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Förord 
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Sammanfattning 

Användning av digitala tjänster är inte längre endast begränsat till en plattform. 

Användningen av till exempel mobiler och surfplattor har gjort att tjänster idag 

anpassas för flera plattformar. En plattformsoberoende tjänst är en digital tjänst som 

kan användas på flera plattformar. Tidigare studier har presenterat karaktäristiska drag 

som beskriver plattformsoberoende tjänster. De karaktäristiska drag som har 

definierats är komposition, kontinuitet och följdriktighet. Studier har efterfrågat 

metoder eller verktyg för utvärdering av kontinuitet och följdriktighet på 

plattformsoberoende tjänster. Om utvärderingar av kontinuitet och följdriktighet ska 

kunna genomföras behöver metriker framställas, för att få en gemensam bild av vad 

som ska utvärderas. Ur empirin framkom det att metrikerna varierar beroende på vad 

för plattformsoberoende tjänst som utvecklas. Den här studien kommer att presentera 

ett förslag på ett tillvägagångsätt för att utveckla metriker som stöd för utvärdering av 

kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende tjänster. 
 

Nyckelord: Plattformsoberoende tjänster, kontinuitet, följdriktighet, 

användarupplevelser, användbarhet, utvärderingsmetriker 
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1 Inledning 

Användning av digitala tjänster är inte längre endast en möjlighet på persondatorer. 

Digitala tjänster har migrerat från endast persondatorer till mobila plattformar och 

andra icke-mobila plattformar (Kukkonen, Mattila, Segerståhl & Wäljas, 2010). 

Användare vill kunna utföra samma typer av aktiviteter på alla plattformar och 

dessutom föra över aktiviteter till nästa plattform utan att behöva avbryta arbetsflödet 

(Antila & Lui, 2011; Denis & Karsenty, 2004; Kukkonen et al., 2010). Dessa digitala 

tjänster som används på fler än en plattform definieras enligt Kukkonen et al. (2010) 

som plattformsoberoende tjänster. 
 

En tjänst är plattformsoberoende när användare kan interagera med samma innehåll 

genom olika gränssnitt på olika plattformar (Denis & Karsenty, 2004). På 

musiktjänsten Spotify kan användare till exempel lyssna på musik på en smarttelefon 

och sedan fortsätta lyssna på låten via en laptop.  En digital tjänst som fungerar på 

flera plattformar leder till utmaningar vid utformandet av tjänstens 

användarupplevelse och användbarhet, eftersom plattformar har olika gränssnitt och 

används i olika kontexter (Forlizzi & Battarbee, 2004; Kukkonen et al., 2010; Law, 

Roto, Vermeeren, Kort & Hassenzahl, 2008; Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & 

Kort, 2009; Oppelaar, Hennipman & van der Veer, 2008; Segerståhl, 2008; 

Vermeeren et al., 2010). 
 

Användarnas upplevelse av ett system beskrivs som User experience (UX) 

(Kukkonen et al., 2010; Preece, Rogers & Sharp, 2011; Segerståhl, 2008; Vermeeren, 

Law, Roto, Obrist, Hoonhout & Väänänen-Vainio-Mattila, 2010). Kukkonen et al. 

(2010) beskriver karaktäriseringar för UX på plattformsoberoende tjänster - 

komposition, kontinuitet och följdriktighet. Komposition beskriver hur plattformar 

inom en tjänst eller ett system relaterar till varandra. Kontinuitet stödjer övergångar 

mellan plattformar, genom sömlös synkronisering av data och innehåll och på så vis 

även överföring av aktiviteter eller arbete mellan plattformar (ibid). Följdriktighet är 

den mest belysta karaktäriseringen inom användbarhet inom UX där tjänstens 

utseende och interaktion är inkluderad. Följdriktighet stödjer även kontinuitet med 

hjälp av, till exempel interaktioner, vilket stödjer användares arbetsflöde (ibid). 
 

Preece, Rogers och Sharp (2011) har utvecklat UX-aspekter som kan undersökas vid 

utvärdering av UX. Aspekterna är subjektiva och beror på hur användare känner för 

systemet, till exempel om systemet eller tjänsten är tillfredställande eller roligt att 

använda. För att ta reda på om användare upplever systemet som hindrande eller 

motiverande behöver system utvärderas mot dem, vanligtvis med hjälp av en 

utvärderingsmetod (Preece et al., 2011). Det huvudsakliga målet med applicering av 

utvärderingsmetoder är att välja den bästa designen (Vermeeren et al., 2010). 
 

För att få en gemensam bild av utvärderingar måste metriker användas (Albert & 

Tullis, 2013). Dessa metriker är ett tillvägagångsätt för att mäta eller utvärdera ett 

fenomen eller en sak. Det finns metriker inom UX som används av utvecklare, till 

exempel nöjdhet hos användare eller antalet fel som begicks på en uppgift (Albert & 

Tullis, 2013).  
 

Antila och Lui (2011) beskriver nuvarande komplikationer med att utvärdera UX 

på plattformsoberoende tjänster. De skriver att utvärderingsmetoder efterfrågas för att 



 2 
 

mäta och utvärdera följdriktighet och kontinuitet, eftersom dessa UX-

karaktäriseringar är viktiga för att utveckla plattformsoberoende tjänster. Nuvarande 

metoder och verktyg erbjuder inte något stöd för att utvärdera kontinuitet och 

följdriktighet på plattformsoberoende tjänster, utan nuvarande utvärderingsmetoderna 

är begränsade till ensamstående system eller plattformar (Antila & Lui, 2011). 
 

“Consistency and continuity is important in cross-platform user experience, 

the current design methods and tools do not offer support for evaluating this.” 

(Antila & Lui, 2011 s 402). 
 

Baserat på identifierade behov av utvärderingsmetoder och utvärderingsverktyg i 

studien av UX på plattformsoberoende tjänster från Antila och Lui (2011), har 

följande frågeställning konstruerats: 
 

Hur kan metriker utvecklas för att stödja utvärdering av följdriktighet och 

kontinuitet på plattformsoberoende tjänster? 
 

Syftet med studien är att: 
 

 Kartlägga och presentera nuvarande teori om utvärderingsmetriker för UX på 

plattformsoberoende tjänster. 

 Kartlägga och presentera hur UX-utvecklares process ser ut för utvärdering av 

UX. 

 Presentera ett förslag på ett tillvägagångsätt för att utveckla metriker som stöd 

vid utvärdering av kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende 

tjänster. 

 

Studien är ett akademiskt bidrag för framtida forskning och vidareutveckling av en 

komplett utvärderingsmetod för kontinuitet och följdriktighet inom 

plattformsoberoende tjänster. Tillvägagångsättet som utvecklats för att ta fram 

metriker är således ett bidrag till ett steg i en utvärderingsmetod för att utvärdera 

följdriktighet och kontinuitet på plattformsoberoende tjänster. 
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2 Litteraturstudie 

I följande avsnitt beskrivs plattformsoberoende tjänster för att förtydliga studiens 

förhållningssätt till begreppet. Tidigare studier av UX och karaktäriseringar av UX 

på plattformsoberoende tjänster redovisas för att beskriva studiens förhållningssätt 

till dessa. Avsnittet innehåller också en beskrivning av utvärderingsmetriker för UX - 

hur de kan användas och vad de används till, för att ge en förklaring av 

utvärderingsmetrikers innebörd för studien. 

2.1 Samma tjänst - flera plattformar 

Många av dagens digitala tjänster använder idag fler än en plattform för att nå ut till 

användare, till exempel mobiltelefon, surfplatta eller dator (Kukkonen et al., 2010). 

