verktyget. I vårt 
uppgiftsbaserade test visade flertalet personer brist på motivation till att lösa uppgifterna trots 
att vi instruerade dem att leva sig in i rollen som användare till ett CMS-verktyg. Våra 
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testpersoner upplevde antagligen en yttre motivation; de lärde sig funktionerna endast för att 
slutföra testet/uppgifterna och inte för att faktiskt lära sig CMS-verktygets funktioner för att 
kunna använda kunskaperna vid ett senare tillfälle. Testpersonerna visade flera tecken på 
bristande motivation och frågade exempelvis hur många uppgifter som var kvar eller hur lång 
tid testet skulle ta. Istället krävs en inre motivation vilket innebär att användaren vill lära sig 
för att få en djupare förståelse för något (Nokelainen, 2006). Det här tror vi är svårt att uppnå 
såvida personerna själva inte värdesätter kunskapen de kan få av i ett e-learningsverktyg. Den 
här motivationsbristen hade antagligen kunnat förhindras genom att använda redan 
existerande kunder och användare till CMS-verktyget som kan se nyttan av att använda en 
tutorial. Då hade antagligen resultatet blivit annorlunda. Det som dock kan vara viktigt att 
bära med sig till framtiden, och som vi även kommer att återkomma till, är att vid utformning 
av tutorials för avancerade IT-verktyg bör en noggrann undersökning av målgruppen göras. 
På så vis kan materialet anpassas efter användarnas mål och syften. 
 
Vidare har vi även sett tendenser till att testpersonernas motivation för att använda e-learning 
går att koppla till deras datorvana och tidigare erfarenheter, alltså ytterligare en anledning till 
att undersöka den tänkta målgruppens preferenser vid utformning av e-learning. 
Testpersonerna med bättre datorvana var mer motiverade att utföra sina uppgifter än de med 
sämre datorvana. Troligtvis hör det här samman med att personer med bra datorvana även har 
ett underliggande intresse för datorer och teknik och i förlängningen även tycker det är 
intressant att lära sig ett nytt IT-verktyg. Vi menar att användarens datorvana och tidigare 
erfarenheter får implikationer för hur e-learning bör utformas samt vilken typ av e-learning 
som är lämpligast. Vidare präglade dåligt självförtroende flera testpersoner med sämre 
datorvana vilket speglade sig i deras motivation att utföra sina uppgifter och använda e-
learning i allmänhet. Dessa personer upplevde det även problematiskt att enbart hantera de 
grundläggande funktionerna på datorn. Vi tror således att det krävs någon form av tidigare 
datorvana för att kunna hantera olika e-learningsverktyg och avancerade IT-verktyg på ett 
tillfredsställande sätt. Paras och Bizzocchi (2005) menar som tidigare nämnt att en person 
måste tro att han eller hon kan lyckas med uppgiften vilket vi följaktligen anser delvis 
beträffar personen i frågas datorvana. Tror testpersonen inte att hon eller han kommer att 
lyckas med uppgiften sjunker således även motivationen till att försöka. Hur e-learning bör 
utformas för att ge användaren stöd till att bygga upp ett självförtroende har vi emellertid 
inget svar på. Ett steg i rätt riktning tror vi kan vara att försöka anpassa materialet efter 
användaren, vilket vi talat om tidigare. På så vis minskar troligtvis användarens osäkerhet till 
att använda systemet då det inte känns lika främmande. Förutom datorvana menar vi att 
faktorer som omgivning och stress också har betydelse för användarens motivation till att 
använda e-learning. Dessa faktorer diskuteras senare i kapitlet. 
 
Att noggrant undersöka vad ens tutorial ska utbilda för samt vem som ska använda den anser 
vi vara av stor vikt även kopplat till de faktorer som presenteras i denna studie; kommer de att 
vara i behov av videos, kommer de att nyttja steg-för-steg instruktioner och så vidare. Mycket 
tid bör därför läggas på att undersöka sin tutorials tänkta målgruppen och dess mål. Vilken 
tidigare datorvana har de, i vilken fysisk kontext kommer de att befinna sig, varför kommer 
de använda sig utav en tutorial, vilka är deras mål, är frågor som måste vara besvarade innan 
en tutorial utformas, vilket även Huang (2005) förespråkar.  
  