Eftersom användningen inte längre är begränsad till en ensam plattform kan 

användaren nå de önskade tjänsterna på olika platser och vid olika tillfällen (Denis & 

Karsenty, 2004). Vissa av tjänsterna som återfinns idag på plattformar, till exempel 

tjänsten att få reda på väderleksrapport, har senare blivit ett krav och skapar ett värde 

hos användare då användare enkelt kan få tillgång till informationen var de än 

befinner sig och vilken plattform de än använder (Denis & Karsenty, 2004). Det är 

vidare viktigt som designer att utveckla gränssnittet för tjänsten så att användare inte 

behöver lära sig tjänsten på nytt och istället kan använda tidigare kunskap vid 

användandet (Pérez-Quinones, Pyla & Tungare, 2006; Kukkonen et al., 2010). 

2.2 User experience 

User experience är ett centralt begrepp inom interaktionsdesign (Preece et al., 2011). 

Den övergripande definitionen av begreppet beskriver hur produkten används och 

upplevs av användare (Kukkonen et al., 2010; Preece et al., 2011; Segerståhl, 2008; 

Vermeeren et al., 2010). Trots en gemensam övergripande definition är det dock svårt 

att definiera vad som påverkar upplevelserna, eftersom upplevelser av system är 

subjektiva och kontextberoende (Forlizzi & Battarbee, 2004; Kukkonen et al., 2010; 

Law et al., 2008; Law et al., 2009; Oppelaar et al., 2008; Segerståhl, 2008; Vermeeren 

et al., 2010). 

2.2.1 UX-komponenter 

UX består av tre olika komponenter (se figur 1): system, kontext och användare 

(Forlizzi & Ford, 2000; Roto, 2006). Kontext definierar omgivningen, det sociala och 

utförandet i en viss miljö (Roto, 2006). Alltså inkluderar kontext objekt som inte är en 

del av systemet men ändå påverkar användarupplevelsen. Det finns fyra subkategorier 

för kontext: fysisk kontext, social kontext, tidsmässiga kontexten och användande 

kontext (ibid). Vid användning av en mobil plattform är kontexten, framförallt den 

fysiska kontexten, mer synlig än vid en stationär dator (Oulasvirta, Tamminen, Roto, 

& Kuorelahti 2005; Roto, 2006). Den fysiska kontexten inkluderar allt som ses eller 

kan kännas. Till exempel regn, temperatur, rörelser och höga ljud. Den sociala 

kontexten kan beskrivas som påverkan av andra människor i användarens omgivning. 

Till exempel vid användning av textfunktioner i mobilen kan andra personer vid sidan 

om användaren prata med personen och påverka användarens koncentration. Vidare 

kan den sociala kontexten även innebära att användare väljer att koncentrera sig på 

tjänsten och då isolera sig ifrån den sociala kontexten. Den tidsmässiga kontexten 



 4 
 

refererar till hur lång tid en användare kan spendera på systemet (Roto, 2006). Den 

sista kontexten, den användande kontexten, berör de uppgifter som genomförs genom 

interaktion med systemet. Till exempel en användare kan genomföra flera uppgifter 

på en plattform, som att ringa och kolla sin kalender (ibid). 
 

Komponenten användare är det mentala och fysiska förhållandet för personen som 

interagerar med systemet (Forlizzi & Ford, 2000; Roto, 2006). Användares 

förhållande påverkar perspektivet på systemet. Till exempel påverkar användarens 

tidigare kunskaper hur systemet uppfattas (Arhippainen & Tähti, 2003; Forlizzi & 

Ford, 2000). I användarbegreppet finns fem subkategorier som påverkar användarens 

upplevelse (Arhippainen & Tähti, 2003; Roto, 2006). Dessa är: behov, resurser, 

emotionellt tillstånd, upplevelser och förväntningar (Arhippainen & Tähti, 2003).  

 

Studier av UX har genomförts på användare med hjälp av tester på mobila 

webbplatser (Roto, 2006). I studierna identifierades behovet hos användare att besöka 

dagliga webbplatser via datorn och ville på så vis testa dessa webbplatser på en 

mobilplattform. Efter testet blev användarna motiverade att testa webbplatserna på sin 

egen mobil för att behovet fanns. Förväntningarna på webbplatsen var inte stor hos 

användarna men de lyckades ändå överträffa förväntningarna som de hade, eftersom 

uppgifterna som användarna blivit tilldelade utfördes med lyckat resultat (ibid). 

Användarnas emotionella tillstånd hade stor inverkan på studierna (ibid). Om 

användarna var på dåligt humör kunde användarnas tålamod lätt påverkas och på så 

vis skapa en negativ användarupplevelse (Roto, 2006).  
 

Meningen med att använda system som en komponent vid utvärdering av UX är att 

inte endast att utvärdera en del av systemet, utan helheten av systemet (Roto, 2006). 

Detta inkluderar produkter, objekt, tjänster, människor och infrastruktur som är 

involverade i systemet.  Att använda det här synsättet vid utvärdering leder lätt till 

innovationer som förbättrar UX hos produkten (ibid). Exempelvis en kniv som inte 

bara skär bra, utan även är enkel att rengöra och enkel att förvara ger en bättre 

användarupplevelse än en kniv som måste diskas för hand och inte får plats i 

knivstället (ibid).  

 

Systemkomponenter som inte går att interagera med är inte en del av systemet, utan 

en del av kontexten (ibid). Vid mobilsurfing inkluderas systemattributen 

mobilplattformen, webbläsaren, uppkopplingen, gateway och webbplatsen (ibid). 

Kombinationen av dessa attribut påverkar UX, vissa mer än andra, till exempel i 

bemärkelsen att webbläsaren endast är ett verktyg för att föra fram upplevelsen (ibid). 

Ett gränssnitt som vill framföra en lugn upplevelse hos användare borde till exempel 

ha i åtanke att inte inkludera stressande och irriterande objekt i gränssnittet (Roto, 

2006). 
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Figur 1 – Egen översättning av UX-komponenter (Roto, 2006. s.3) 

 

2.2.2 UX för plattformsoberoende tjänster 

Studier inom plattformsoberoende tjänster har främst varit inriktade på användbarhet 

och har sålunda inte influerats lika mycket av UX. Detta beror på att 

användarupplevelser i samband med plattformsoberoende tjänster ibland kan upplevas 

som delad (Kukkonen et al., 2010). Det vill säga när systemets konfiguration inte 

följer användarens aktivitet eller när innehållet mellan plattformarna inte stöds och 

även när gränssnittet mellan plattformarna inte är enhetliga i presentation och upplägg 

(ibid). I motsats till den delade upplevelsen kan användarnas upplevelse av 

plattformsoberoende tjänster även vara sammanhängande (Kukkonen et al., 2010). 

När tjänsten är sammanhängande stödjer de olika plattformarna varandra och 

uppmuntrar till plattformsbyte för att förbättra användarens upplevelser (Kukkonen et 

al., 2010; Segerståhl, 2008). Karaktäristiska drag hos plattformsoberoende tjänster är: 

komposition, kontinuitet och följdriktighet (Kukkonen et al., 2010). Dessa tre 

karaktäriseringar kan användas för design av UX och användbarhet på 

plattformsoberoende tjänster (Kukkonen et al., 2010). 
 