Nokelainen (2005) menar att lärandet är en komplicerad process som till stor del är både svår 
att observera och kontrollera vilket kan dölja vissa svar för oss. Användarna kan säga en sak, 
när det egentligen beror på en annan. Så kan det vara i det här fallet när testpersonerna 
försöker komma på andra sätt för att de skulle ha blivit mer motiverade. Flera testpersoner 
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försökte fundera ut hur de skulle kunna bli mer motiverade men kom sällan fram till någon 
slutsats. Egentligen berodde det på att de saknade äkta mål för att kunna känna motivation för 
uppgifterna. 
 
Vi har inte kunnat se några skillnader eller kopplingar mellan testpersonernas kön och ålder i 
deras strävan att använda en tutorial eller hur de använde den. Som vi tidigare klargjort 
påverkar användarens tidigare datorkunskaper bland annat motivationen, men även 
användarens självförtroende i allmänhet, vilket avspeglar sig på sättet hon använder e-
learning. Brist på grundläggande datorvana resulterade i en negativ attityd och brist till 
motivation för hela vår tutorial och viljan att lära sig CMS-verktyget. Vi anser även att 
användarens datorvana har betydelse för hur ofta användarna tar hjälp av e-learning generellt. 
Testpersoner med bättre datorvana använde vår tutorial mer sällan än de med sämre datorvana 
som använde den mer kontinuerligt. Vi tror således att det har stor betydelse för huruvida 
användaren är bekant med datorer i allmänhet samt liknande system, medan kön och ålder 
saknar innebörd för användning av e-learning generellt. Att användarens datorvana påverkar 
hur ofta de tar e-learning till hjälp kan framstå som en självklarhet, men den här aspekten 
anser vi blir central vid utformning av interaktiva tutorials då stor vikt bör läggas på att 
anpassa en tutorial efter användaren.  
 
En samlat intryck vi fick var att testpersonerna påverkades starkt av den fysiska kontexten de 
befann sig i när det uppgiftsbaserade testet utfördes. Av förstudien vet vi att platsen där 
användare till avancerade IT-verktyg befinner sig varierar från att vara i hemmet till att vara 
på arbetsplatsen. Även i förstudien framkom att befintliga användare till IT-verktyg upplever 
att omgivningen påverkar deras förmåga att lära sig det avancerade IT-verktyget. Samma 
resultat fick vi från våra uppgiftsbaserade tester. Testpersonerna blev avbrutna, hade tankarna 
på annat och kände sig stressade på grund av sina andra sysslor. Ännu en gång kopplat till 
faktorn tid menar vi. Den här företeelsen anser vi får betydelse för hur en tutorials design 
utformas, bland annat i form av att video inte blir lämpligt, steg-för-steg instruktioner är att 
föredra och att en introduktionssida bör finnas med. Faktorerna är som vi tidigare nämnde 
även präglade av faktorn tid, men för att användaren ska uppnå störst koncentrationsförmåga i 
den fysiska kontexten måste interaktiva tutorials vara enkelt utformade.  
 
Vi har hittills talat om faktorer som har betydelse för användandet av e-learning generellt. Vi 
kommer nu fokusera på faktorer som har betydelse för design av interaktiva tutorials 
specifikt. 
 
De faktorer som har identifierats som betydelsefulla för en tutorials layout är inledningsvis att 
bilder, så som illustrationer, diagram, animationer och video, bör placeras på samma sida som 
tillhörande texter. Teorin förklarar att anledningen till det här är för att inte överbelasta 
användarens minne (Mayer & Moreno, 2002; Mayer, 1999). Vi menar dock att anledningen 
till att placera bilder och text på samma sida är att bilderna riskeras att glömmas bort, då 
användaren till stor del bara fokuserar på texten i en tutorial. I vår studie visade sig det här 
fenomenet genom att videon som placerades på en enskild sida tenderades att glömmas av då 
användarna helt fokuserade på sidan med text.  
 