Komposition definierar hur systemet relaterar till andra plattformar (Kukkonen et al., 

2010). Plattformsoberoende tjänster kan ha olika gränssnitt och funktionalitet, 

beroende på vilken plattform tjänsten används på. Detta betyder att upplevelsen kan 

skilja sig åt beroende på vilken plattform som används. Pages till exempel är ett 

ordbehandlingsprogram, där gränssnitt och funktionalitet ändras beroende på vilken 

plattform tjänsten används på [2]. Tjänstens primära syfte är att skriva, vilket fungerar 

likvärdigt på alla plattformar (persondatorer och mobila plattformar). Pages erbjuder 

dock fler funktioner på persondatorer än på mobila plattformar, på grund av mobila 

plattformars begränsningar. 
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Kontinuitet gör det möjligt att göra övergångar mellan plattformar (Kukkonen et al., 

2010). Kontinuitet skapas genom sömlös synkronisering av data och innehåll och 

även överföring av användares arbete eller aktiviteter mellan olika plattformar 

(Kukkonen et al., 2010; Denis & Karsenty, 2004; Segerståhl, 2008). Exempelvis kan 

uppspelningen av strömmade filmer på Netflix stoppas på en mobiltelefon och sedan 

återupptas på datorn utan att avbryta filmens uppspelningstidslinje. Användare av 

Netflix kan således stanna uppspelningen på en plattform och tjänsten kommer att 

minnas var du lämnade filmen senast, det här skapar en väl fungerande relation 

mellan plattformarna och användarupplevelsen främjas på så vis till det bättre [1]. 
 

Följdriktighet ger stöd åt kontinuitet och hjälper användaren att överföra sina 

färdigheter eller att tjänsten upplevs likvärdigt mellan plattformar (Kukkonen et al., 

2010; Segerståhl, 2008). Följdriktighet är associerat med användbarhet inom UX för 

plattformsoberoende tjänster (Kukkonen et al., 2010). Kännetecken för följdriktighet 

är att tjänsten kan upplevas genom utseende. Netflix använder, som exempel, ett 

genomgående gränssnitt som följer deras tema och upplägg genom de olika 

plattformarna vilket skapar en liknande upplevelse även om olika plattformar används 

(Kim & Jo, 2011). 

2.3 Utvärderingsmetriker 

En metrik är ett tillvägagångsätt för att mäta eller utvärdera ett fenomen eller en sak 

(Albert & Tullis, 2013). Metriker är nödvändiga för att utvecklare ska ha en 

gemensam bild av hur mätning ska gå till, exempelvis en centimeter är en centimeter 

oavsett vem som mäter. Även inom UX finns metriker för utvecklare att använda, till 

exempel lyckat genomförande av uppgift, nöjdheten hos användare eller antal fel 

användare gör (Albert & Tullis, 2013).  

 

Ett krav för att utvärdera UX är att det ska finnas någon form av gränssnitt mellan 

användaren och systemet eller produkten. Alla UX metriker måste vara genomförbara 

med hjälp av observationer - indirekta eller direkta, metrikerna måste vara möjliga att 

räkna samt att metrikerna måste kunna omvandlas till siffror, till exempel 90 % av 

användarna uttryckte missnöje vid användningen (Albert & Tullis, 2013). Vad som 

skiljer UX metriker från andra är att UX metriken beskriver något om 

användarupplevelsen mellan system och människa, till exempel effektivitet och  

tillfredställelse (Albert & Tullis, 2013; Preece et al. 2011).  

 

Det finns två typer av utvärderingar av användarupplevelser - användbarhet och UX 

(Albert & Tullis, 2013; Law, 2011). Användbarheten är inriktad funktionella problem, 

till exempel om flera användare har liknande svårigheter med ett system kan 

utvecklare dra slutsatser om att problemet är vanligt och bör åtgärdas (Albert & 

Tullis, 2013). UX utvärdering fokuserar på användarnas upplevelser av systemet och 

ger till exempel utvecklare möjligheten att få insikt kring aktuella problem, till 

exempel ett irritationsmoment i designen, och ger utvecklare en möjlighet att åtgärda 

problemet utan att behöva chansa (Albert & Tullis, 2013). 
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2.3.1 Användbarhetskriterier 

Inom UX finns begreppet användbarhet (Preece et al., 2011; Vermeeren et al., 2010). 

Användbarhet refererar till produktens enkelhet och tillfredsställelse ur användarens 

perspektiv. Användbarhet är en integrerad del i utvecklingen av plattformsoberoende 

tjänster för UX (Kukkonen et al., 2010). Till skillnad från UX är användbarhet 

objektivt och är på så vis lättare att mäta (Preece et al., 2011). Det huvudsakliga syftet 

med användbarhetskriterier är att kunna optimera användningen av produkten för 

användarna (Preece et al., 2011).  Exempel på dessa kriterier finns beskrivna nedan i 

tabell 2: 

Tabell 2 – sammanställning av användbarhetskriterier (Preece et al., 2011) 

2.3.2 UX-aspekter 

Det finns definitioner av UX-aspekter som beskriver känslor och upplevelser hos 

användare, dessa kan vara positiva och negativa för upplevelsen av tjänsten (Preece et 

al., 2011). Dessa begrepp är mest användbara när de sammanställs till en fråga, till 

exempel “är systemet rolig att använda?” (Preece et al., 2011). I tabell 1 nedan 

presenteras exempel på UX-aspekter från  Preece et al. (2011): 

 

Tabell 1 - sammanställning av UX-aspekter (Preece et al., 2011) 

 

Användbarhetskriterier Förklaring 

Efficient to use 

Effective to use 

Safe to use 

Have good utility 

Easy to learn 

Easy to remember how to 

use 

 

Hur effektivt är systemet? 

Hur hjälper systemet användarna? 

Är systemet säkert för användarna? 

Erbjuder systemet nytta för att användare? 

Hur lätt är systemet att lära sig? 

Hur lätt är det att komma ihåg hur systemet 

används? 

 

UX-aspekter Förklaring 

Satisfying  

Enjoyable 

Engaging 

Exciting 

Entertaining 

Helpful  

Motivating 

Challenging 

Supporting creativity 

Cognitively stimulating  

Provocative 

Surprising 

Rewarding 

 

Är systemet tillfredsställande för användaren? 

Är systemet trivsamt för användaren? 

Är systemet tillräckligt engagerande för användaren? 

Hur spännande är systemet att använda? 

Finns det ett underhållningsvärde i systemet? 

Ger systemet användaren hjälp när det behövs? 

Gör systemet användaren motiverad? 

Är systemet tillräckligt utmanande? 

Ger systemet stöd för användarens kreativitet? 

Är systemet kognitivt stimulerande för användaren? 

Upplever användaren systemet som provocerande? 

Är systemet överraskande för användaren? 

Är systemet tillräckligt belönande? 
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2.3.4 Användbarhet och UX inom kontinuitet och följdriktighet 

Användbarhet är en väsentlig del vid design av UX på plattformsoberoende tjänster 

(Kukkonen et al., 2010; Law, 2011). Nuvarande sätt att utvärdera UX är inspirerade 

av tillvägagångsätt för att utvärdera användbarhet (Law, 2011). Utvärdering av 

användbarhet genomförs för att bekräfta att ett gränssnitt är lätt att använda och 

uppfyller sitt syfte (Preece et al., 2011). Utvärdering av UX används för att undersöka 

om en tjänst uppfyller användarens känslomässiga förväntningar och vilka känslor 

som uppkommer (Preece et al., 2011). Kriterier för UX och användbarhet varierar 

dock mellan tjänster, beroende på vad tjänsten ska uppnå. Användbarhetskriterier 

tenderar däremot att vara applicerbara på flera olika tjänster, eftersom dessa 

användbarhetskriterier i viss utsträckning är standardiserade (Law, 2011). För att 

utvärderingar ska kunna undersöka om kriterier uppnås, måste de vara mätbara. 

Kriterier blir mätbara då de omvandlas till metriker och användare kan på så vis ge 

uttryck för i vilken utsträckning tjänsten uppfyller användbarhet- eller UX-kriterierna 

(Albert & Tullis, 2013). Standardiserade UX-metriker till skillnad från 

användbarhetsmetriker är ännu inte utvecklade (Law, 2011). 

  

Både kontinuitet och följdriktighet påverkar användbarhet och hur användare 

upplever tjänsten (Kukkonen et al., 2010). Kontinuitet beskrivs som möjligheten att 

återuppta en aktivitet från en plattform till en annan. Kontinuitet kan också bidra till 

att tjänsten till exempel blir tillfredställande, eftersom arbetsflödet enkelt kan 

återupptas (Preece et al., 2011). Följdriktighet är det mest belysta begreppet inom 

användbarhet, speciellt vid plattformsoberoende tjänster (Kukkonen et al., 2010).  

Följdriktighet beskrivs inom användbarhet till exempel som att interaktionsmönstret 

upprätthålls genom plattformarna, att tjänsten ser likadant ut visuellt och gör det 

enklare för att användaren att känna igen tjänsterna mellan plattformarna (Kukkonen 

et al., 2010).  

 

2.4 Litteratursammanställning 

I avsnittet presenteras en sammanfattning av de begrepp som beskrivs i tidigare 

studier och hur de relaterar till varandra.  
 

En plattformsoberoende tjänst är en digital tjänst som fungerar på olika plattformar 

med samma innehåll och olika gränssnitt. UX och användbarhet kan därför skilja sig 

åt beroende på vilken plattform som används och hur tjänsten och dess aktiviteter 

överförs mellan olika plattformar (Kukkonen et al., 2010). UX definieras genom tre 

olika UX-komponenter: system, användare och kontext (Roto, 2006). Komponenterna 

beskriver hur användares interaktion och vidare upplevelse, påverkas av systemet och 

kontexten som system används i. 
 

UX på plattformsoberoende tjänster karaktäriseras genom tre begrepp: komposition, 

kontinuitet och följdriktighet (Kukkonen et al., 2010). Kontinuitet karaktäriserar 

möjligheten att genomföra övergångar mellan plattformar, exempelvis genom 

synkronisering av data och innehåll (Kukkonen et al., 2010; Denis & Karsenty, 2004; 

Segerståhl, 2008). Följdriktighet karaktäriserar hur väl användare kan överföra sina 

färdigheter mellan plattformar, samt att tjänsten upplevs likvärdigt på olika 
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plattformar (Kukkonen et al., 2010; Segerståhl, 2008). Komposition karaktäriserar hur 

systemet relaterar till andra plattformar (Kukkonen et al., 2010).  Av dessa tre saknas 

utvärderingsmetoder och utvärderingsverktyg för kontinuitet och följdriktighet på 

plattformsoberoende tjänster (Antilla & Lui, 2011). 
 

För att undersöka om kontinuitet och följdriktighet uppnås behöver de utvärderas. I 

studien exemplifieras Preece et al. (2011) UX-aspekter som beskriver upplevelser av 

systemet. Aspekterna kan användas som underlag för frågor i syfte att sätta upp mål 

för ett system. Målen kan sedan utvärderas om de har uppfyllts genom att de 

omvandlas till metriker. Metriker framställs för att få en gemensam bild av vad som 

ska mätas och utvärderas (Albert & Tullis, 2013).  Utvärderingsmetriker för UX 

används för att undersöka användarupplevelsen mellan system och användare (Albert 

& Tullis, 2013). Metriker måste vara genomförbara med hjälp av indirekta eller 

direkta observationer (Albert & Tullis, 2013).  
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3 Metod 

I det här avsnittet presenteras tillvägagångsättet som använts för att genomföra 

studien tillsammans med urval och förutsättningar. 

3.1 Forskningsansats 

I litteratur som undersöktes upptäcktes en efterfrågan på metoder och verktyg för att 

utvärdera följdriktighet och kontinuitet (Antila & Lui, 2011). Sett till frågan var en 

kvalitativ ansats lämpligast, eftersom målet med studien var att ta reda på hur 

metriker kan utvecklas för utvärdering av följdriktighet och kontinuitet på 

plattformsoberoende tjänster. 
 

De kvalitativa forskningsmetoderna är konstruerade för att hjälpa forskare förstå 

människor - vad de säger och gör (Backman, 2009; Denscombe, 2009; Myers, 2013). 

Kvalitativ data kan produceras genom intervjuer, vilket också var valet av 

datainsamlingsteknik i denna studie. Teorin som framkom från litteraturstudien 

analyserades med empirin, vilket genererade ny teori (Denscombe, 2009). 

3.2 Förstudie 

Studien påbörjades genom en litteraturgranskning av plattformsoberoende tjänster och 

user experience. Genom denna initiala litteraturgranskning upptäcktes ett outforskat 

område som berörde både plattformsoberoende tjänster och User Experience. Till 

studien kunde sålunda en vetenskaplig problemställning formuleras, vilket är den 

kanske viktigaste fasen i hela forskningsprocessen (Backman, 1998). Sökningarna 

skedde främst genom Google Scholar som sedan hänvisade till träffar i 

artikeldatabaser som ACM, iEEE och Springer. Sökorden som användes i Google 

Scholar var ord som Cross-plattform, User Experience, UX Goal, Usability Goals, 

följdriktighet, User Interface, UX Measures och UX Evaluation. Sökorden 

kombinerades i olika former och gav olika träffar som stämde överens med studiens 

område. 

3.3 Urval 

Urval som gjorts för att kunna genomföra intervjuer var att respondenterna skulle ha 

erfarenheter inom UX och plattformsoberoende tjänster. Det vill säga att 

respondenterna har som yrke att utveckla eller utvärdera UX inom tjänster de 

tillhandahåller. Urvalet var baserat på resurser som är närliggande både tidsmässigt 

och geografiskt, skulle en viktig respondent endast kunna intervjuas med hjälp av 

telefonsamtal var även det en möjlighet och undantag. Respondenter för 

undersökningen kontaktades via telefon, e-post eller personlig kontakt. 

 

Urvalskriterier för deltagare skapades till våra intervjutillfällen: 
 

 Jobbar eller har jobbat med UX 

 Har erfarenhet av UX inom olika plattformar 

 

I studien involverades fem olika respondenter från fem olika företag. Nedan följer en 

kort presentation av dessa respondenter: 
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Respondent 1 är UX-arkitekt från en kommunikationsbyrå med cirka 100 anställda. 

Rollen i företaget innebär att respondenten är ansvarig för användarupplevelsen som 

återfanns i deras tjänster. Det innebär även att analysera användarbeteende, företagets 

verksamhet och olika tekniska lösningar. Respondent 1 har en bakgrund som 

utvecklare och har sedan valt att specialisera sig inom UX. 
 

Respondent 2 är interaktionsdesigner från en webbyrå med fyra anställda. Rollen 

definierades enligt respondenten som att ha ansvar för den kreativa sidan inom UX. 

Respondenten beskriver att fokus för deras UX-arbete främst är inom webbplatser 

men även mobilapplikationer. 
 

Respondent 3 är Lead UX-designer och Product Manager för ett multinationellt 

företag som i december 2012 hade 317 anställda. Företaget tillhandahöll en 

plattformsoberoende tjänst för att strömma media. Respondenten hade en bakgrund på 

Hyper Island i Stockholm och genomförde sin praktik på sitt nuvarande företag inom 

User Research, där fokus låg på att utvärdera UX på olika plattformar med olika 

tjänster och funktionaliteter. 
 

Respondent 4 är ägare och Senior UX-designer, Art Director och 

Användbarhetsexpert för en digital designbyrå med fokus på digital design, koncept, 

identitet och användbarhet. Företaget hade vid intervjutillfället två anställda. 

Respondenten har som huvuduppgift att skriva arbeten inom UX, design och att leda 

företaget. 
 

Respondent 5 är interaktionsdesigner för en undersöknings- och designbyrå med 

fokus på digital UX. Företaget hade 20 anställda december 2012. Respondenten har 

arbetat mycket med användarforskning och design. Tjänsten innebär att undersöka 

användare och deras viljor, behov och driftskrafter och sedan omvandla dessa till ett 

gränssnitt. 
 