Teorin förespråkar att en tutorials gränssnitt ska vara konsekvent med systemet som den 
utbildar för, vilket underlättar användarens förmåga att överföra sina kunskaper till det nya 
systemet (Ardito et al., 2006). I resultatet framkom dock att det här förvirrade testpersonen då 
de inte kunde urskilja vad som var tutorial och vad som var CMS-verktyget då dess layout var 
snarlika. En av orsakerna till förvirringen var att användarna tenderade att växla mellan deras 
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tutorials fönster och CMS-verktygets fönster då de försökte lösa uppgifterna. Grundat på det 
här menar vi att en interaktiv tutorial för avancerade IT-verktyg bör stödja det här 
tillvägagångssättet. En annan orsak till förvirringen var att logotyperna för CMS-verktyget 
och vår tutorial var snarlika. Vi drar alltså slutsatsen att en tutorial inte bör utformas 
konsekvent med dess utbildningsobjekt, vilket teorin förespråkar. Vi menar dock att en 
tutorial ska vara konsekvent i det språk och upplägg som används i systemet den utbildar.  
 
Video, som enligt teorin är en faktor av stor betydelse för tutorials i allmänhet, visade sig vara 
helt utan betydelse vid tutorials för avancerade IT-verktyg. Att videon helt förkastades i 
testerna tror vi till stor del beror på faktorn tid då majoriteten testpersoner ansåg att det skulle 
gå snabbare att hitta informationen i texten. I en interaktiv tutorial presenteras alltså 
information med fördel som text och förklarande bilder istället för en instruktionsvideo. Dock 
föreslog flertalet testpersoner att en introducerande video på startsidan hade underlättat deras 
interaktion med vår tutorial, vilket även vi är överens om. Vi menar att en sådan video bara 
skulle vara ett komplement till information i textformat då vi under flertalet tillfällen i testet 
fick bekräftat att testpersonerna föredrog information i textformat istället för video. Vi vill 
dock belysa att vi tror video är ett starkt verktyg för att simplifiera krångliga händelseförlopp i 
tutorials som utbildar för andra typer av saker än avancerade IT-verktyg. Exempelvis kan det 
tänkas att en video hade varit mer användbar för att illustrera hur kroppens nervsystem 
fungerar. I vårt fall hade användaren CMS-verktyget nära till hands och behöver således inte 
lägga tid på att se en video som illustrerar hur det fungerar i verkligheten. Det här anser vi 
markerar betydelsen av att verkligen undersöka vad ens tutorial ska utbilda för samt vem den 
ska utbilda. 
 
Som tidigare påpekats påverkas användarna till stor del av tiden. Det här menar vi ställer krav 
på att en tutorial tillhandahåller information som användaren snabbt kan hitta i strukturen. För 
att öka användarnas kontroll i en tutorial och för att de lättare ska hitta just den information de 
söker tror vi att en trädstruktur är mest lämplig för den typ av tutorial vi pratar om i denna 
uppsats. Användaren har sällan tid att i lugn och ro kunna gå igenom en linjär struktur för att 
lära sig ett avancerat IT-verktyg. Istället behöver användaren en tutorial där han eller hon vid 
behov kan vända sig till för att hämta just den information hon behöver för just sin uppgift. 
VD:n i vår förstudie menar dock att kunderna måste gå igenom hela utbildningen. 
 
För att ytterligare öka användarens kontroll samt underlätta användarens interaktion med dess 
tutorial anser vi att en introducerande startsida hade varit en lösning. På så sätt har 
användaren möjlighet att snabbt få en överblick för vår tutorials struktur och dess innehåll 
vilket i förlängningen ökar en tutorials learnability genom att startsträckan för inlärningstiden 
förkortas. Det hade även löst problematiken som flera av testpersonerna stötte på då de 
missade att somliga av CMS-verktygets funktioner förklarades i videoformat. På en startsida 
skulle syftet kunna beskrivas samt dess funktioner förklaras, vilket då även står i linje med 
teorin som säger att en tutorials mål och syften måste vara tydliga för användaren redan från 
start (Wilson & Meyers, 2000). Vi menar att en utökad trädstruktur ger användaren ökad 
kontroll och på så sätt lättare och snabbare kan nå fram till rätt information i önskat format. 
Att lägga till en introduktionssida skulle även kunna väcka användarens intresse, något som 
VD:n i förstudien anser är avgörande för hur användarna kommer att uppfatta en interaktiv 
tutorial.  
 