Vid val av UX-utvecklare valde vi att inte låsa fast vid om utvecklarna vid tillfället 

arbetade med utvärdering av UX av plattformsoberoende tjänster. Det var för vår 

studie godkänt om utvecklarna endast hade tidigare erfarenhet av utvärdering av UX i 

kombination med plattformsoberoende tjänster. Vi valde att ta det här 

ställningstagandet därför att vi ville ha möjlighet att intervjua fler respondenter och att 

utvecklarnas nuvarande arbetssituation inte har en påverkan på vårt resultat. 

3.4 Datainsamling 

I studien användes intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna genererar 

kvalitativ data vilket stämmer överens med den ansats som valts. Datainsamlingen 

kompletteras med vetenskapliga artiklar och litteratur från tidigare studier som 

beskriver ämnen inom UX, utvärderingsmetriker och plattformsoberoende tjänster. I 

studien intervjuades UX-utvecklare, som fick svara på hur de utvärderar UX. 

Dessutom undersöktes om de använder metriker och hur de i så fall utgår ifrån dem. 

3.4.1  Intervjuer 

Intervjuer var lämpligt att använda för att få fram data kring åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter. Med hjälp av intervjuerna framställdes kvalitativ data om hur utvecklare 

framställer och använder metriker samt vad de används till. I studien användes 
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semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna som besvarades var flexibla 

vad gäller ordningsföljd och struktur (Denscombe, 2009; Preece et al. 2011).  De 

semistrukturerade intervjuerna skapar även utrymme för den intervjuade att utveckla 

sina svar och ger möjlighet till att ställa följdfrågor (Denscombe, 2009).  
 

Intervjufrågorna skapades utifrån punkter som baserades på litteraturstudien: 
 

       Hur respondenten använder metriker för att utvärdera. 

       Vilka metriker som respondenten använder eller har använt. 
 

Dessa punkter blev sedan riktlinjer för frågorna som sammanställdes. Punkterna var 

till stöd när frågorna skapades för att de skulle förhålla sig till relevant område och att 

empirin skulle vara baserad på litteraturstudien. 
 

För att intervjufrågorna skulle vara baserade på teorin skapades ett 

operationaliseringsschema (se bilaga 1). Intervjufrågorna (se bilaga 2) var frågorna 

som användes i första iterationen, där totalt tre respondenter (Respondent 1, 

Respondent 2, Respondent 3) intervjuades. Intervjun med Respondent 1 var en 

testintervju och kompletterades med ytterligare en intervju, eftersom intervjun kunde 

utförts med fler följdfrågor. Att fler följdfrågor kunde utföras upptäcktes under tiden 

intervjun transkriberades och kodades öppet (Elo & Kyngäs, 2008).   

 

Efter första iterationen förändrades operationaliseringsschemat (se bilaga 3) och 

intervjufrågorna (se bilaga 4) eftersom respondenterna tenderade att vara styrda av 

våra frågor. Frågorna gav svar som beskrev att det inte fanns generella 

utvärderingsmetriker för kontinuitet och följdriktighet och att de är olika beroende på 

tjänsten som utvecklas. Respondenterna beskrev istället hela processer för att 

framställa utvärderingsmetriker. Vi valde därför att ställa intervjufrågor gällande 

deras process att framställa utvärderingsmetriker. Under andra iterationen 

intervjuades totalt tre respondenter (Respondent 3, Respondent 4, Respondent 5) där 

frågorna var omformulerade för att skapa mer diskussion och var på så sätt mer 

semistrukturerade.  

3.5 Forskningsetik 

Intervjuerna utfördes med Forskningsrådets (1996) fyra etiska huvudkrav i åtanke, 

vilka också beskrivs av Denscombe (2009). Det vill säga att innan påbörjad intervju 

delgavs information om syftet med studien för respondenten (Denscombe, 2009). 

Respondenterna meddelades om att de frivilligt svarade på de frågor som 

respondenterna ville medverka på, eftersom till exempel vissa frågor kan vara 

affärshemligheter som inte får spridas (Denscombe, 2009). Respondenternas 

medverkande hölls konfidentiellt och skulle inte nämnas i någon rapport eller bli 

utelämnad så att obehöriga kunde få del av informationen (Denscombe, 2009). Därför 

publiceras varken respondentens namn eller företagsnamn i studien. Vid 

intervjutillfällena förklarades även att data som samlades in endast skulle användas 

för syftet av studien. 
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3.6 Analysmetod 

Efter att materialet samlats in initierades nästa steg i undersökningsprocessen. 

Analys- och tolkningsprocessen presenteras nedan. 

3.6.1 Transkribering 

För att kunna analysera materialet transkriberades inspelad intervjudata. 

Transkribering är en utskrift av en intervju som används för att vidare kunna 

analysera materialet. Transkriberingen ställdes upp i ett format så att det gick att lägga 

till egna noteringar och kommenterar, till exempel med kolumner där de olika 

kolumnerna representerade radnumrering, intervjuaren, respondenten och 

kommentarer (Denscombe, 2009). Dessa kommentarskolumner underlättade för 

analysen därför att en tydlig bild av hur intervjun gick till väga och kan ge en tydlig 

bild av atmosfären vid intervjutillfället, till exempel störningar, gester, tystnader och 

andra känslor (Denscombe, 2009). 

3.6.2 Innehållsanalys 

Vid analys av vårt insamlade och transkriberade material har en innehållsanalys 

använts (Denscombe, 2009; Elo & Kyngäs, 2008). Metoden grundar sig i att forskare 

kan gå fram och tillbaka och jämföra empiriska data med koder, kategorier och 

begrepp som använts (Denscombe, 2009). Empirisk data behandlades genom öppen 

kodning, kategorisering och abstraktion (Elo & Kyngäs, 2008). Med öppen kodning 

menas att noteringar och rubriker är skrivna i transkriberingen samtidigt som den 

läses. Rubriker skapades i texten för att få en bild av olika aspekter av innehållet (Elo 

& Kyngäs, 2008). På så vis bröts texten ner i mindre enheter, bestående av ord, hela 

meningar, stycken eller rubriker (Denscombe, 2009).  

 

Efter den öppna kodningen genomförts skapades kategorier som grupperades i olika 

hierarkier (Elo & Kyngäs, 2008; Denscombe, 2009). Målet med att kategorisera var 

att skilja på olikheter och likheter av uttalanden från respondenter. Uttalandena 

kategoriserades sedan efter en hierarkisk ordning inom huvudkategorierna. 
 

Meningen med att kategorisera är för att beskriva fenomen som framkommit av 

studien, öka förståelsen och generera kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). Med abstraktion 

menas att kategorierna skapades och namngavs med ämnesrelaterade begrepp från 

empirin för att skapa tydlighet och återkoppling till studien (Elo & Kyngäs, 2008).  

 

Vid innehållsanalysen användes post-it lappar och markeringspennor för att skapa 

visuella samband och förtydliganden av dessa samband. I studien användes även av 

digitala färgkoder. Med det menas att kategorier skapades tillgavs färger direkt i 

transkriberingen. Därefter färglades citat och begrepp från transkriberingarna för att 

ge en visuell bild av likheterna och olikheterna samt se vilken kategori som begreppet 

eller citatet kunde fördelas i. 
 

Eftersom en öppen kodning av transkriberingarna genomfördes (Elo & Kyngäs, 2008) 

kunde tidiga noteringar och rubriker tilläggas samtidigt som en läsning av 

transkriberingarna skedde. Dessa noteringar och rubriker var till hjälp för att iterera 

intervjufrågorna (se bilaga 2) till en ny version (se bilaga 4). När intervjuerna och 
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transkriberingarna genomförts kunde en kategorisering av olika begrepp som uppstått 

från den öppna kodningen från abstraktionen genomföra (Elo & Kyngäs, 2008).   
 

Ur empirin genererades fem olika kategorier. Dessa var, mål, arbetsprocesser, metod, 

datainsamlingstekniker och utvärderingar, det här kallades för iteration 1. Dessa fem 

kategorier itererades genom att identifiera ytterligare likheter och olikheter (Elo & 

Kyngäs, 2008). Det genererade tre nya kategorier som ersatte de första kategorierna, 

det här kallades för iteration 2. Dessa tre nya kategorier var: nuvarande 

utvärderingsmetriker, framtagande av utvärderingsmetriker och tillämpning av 

utvärderingsmetriker. Dessa var namngivna genom abstraktion (Elo & Kyngäs, 2008). 

3.7 Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning riskerar att bli påverkad av forskarnas egna värderingar och 

erfarenheter (Denscombe, 2009). Studien hade därför som målsättning att utföras 

opartiskt och neutralt för att inte påverka resultatet (Denscombe, 2009). Tolkningarna 

av det empiriska materialet delades därför upp mellan författarna vid transkribering 

som sedan utbyttes för genomläsning och kommentarer. Om transkriberingarna 

verkade påverkade av egna värderingar av erfarenheter, avlyssnades det inspelade 

materialet igen. Det här skapade en gemensam opartisk bild av det empiriska 

materialet. 
 

När transkriberingen av första intervjun genomfördes, framkom bristen på följdfrågor 

och svar som var önskvärda. Vid första intervjutillfället användes inte en 

semistrukturerad intervjuform, som det var tänk, utan snarare en strukturerad 

intervjuform. Detta gav respondenten få möjligheter att vidare utveckla sina svar, 

samt gav få möjligheter till följdfrågor då intervjuerna var låsta till intervjumallen 

(Denscombe, 2009). Den här intervjun kompletterades därför med uppföljningsfrågor 

för att skapa en diskussion och vidare utveckla svaren från respondenten. 
 

Två av respondenterna var områdesansvariga på sina företag, vilket kan resultera i att 

bilden av hur arbetet egentligen ser ut på företaget kan skilja sig från personer utan 

ansvar. Dessa områdesansvariga kan ha en bild som beskriver hur de vill att arbetet 

ska se ut snarare än hur det faktiskt ser ut. De tre resterande respondenter som deltog i 

studien var utan ansvarsroller. Genom att inkludera dessa tre respondenter utan 

ansvarsroller kunde en jämförelse av likheter ändå ses mellan respondenterna, oavsett 

företagsroll, som genererade data som användes för studien. 
 

Vid val av antal respondenter kan fem respondenter anses vara minimum för hur 

många som bör intervjuas. Självfallet kan data från fler respondenter samlas in 

gällande ämnet. Dock framkom data som besvarade frågorna och data från de två sista 

intervjuerna blev likvärdig och redundant mot tidigare intervjuer.  

 

Vi fick genomföra intervjuer via telefon då respondenterna befann sig utspritt över 

landet. Vid genomförande av telefonintervjuer går intervjuare miste om kroppspråk 

vid svar från respondenter. Respondenter kan därför ha gett uttryck för annat än det 

som sägs muntligt.  
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras delar av intervjuerna, som beskriver vad 

respondenterna uttryckt gällande utvärderingsmetriker för kontinuitet och 

följdriktighet på plattformsoberoende tjänster. Respondenterna uttryckte att 

utvärderingsmetriker var olika beroende på tjänsten som utvecklades.  I resultatet 

presenteras därför respondenternas tillvägagångsätt att utveckla 

utvärderingsmetriker för plattformsoberoende tjänster. Beskrivningen av 

tillvägagångsättet förklaras genom tre övergripande rubriker - nuvarande 

utvärderingsmetriker, förstudie för framtagande av mål och utvärderingsmetriker 

samt verktyg och tillvägagångssätt för utvärdering. Samtliga citat har grupperats 

efter kategorier under de övergripande rubrikerna. Respondenterna för respektive 

företag identifieras efter samtliga citat. 
 

Respondenterna som intervjuades var fem UX praktiker, det vill säga att alla arbetade 

i dagsläget med UX. Företagen som de representerade var stora och små företag och 

tjänsterna som de hade utvecklat varierade mellan mediatjänster och webbplatser. 

Dessa kunde distribueras genom applikationer, program eller hemsidor. Några av 

respondenterna tillhandahöll egenutvecklade tjänster och andra företag agerade som 

byråer och tog emot beställningar åt företag.  I studien identifierades tre huvudsakliga 

delar som berör syftet att ta fram ett tillvägagångsätt för att etablera 

utvärderingsmetriker; nuvarande utvärderingsmetriker, framtagning av 

utvärderingsmetriker och utvärdering av dessa metriker. 

4.1 Nuvarande utvärderingsmetriker 

I följande delavsnitt presenteras tre rubriker, dessa är Användbarhet och UX, 

Svårigheter med kund eller beställare och Kontext. Användbarhet och UX presenteras 

respondenternas nuvarande utvärderingsmetriker i samband med användbarhet och 

UX. De gemensamma punkterna som identifierats är användningen av en grafisk 

profil och ramverk, upprätthållning av interaktionsmönster samt kontaktpunkter. 

Under rubriken Svårigheter med kunder eller beställare presenteras upplevda problem 

som respondenterna haft med beställare i samband med utveckling av 

plattformsoberoende och digitala tjänster. Respondenterna beskriver att beställare ofta 

har ett annat synsätt på problem som uppkommer kring plattformsoberoende tjänster 

än vad praktikerna har. Kontexten är en egen kategori i nuvarande 

utvärderingsmetriker. Respondenterna belyser i avsnittet vikten av att undersöka 

kontexten och exemplifierar skillnaden med att veta kontexten vid utveckling mot att 

inte veta kontexten. 

4.1.1 Användbarhet och UX 

Respondent 4 beskriver att innehållet på en tjänst inte bör skilja sig åt på någon av de 

plattformar som används av en plattformsoberoende tjänst. Likaså beskriver 

Respondent 1, 3 och 5 att en grafisk profil bör etableras för att tjänsten inte ska se 

annorlunda ut på olika plattformar. Den grafiska profilen beskrivs av respondenterna 

som ett förhållningssätt och metriker för att utvecklarna ska kunna jämföra och 

utvärdera designen av tjänsten mot den grafiska profilen. 
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Respondent 3 förklarar även att tjänsten de tillhandahåller tidigare har haft en 

bristande kontinuitet och följdriktighet mellan plattformarna, som de nu har förändrats 

till det bättre. Respondenten förklarar att de med hjälp av ett ramverk har kunnat 

utveckla tjänsten för att stödja kontinuitet. Respondent 3 sammanfattar varför ett 

ramverk baserat på en grafisk profil kan vara användbart som metriker för att 

utvärdera plattformsoberoende tjänster: 

“Det har vi har gjort är ett eget ramverk om sin egen visuella stil [grafisk 

profil]. Nu kommer plattformarna bli väldigt mycket mer lika varandra 

framöver.” [R3] 

Respondent 5 uttrycker att det inte finns något självklart sätt att ta fram metriker för 

kontinuitet och följdriktighet. Tjänsten måste vara anpassad till plattformen, samtidigt 

som plattformen är anpassad efter tjänsten. Svårigheter som uppkommer är att olika 

plattformar har olika input och tillvägagångsätt att hantera det grafiska gränssnittet, 

detta kallas för interaktionsmönster. 

Interaktionsmönstret för en plattformsoberoende tjänst bör vara liknande på alla de 

plattformar som tjänsten används på. Detta för att tjänstens olika plattformar ska ha 

ett liknande sätt att interagera på och på så sätt behålla kontinuitet och följdriktighet. 