Från teorin vet vi att strukturen i en interaktiv tutorial bör vara konsekvent i sitt utseende och 
utförande (Lynch, 2009; Cheon & Grant, 2009). För en interaktiv tutorial som utbildar 
användarna för ett avancerat IT-verktyg har vi genom vår studie funnit att det är av mera vikt 
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att informationen presenteras på olika sätt än att gränssnittet är konsekvent. Med olika sätt 
menar vi exempelvis att informationen kan presenteras både i kortare textsegment under 
specifika länkar eller samlat på en sida vilket innebär scrollning. Oavsett hur informationen 
presenteras är principen vi vill framhålla att användaren ska ges möjlighet att få välja det sätt 
som stödjer användarens interaktion med sin tutorial för tillfället. 
 
Den sista designaspekten rör användarens kontroll över sitt lärande vilket enligt teorin kan 
innebära att information bör delas upp i mindre, mer lätthanterliga delar (Wilson & Meyers, 
2000; Redish, 2000). Flera av våra testpersoner föredrog information i ”Dokumentation” och 
ansåg att det var för många länkar under ”FAQ” vilket medförde att det därför tog tid att hitta 
rätt länk. Vi anser dock att en lösning på det här problemet hade varit att dela in länkarna 
under rubriker, dvs. att alla frågor om bilder ligger under en ”bildrubrik” och alla frågor om 
text ligger under en ”textrubrik” osv. Vi tror att resultatet möjligen hade varit annorlunda med 
en sådan uppdelning då vi kunde se trender angående det här vid användningen av FAQ hos 
flera testpersoner både i intervjuer samt observationer.  
 
Vidare upptäcktes att majoriteten av testpersonerna föredrog att få instruktionerna uppdelade i 
steg-för-steg instruktioner istället för löpande text, vilket alltså bekräftar tidigare teori. Vid 
vissa fall råkade testpersonen missa viktig information i den löpande texten vilket kunde ha 
förhindrats med text uppdelad som steg-för-steg. Det här tror vi beror till stor del på att 
användarna var otåliga och inte spenderade tillräckligt mycket tid i deras tutorial för att läsa 
informationen som står där. Vi tror även att steg-för-steg instruktioner är extra lämpliga för 
just tutorials som hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg då testpersonerna hade ett 
tillvägagångssätt i form av att pendla mellan vår tutorials fönster och CMS-verktygets. Om 
instruktionerna inte är uppdelade finns stor risk att det tar lång tid för användaren att hitta rätt 
information och att användaren tappar bort var i texten den befann sig. Det är med andra ord 
viktigt att instruktioner är uppdelade då det på så sätt underlättar för användaren att hitta rätt 
information snabbt, vilket kopplas ihop med faktorn tid.  
 
De designfaktorer som nu har presenterats gäller alltså specifikt för interaktiva tutorials som 
hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg och besvarar andra delen av vårt syfte. Som 
klargjordes i början av diskussionen kännetecknas interaktiva tutorials för avancerade IT-
verktyg av faktorn tid, vilket inte kan sägas om tutorials generellt som i vissa fall är tänkta att 
under en längre period utbilda användare i ett visst ämne. Det här ställer inte samma krav på 
en tutorial att vara snabbt och lättanvänt som i fallet som diskuterats i denna uppsats. Våra 
identifierade designfaktorer härrör främst från teori för tutorials i allmänhet men har anpassats 
för det specifika fallet för interaktiva tutorials som hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg 
vilket kräver särskild utformning. Viss generell designteori för tutorials gäller alltså inte vid 
det specifika fallet med interaktiva tutorials som hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg. Ett 
tydligt exempel på det här är video som starkt har förespråkats i teorin men som inte är att 
rekommendera för tutorials som hjälpverktyg för avancerade IT-verktyg. Förutom att viss 
designteori kunde förkastas har vi även identifierat faktorer i vår studie som inte tidigare har 
uppmärksammat i teorin kring e-learning, i form av yttre faktorer. Dessa faktorer, tillsammans 
med faktorerna för pedagogisk användbarhet, besvarar därmed vårt tredje syfte.  
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7. SLUTSATS 
Avslutningsvis kommer vi i det här kapitlet att belysa våra slutsatser från studien. Vi kommer 

att besvara våra syften samt problemformulering och kommer även slutligen att diskutera 

eventuell fortsatt forskning inom vårt problemområde. 

 
Frågeställningen som har genomsyrat denna uppsats är ”Vilka faktorer är betydelsefulla vid 
utformandet av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg?”. 
Slutsatsen som inledningsvis kan dras är att tutorials för avancerade IT-verktyg kräver 
särskild uppmärksamhet. Traditionella designriktlinjer för tutorials kan följas till en viss 
gräns, men vid tutorials för avancerade IT-verktyg finns även ytterligare aspekter att ta 
hänsyn till. Det visade sig även att flera faktorer som enligt teorin påverkar tutorials inte 
gäller vid utformning och användning av tutorials för avancerade IT-verktyg. I uppsatsen 
ingick delvis att identifiera faktorer utav två slag. De faktorer som är betydelsefulla vid 
utformningen av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg 
presenteras i tabell 3 under design samt pedagogisk användbarhet. De faktorer som påverkar 
användningen av en e-learning i allmänhet presenteras efter tabellen och benämns ”yttre 
faktorer”.  
 
Tema Begrepp Faktor 

Layout Teorin säger att bilder och tillhörande text bör placeras på samma sida 
för att inte överbelasta användarens minne. Vi menar att för tutorials för 
avancerade IT-verktyg bör video och text placeras på samma sida för att 
inte glömmas bort.  

Teorin säger att logotyper, rubriker och centrala element bör placeras i 
det övre området till vänster. Vi menar att teorin stämmer då 
uppmärksamheten dras hit men vid design av tutorials för avancerade IT-
verktyg bör elementen skilja sig från det IT-verktyg som en tutorial 
utbildar för.  

Vi menar vidare att en interaktiv tutorial för avancerade IT-verktyg ska 
vara utformad så att användaren enkelt kan se skillnad och växla mellan 
en tutorials fönster och IT-verktygets fönster. De båda miljöerna bör 
därmed inte vara konsekventa i gränssnittsutformningen då det kan 
förvirra användaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design 

Multimedia Teorin säger att olika typer av multimedia gör användaren 
ansvarstagande och aktiv, istället för passiv och oengagerad. Vi menar 
att den enda typen av multimedia som kan vara fördelaktig vid design av 
interaktiva tutorials för avancerade IT-verktyg är text och bilder. 
 
Teorin säger att video är fördelaktigt att använda i tutorials då det 
förenklar komplicerade händelseförlopp. Vi menar att vid interaktiva 
tutorials för avancerade IT-verktyg är det ej att rekommendera då det tar 
för lång tid för användaren att titta på.  
 
Teorin säger att texter ska hållas korta och konsekventa. Vi menar att 
denna teori även stämmer vid tutorials för avancerade IT-verktyg men 
betonar även vikten av att ha steg-för-steg instruktioner i numrerad form.  
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Navigation  
och struktur 

Teorin säger att en tutorials struktur bör vara konsekvent i sitt utseende 
och utförande. Vi menar att en tutorial för avancerade IT-verktyg bör 
innehålla information som presenteras på olika sätt, dvs. i olika former, 
för att stödja användaren.  

Teorin säger att en trädstruktur ger användaren kontroll över sitt lärande. 
Vi instämmer med teorin men menar även att vid tutorials för 
avancerade IT-verktyg bör en övergripande introduktionssida finnas.  

 

Kontroll över 
lärandet 
 

Teorin säger att en viktig del för att uppnå kontroll är att dela upp 
information i mindre delar.  
 
Vi instämmer med teorin och konstaterar att instruktioner och 
information med fördel bör presenteras i punkt- eller numrerad lista, dvs. 
steg-för-steg, istället för en löpande text. 

Learnability Teorin säger att en tutorial ska vara lätt att lära sig och lätt att komma 
ihåg.  
 
Vi instämmer starkt med teorin och menar att det här är en faktor som 
har stor påverkan på hur en interaktiv tutorial för avancerade IT-verktyg 
används och bör utformas då det är kopplat till faktorn tid. 

Motivation Teorin säger att det krävs en inre motivation till att lära sig något.  
 
Vi instämmer starkt med författarna och menar att det är en faktor som har 
stor påverkan på hur väl användarna engagerar sig i en tutorial. Vi menar 
att när en användare tillgodogör sig information genom en interaktiv 
tutorial krävs en inre motivation för att maximalt lärande ska uppnås. 
Denna motivation går ut på att användaren känner ett behov av att 
använda informationen. Det går inte att skapa en inre motivation utan 
måste finnas inneboende hos användaren från början. 
 