Respondenten beskrev dock problem och exemplifierade en TV med tillhörande 

kontroll som ett totalt annorlunda sätt att navigera i en tjänst till skillnad mot en dator 

med tillhörande mus och tangentbord. Respondent 5 förklara vidare att för att uppnå 

ett gemensamt interaktionsmönster krävs iterationer där utvärdering av 

interaktionsmönstret och den grafiska profilen utvärderades samtidigt mot uppsatta 

metriker. Respondent 5 beskriver de två ovanstående stycken genom följande citat: 

“En grej som man kan stöta på med plattformsoberoende tjänster är, ska man 

bygga ett interaktionsmönster som är gemensamt genom hela tjänsten eller 

ska man använda det för olika plattformar.” [R5] 

“Så, vill vi dels uppfylla målen med att ha ett interaktionsmönster och 

gemensam grafisk form så att folk känner igen och sådana saker, samtidigt 

som vi utnyttjar det mediet [plattformarna] till max.” [R5] 

Respondent 5 beskriver flödet i tjänsten mellan plattformarna, som en abstrakt 

företeelse genom kontaktpunkter, där tjänsten möter användaren. Dessa punkter är där 

användaren märker att tjänsten finns, vilket även är där utvecklare ska kontrollera att 

tjänsten uppfyller syftet och ska göra utvärdering av användbarhet. Respondenten 

exemplifierar en kontaktpunkt genom att beskriva en flygresa som tjänst. Hur 

användarna märker att tjänsten finns är till exempel när de köper biljetten och hämtar 

biljetten bakom disken. Det som händer hos företaget är inte en kontaktpunkt utan 

först när användare möter företaget blir enligt respondenten en kontaktpunkt. 

De här kontaktpunkterna påverkar enligt respondent 5 kontinuitet och följdriktighet 

därför att utvecklare behöver veta hur användarna använder tjänsten. Enligt 

respondent 3 och 5 är vissa företag strukturerade att ansvara för olika delar av tjänster, 

vilket kan resultera i att kontinuitet och följdriktighet påverkas. För att kontinuitet och 

följdriktighet ska upprätthållas mellan plattformar bör plattformsoberoende tjänster 

utvecklas med ett utifrån och in perspektiv. Det vill säga att företags arbetssektioner 

inte bör arbeta med tjänsten mot enskilda plattformar, utan arbeta tillsammans med 
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samma metriker för alla plattformar. Respondent 5 definierar kontaktpunkterna 

genom följande citat: 

“Touch points, [kontaktpunkter]. Så om man tänker sig tjänsten som en 

abstrakt företeelse, det vill säga en tjänst kan man inte ta på. Hur man märker 

att tjänsten existerar är genom en kontaktpunkt.” [R5] 

4.1.2 Svårigheter med kunder eller beställare 

Respondent 2 och 4 beskriver problematik med beställare av plattformsoberoende 

tjänster eller digitala tjänster. Respondent 4 beskriver svårigheter med att sätta upp 

metriker och att det nödvändigtvis inte är dem själva som etablerat metriker. 

Metrikerna kan i vissa fall vara framtagna av beställare som inte utvecklar tjänsten. 

Respondenten beskriver att det varierar mellan projekt och vilken beställare de arbetar 

med. Det kan vara problematiskt att upprätthålla följdriktighet och kontinuitet om 

beställarna har en syn på tjänsten som inte stödjer det. Respondent 2 och 4 uttrycker 

det genom följande citat: 

“Det är produktägare och beställare som man måste ta hänsyn till. Man kan 

uppleva att beställaren blir som ett hängsle [hinder] där.” [R4] 

“vi stöter på kunder som redan har mobilanpassade webbplatser, där man har 

valt att skala av en massa, så att webbplatsen i mobilen inte innehåller samma 

innehåll som i en dator, i en desktop till exempel.” [R2] 

Respondent 2 förklarar vidare att de brukar förklara för beställare att de inte 

rekommenderar att utesluta information för att inte bryta följdriktighet: 

“Det brukar vi ju normalt inte rekommendera att göra, vi försöker strukturera 

om den snarare än att ta bort information som man inte kommer åt.” [R2] 

4.1.3 Kontext 

Respondent 1, 3, 4 och 5 beskriver vikten av att undersöka kontexter och vara 

medveten om var tjänsten kommer användas för att kunna sätta upp vilka 

användbarhet- och UX-mål tjänsten ska ha. Respondent 5 beskriver mer specifikt att 

medvetenheten av kontexter är viktig eftersom dessa sällan blir likadan som när 

tjänsten utvecklades. Respondent 1 beskriver en plattformsoberoende tjänst som 

utvecklades för en mässa där utvecklarna hade full medvetenhet om kontexten. Med 

tanke på att tjänsten endast skulle användas på mässan på en specificerad plats, bidrog 

detta till att tjänsten kunde utvecklas och optimeras för användarnas fysiska kontext, 

tidsmässiga kontext och användande kontext på mässan. 

Vidare beskriver Respondent 1 skillnaden med att kunna styra kontexten mot att inte 

kunna styra den vid utveckling av plattformsoberoende tjänster och beskriver ett eget 

exempel från praktiken. Respondenten beskriver en jämförelse med en webbplats. På 

en webbplats uttryckte respondenten sig att det är svårt att uppskatta tid användarna 

spenderar på en webbplats och därmed kunna påverka den tidsmässiga kontexten. 

Kontexter är viktiga att undersöka därför att vid utvecklingen skiljer sig kontexter mot 

verkligheten, det här uttrycks genom följande citat av respondent 5: 
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“För att påpeka det där med kontext också, just plattformsoberoende tjänster, 

det har ni säkert räknat ut själva, så som den används när den utvecklas är 

sällan så den kommer användas när den används i praktiken. För då sitter 

man på buss eller liknande.“ [R5] 

Respondent 4 förklarar och beskriver genom följande citat olika tekniker som de 

använt i ett projekt för att undersöka kontexten och poängterar att det är något som 

behövs kartläggas: 

“[...] webbenkäter, experter inom området och intervju med slutanvändare. 

Då kan man ganska snabbt se vart man använder det här, och vad behövde 

man göra när man gick in på den här tjänsten. Det är absolut något man 

behöver kartlägga.” [R4] 

Respondent 3 berättar hur de utvecklat en tidigare plattformsoberoende tjänst. 

Respondenten poängterade att förstudier där användare av tjänsten eller liknande 

tjänster har blivit involverade är viktigt, eftersom utvecklare får fram vilken kontext 

tjänsten används i: 
 

“[...] vi har undersökt var produkten ska vara, vart ska den leva? Hur ska den 

upplevas, vilka features ska den ha? [...] vi har också märkt att, när vi är ute 

och pratar med folk, att det är många som spelar från iPad, iPhones och 

grejer.” [R3] 

4.2 Förstudie för framtagande av mål och utvärderingsmetriker 

I detta delavsnitt presenteras Analys av nuvarande situation, Datainsamlingstekniker 

och verktyg för kontinuitet och följdriktighet samt Upplevda datainsamlingsproblem. 

Under rubriken Analys av nuvarande situation föreslår respondenterna att redan 

existerande plattformsoberoende tjänster undersöks, samt att gruppintervjuer med 

fokus på användarnas kontext utförs. Rubriken datainsamlingstekniker och verktyg 

för kontinuitet och följdriktighet innefattar verktyg för datainsamling vid 

observationer, samt att observationer lämpar sig för att identifiera uttryck och känslor. 

Respondenterna uttryckte även datainsamlingsproblem, såsom budget och tid, att 

utvecklare behöver lyssna på underliggande problem hos användare och inte endast på 

vad de önskar samt att förstudier anses som onödigt om riktlinjer eller best practices 

redan är framtagna. Detta presenteras under rubriken upplevda 

datainsamlingsproblem. 

4.2.1 Analys av nuvarande situation 

Respondent 1, 2 och 5 uttrycker att förstudier på nuvarande, liknande tjänster kan vara 

ett tillvägagångssätt för att ta fram metriker för en ny plattformsoberoende tjänst eller 

förbättringar. Respondenterna beskriver således att förstudier bör baseras på analys av 

nuvarande situationer för redan existerande tjänster för att ta fram mål och 

utvärderingsmetriker. 
 