Adaptability Teorin säger att en tutorials gränssnitt ska vara konsekvent med systemet 
som den utbildar för vilket ger användaren överförbara kunskaper som 
går att använda även i andra system. 
 
Vi menar att en tutorial för avancerade IT-verktyg ska vara utformad så 
att användaren enkelt kan växla mellan sitt tutorials fönster och IT-
verktygets fönster. Vi menar att miljöerna inte bör vara konsekventa i 
gränssnittsutformningen då det kan förvirra användaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagogisk 
användbarhet 

Tidigare 
kunskaper 
 

Teorin säger att information i interaktiva tutorials bör anpassas till 
användarens tidigare kunskap och erfarenhet av ämnet. 
 
Vi är helt överens med teorin och konstaterar att användarens datorvana 
är viktig att ta hänsyn till då det även får konsekvenser för motivationen. 
Användare med dålig datorvana tenderar att vara mindre motiverade. 
Användare med god datorvana tenderar till att inte vilja använda en 
tutorial. 

 
Tabell 3. Sammanfattning av identifierade faktorer 

 
Yttre faktorer: 

• Tid. Vi menar att tid är en betydelsefull och övergripande faktor då tid mer eller 
mindre påverkar samtliga övriga faktorer gällande både design och pedagogisk 
användbarhet. En interaktiv tutorial ska därför utformas så att den tar så lite tid från 
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användaren som möjligt och samtidigt vara effektiv att använda. 
• Fysisk kontext. Vi menar att den omgivning som användaren befinner sig i vid 

användandet av en tutorial påverkar både motivationen samt koncentration. Yttre 
faktorer så som arbetskamrater, telefoner som ringer eller andra påkallande sysslor gör 
att en tutorials design påverkas.  

• Användarens egenskaper. Vi menar att en användares tidigare erfarenheter påverkar 
hur ofta samt hur en tutorial används. Vi menar att vid användning av en interaktiv 
tutorial präglas tillvägagångssättet ofta av otålighet hos användaren vilket till större 
del är sammankopplat med faktorn tid. Användare har ett behov av att det måste gå 
snabbt att hitta informationen i en tutorial. 

 
De faktorer som presenteras i tabell 3 gäller således vid utformandet av en interaktiv tutorial 
som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg. Vi anser dock att faktorerna för pedagogisk 
användbarhet samt de yttre faktorerna är allmänt generella och att de även kan gälla för andra 
former av e-learning som fungerar som hjälpmedel för avancerade IT-verktyg. Vi menar 
därmed att faktorerna för design särskilt lämpar sig för interaktiva tutorials som hjälpverktyg 
för ett avancerat IT-verktyg. Vi vill även konstatera att vi anser att faktorerna för pedagogisk 
användbarhet samt de yttre faktorerna är så pass generella vilket även gör dem möjliga att 
tillämpa för andra typer av avancerade IT-verktyg än CMS.  
 
Genom denna uppsats har vi adderat till teorin genom att empiriskt validerat teorier kring 
design och pedagogisk användbarhet för tutorials, men även funnit avvikelser till teorin när 
det gäller interaktiva tutorials för avancerade IT-verktyg. Vidare har yttre faktorer 
identifierats som blir vårt bidrag till teorin. Vårt praktiska bidrag blir i form av 
designriktlinjer samt faktorer som utvecklare bör ha i åtanke vid design och utveckling av 
interaktiva tutorials.  
 
Slutligen besvarar vi vår frågeformulering ”Vilka faktorer är betydelsefulla vid utformandet 

av en interaktiv tutorial som ett hjälpverktyg för ett avancerat IT-verktyg?” följande: 
• Text i olika format  
• Text i mindre segment  
• Text som primärt multimedialt element  
• Introduktion 
• Inre motivation 
• Inkonsekventes  
• Användares tidigare kunskaper 
• Tid 
• Fysisk kontext 
• Användarens egenskaper 
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7.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

I den här uppsatsen har vi använt oss varierande av begreppen avancerat IT-verktyg samt 
CMS-verktyg, där det senare var det undersökningsobjekt som användes i studien. Det faktum 
att vi enbart utförde våra uppgiftsbaserade tester på CMS-verktyget Euroflower gör att vi 
ställer oss frågan om de faktorer som har presenterats går att applicera på avancerade IT-
verktyg i allmänhet. Hade resultatet blivit annorlunda om vi gjort ytterligare tester på flera 
olika typer av avancerade IT-verktyg? Vi tror dock att det CMS-verktyg som agerat som 
undersökningsobjekt är så pass generellt och allmänt att denna generalisering går att göra utan 
att skapa några större implikationer. Då vi varken har belägg eller bevis på det här anser vi 
fortsatt forskning på området hade varit av vikt. 
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 I 

BILAGA 1 – INTERVJU FÖRSTUDIE 
 
Frågor till nuvarande användare: 
 

1. Hur bra anser du att din datorvana är? 
 

2. Hur länge har du använt Euroflower? 
 

3. Hur ofta använder du Euroflower? 
 

4. Använder du eller har du använt pdf:en ”Lär dig Euroflower” som en hjälp vid 
uppdatering av information i Euroflower? Om ja, hur ofta använder du eller har du 
använt pdf:n? 

 
5. Anser du att Euroflowers funktioner är lätta att lära och förståeliga? Om nej, varför 

inte? 
 

6. Är det någon eller några funktioner som du upplever som problematiska eller svåra i 
Euroflower? Om ja, vilka och varför? 

 
7. Har du några önskemål om någon funktion eller information för det nya 

utbildningsverktyget för Euroflower? 
 

8. Är det någon av Euroflowers funktioner som du vill ska belysas och förklaras 
tydligare i det nya utbildningsverktyget? 

 

Frågor till nya användare: 
 

1. Hur bra anser du att din datorvana är? 
 

2. Vad är ditt helhetsintryck av verktyget Euroflower? 
 

3. Upplevde du att Euroflower i helhet var svårt att använda? 
 

4. Anser du att Euroflowers funktioner är lätta att lära och förståeliga? Om nej, varför 
inte? 

 
5. Är det någon eller några funktioner som du upplever som problematiska eller svåra i 

Euroflower? Om ja, vilka och varför? 
 

6. Saknar du någon funktion i Euroflower? 
 



 II 

BILAGA 2 – ANVÄNDARTEST FÖRSTUDIE 
Uppgift 1. 

1. Ställ dig i redigeringläge för textformat. 
 

2. Välj undersida ” Vår meny”. 
 

3. Lägg till tre valfria meningar i textfältet. 
 

4. Ändra den första meningen till storlek 4. 
 

5. Ändra den andra meningen till fetstil. 
 

6. Ändra den tredje meningen till teckensnittet Impact. 
 

7. Gör dina tre meningar till en punktad lista. 
 

8. Lägg till en länk under dina tre meningar till www.hh.se och döp länken till 
Högskolan i Halmstad. 

 
9. Lägg till en bild under din länk (finns bara en tillgänglig) och välj en lämplig storlek 

för bilden. 
 

10. Förhandsgranska dina ändringar. 
 

11.  Spara dina ändringar. 
 
Uppgift 2. 

1. Ställ dig i redigeringsläge för bildadmin. 
 
2. Lägg till en ny bild och skapa ett bildnamn och en bildtext. 

 
3. Beskär sedan din bild något. 

 
4. Ändra sedan ditt bildnamn till beskuren bild. 

 
5. Uppdatera dina ändringar. 

 

Uppgift 3. 
1. Ställ dig i redigeringsläge för galleriadmin. 

 
2. Skapa ett galleri och döp det till ditt namn. 

 
3. Lägg till en bild till galleriet. 
 
4. Klicka på Gå tillbaka och klicka sedan på pennan i det övre högra hörnet över ditt 

galleri. 
 

5. Lägg sedan till ytterligare än bild i ditt galleri. 
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BILAGA 3 – UPPGIFTSBASERAT TEST 
 

 

Om testpersonen: 

Ålder: 
Kön: 
Datorvana (på en skala 1-10, där 10 är mkt bra): 
  
 
Introduktion: 

Ta några minuter till att navigera dig runt på webbplatsen (http://www.eurowaymedia.com/
Sollenberg/) och undersök vilka sidor som finns. När du känner dig redo klickar du på 
inloggningsknappen nere till höger och fyller i Användarnamn: admin och Lösenord: pass. Nu är du 
inloggad i CMS-verktyget EuroFlower där du kan ändra information på webbplatsen som du precis 
inspekterat. Du ska nu få utföra ett antal uppgifter. Till din hjälp har du en interaktiv tutorial. Vi 
kommer inte att hjälpa dig med uppgifterna utan du får helt på egen hand på bästa sätt lösa 
uppgifterna. Så fort du känner dig osäker på något (kan vara en funktion, ett ord, en länk, vad som 
helst) så berätta. 
 
Vi kommer även att spela in din interaktion med gränssnittet, vilket gör att vi kan gå tillbaka och 
diskutera vissa saker som du eventuellt får problem med. 
 
Uppgifter:  

1. Gör om den första raden ”Välkommen till Sollenberg Verktyg AB” till ett större rubriksnitt.  
 

2. Ändra ordet REA (sista raden) till röd textfärg.  
 

3. Ändra ”utnämnd av IDG” till understruket.  
 

4. Radera länken till Midroc och skapa istället en länk till www.idg.com efter ”utnämnd av IDG”.  
 

5. På undersidan ”Våra produkter” ska du skapa en tabell. Tabellen ska likna den här (visa bild 
på tabellen).  

 
6. På samma sida ska du infoga en PDF längst ner på sidan. PDF:en finns i mappen Euroflower 

och heter Produktkatalog. 
 

7. På undersidan ”Kontakta oss” ska du infoga tre bilder för respektive anställd. Bilderna finns i 
mappen Euroflower/Anställda på skrivbordet och det ska se ut på följande sätt (visa bild) 

 
8. På undersidan ”Om Sollenberg Verktyg” ska du infoga ett galleri. Galleriet ska bestå av tre 

bilder på olika verktyg. Bilderna finns i mappen Euroflower/verktyg på skrivbordet.  
 

9. Testa nu sidan för att se om dina ändringar fungerar och blev som du tänkt dig. 
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BILAGA 4 - INTERVJUFRÅGOR TILL TESTPERSONER 
 
Learnability:  
1. Tyckte du att vår tutorial var lätt att lära sig? 
2. Vad är ditt helhetsintryck av vår tutorial? 
3. Vad för slags information fanns under fliken ”dokumentation”? 
 
Kontroll över lärandet:  
1. Fanns det tillfällen då du inte visste hur du skulle använda vår tutorial? 
2. Vilken layout föredrog du; FAQ (informationen uppdelad i mindre segment) eller dokumentation 
(all information samlad på en sida)? 
3. När du tittade på videon, behövde du då pausa för att samtidigt kunna utföra din uppgift i 
Euroflower?  
 
Motivation: 
1. Kände du dig motiverad att använda vår tutorial? Varför? Varför inte? 
2. Skulle du läsa all FAQ-information även om du inte för tillfället hade nytta av informationen? 
3. Bidrog de grafiska elementen i vår tutorial till att du kände dig mer motiverad att ta del av 
informationen? 
 
Adaptability: 
1. Upplevde du att informationen som presenterades i vår tutorial var anpassad så att du skulle kunna 
slutföra dina uppgifter? 
2. Var informationen som gavs i vår tutorial tillräcklig för att du skulle kunna utföra uppgiften? 
 
Tidigare kunskaper: 
1. Upplevde du att materialet var skräddarsytt efter dina tidigare kunskaper?  
2. Om ja, på vilket sätt? Om nej, hade det varit önskvärt? 
 
Layout 
1. Hur upplevdes det att videon låg på en sida i vår tutorial och textavsnittet på en annan sida? 
2. Vilket föredrog du att använda; texten eller videon? 
3. Upplevde du vår tutorials fönsterstorlek som lagom?  
 
Multimedia 
1. Tycker du att mängden information och grafiska element var anpassad efter dina handlingar? 
2. Upplevde du något grafiskt element mer användbart än något annat?  
3. Upplevde du att de grafiska elementen ökade din motivation till att lära?  
 
Navigation och struktur 
1. Var det enkelt att identifiera var i vår tutorial du befann dig samt var respektive information fanns?  
2. Fanns det tillfället då du inte visste var i strukturen du befann dig eller vart du skulle gå? 
3. Hade du hellre föredragit en annan typ av tutorial? 
 