Respondent 2 förklarar även att kontakt med kundtjänst för en nuvarande 

plattformsoberoende tjänst kan vara ett tillvägagångssätt för att analysera den 

nuvarande situationen. Det här kan vara till hjälp för att undersöka om det finns något 

frekvent problem eller moment som användare inte förstår, till exempel hur en 
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aktivitet överförs från en plattform till en annan. Respondent 1 och 2 förklarar vidare 

mer specifikt vilka typer av frågor som kan vara användbara i en förstudie för 

plattformsoberoende tjänster. Frågorna kan vara till hjälp för att undersöka hur andra 

plattformsoberoende tjänster hanterar kontinuitet och följdriktighet: 
 

“[...] det ingår naturligtvis i förstudien att vi utvärderar den nuvarande 

situationen som jag sa. Vilka system finns idag? Hur ser konkurrensen ut? 

Hur gör andra företag? Vilka behov finns? Vad är viktigt för kunden?” [R1] 
 

Respondent 5 uttrycker att det bästa en utvecklare kan göra är att tidigt genomföra 

gruppintervjuer med användarna med frågor relaterade till ett ämnesområde, om den 

nuvarande situationen. Genom att prata allmänt om deras vanor i ett ämnesområde, 

går det att få fram mer underliggande data som inte alltid är självklara för användare 

att berätta. Respondent 5 beskriver även att gruppintervjuerna genomförs bäst i 

användarnas kontext, som tjänsten används i, för att utvecklare ska kunna förhålla sig 

till uppsatta metriker från upptäckta kontexter. Respondenten förklarar vidare att en 

intervju i en konstruerad miljö sällan återspeglar lika bra som en intervju i 

användarens verkliga kontext. På så sätt går det att anpassa metriker efter användares 

nuvarande kontext och användning för plattformsoberoende tjänster, förklarar 

Respondent 5. Ovanstående stycke sammanfattas av respondenten genom följande 

citat: 
 

“[...]det vill säga att man sätter sig ner [gruppintervjuer] och oftast har man 

ett ämnesområde som man rör sig kring. Deras TV-vanor till exempel eller 

deras, vanor i största allmänhet [...] och låter dem berätta ganska fritt.” 

[R5]   

4.2.2 Datainsamlingstekniker och verktyg för kontinuitet och följdriktighet 

Respondent 2, 4 och 5 beskriver tekniker som de använder eller som de hade velat 

använda för att framställa metriker för plattformsoberoende tjänster i dagsläget. 

Repondent 2 beskriver eye-tracking, vilket är observation av ögonrörelser vid 

användning av ett digitalt gränssnitt. Vidare uttrycker respondenten att verktyget är ett 

effektivt och konkret sätt att visa upp för beställare vad som behöver förbättras. Eye-

tracking, kompletterat med filmning kan vara lämpligt för att samla in data kring UX 

på plattformsoberoende tjänster, exempelvis upplevda känslor och reaktioner. Därför 

vid en observation av användarna kan utvecklarna få data kring känslor och 

ansiktsuttryck, det uttrycks av respondenten genom följande citat: 
 

“[...] då kan du ju spela in både ögonrörelser och en film av användarna, [...] 

man kan ju synkronisera och se när personen tittar på en viss plats på 

hemsidan så kan man se hur de reagerar om de blir förvånade eller 

frustrerade eller så.” [R2] 
 

Respondent 5 beskriver på liknande sätt att användarnas reaktioner är en viktig del att 

observera, eftersom att reaktioner kan säga mer om användarnas känslor än vad de 

själva uttrycker i tal. Respondenten exemplifierar även deras process för att extrahera 

data och hur de blir mätbara metriker: 
 

“Ibland får man såhär, när användare sitter [datainsamling] och grimaserar 

och det de säger är att allt är okej. Men de är så vana vid att ha smärta vid 
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just, den biten [specifik användning] att de liksom inte märker själva att de 

inte mår bra av.” [R5] 

4.2.3 Upplevda datainsamlingsproblem 

Respondent 2, 3 och 5 beskriver nuvarande problematik kopplat förstudier och 

beskrivna datainsamlingstekniker för plattformsoberoende tjänster och digitala 

tjänster. Respondenterna beskriver skillnader som kan uppstå mellan stora och små 

företag eller projekt i samband med användarinvolvering vid förstudien. Budgeten 

och storleken eller typen av företag har en betydelse för hur förstudien genomförs. 

Respondent 2 förklarar också att det kan vara svårt för företag att genomföra 

utvärdering på slutanvändare eftersom beställare kan vara rädda för att visa upp en 

ofärdig produkt, som kan påverka varumärket. Respondent 5 beskriver även att 

användare kan vara låsta till problem som redan existerar och inte ser nya möjligheter 

och att utvecklare därför ska lyssna på respondenternas underliggande känslor och 

behov. Problematiken kring budget och storleken på projekt eller företag 

sammanfattas med följande citat: 
 

“Det är oftast en budgetfråga också. [...] Är det små projekt eller firmor med 

litet scope, kan det bli så att man får helt enkelt simulera användningsfallet i 

huvudet och tänka efter.” [R5] 
 

Samtidigt beskriver Respondent 5 att det är onödigt att genomföra ytterligare 

förstudie när data eller när best practices och utvecklade riktlinjer redan finns. Ibland 

har inte inblandade parter kompetens eller som ambition att genomföra förstudier 

grundade i användarbehov, uttrycker respondent 5. Detta sammanfattas genom 

följande två citat: 
 

“Jag har haft kunder som har haft enorma förstudieprojekt, där jag har bett 

dem att skala ner det för att jag tycker att det är för mycket tid och energi på 

det.” [R5] 
 

”[...] Några företag är inte så bra på det [förstudier]. Då får man 

[utvecklarna] göra vad man kan helt enkelt, ta vad man kan.” [R5] 
 

Samtidigt som respondenterna uttrycker problematik med kunder och beställare 

uttrycker Respondent 5 att en genomförd förstudie kan tillföra argument till 

beställare. Respondenten menar att det på så sätt går att visa att tjänsten blir 

konkurrenskraftig. Det kan få beställarna att satsa på fortsatta användarstudier vid 

utveckling av plattformsoberoende tjänster. Detta sammanfattas med citatet nedan: 
 

“Under intervjun vill man leta efter pain-points, var gör det ont någonstans i 

deras upplevelse? [...] då kan man gå till en konkurrent och se okej, är det 

någon som gör det här jobbet bra?” [R5] 

 

Respondent 3 beskriver att de vid utvärdering av deras plattformsoberoende tjänst inte 

har några specificerade metriker eller tillvägagångssätt för att utvärdera: 
 

“[...] jag har utvärderat på massor med olika plattformar [...] det har mer 

varit mer såhär att försöka lösa det så bra som det går liksom.” [R3] 

 



 21 
 

Respondent 3 beskriver att de vid utvärdering av deras plattformsoberoende tjänst inte 

har några specificerade metriker eller tillvägagångssätt för att utvärdera: 

 

“[...] jag har utvärderat på massor med olika plattformar [...] det har mer 

varit mer såhär att försöka lösa det så bra som det går liksom.” [R3] 

4.3 Verktyg och tillvägagångsätt för utvärdering 

I följande delavsnitt presenteras Tekniker, Utförande samt Problem vid utvärdering av 

plattformsoberoende tjänster. Tekniker som respondenter har belyst är observationer i 

användarnas naturliga kontext, att tänka högt, filma samt testlabb. Vid utförande 

beskrev respondenterna att det inte var vanligt att utvärdera kontinuitet och 

följdriktighet och att det ibland sker internt. Respondenterna beskriver hur mjuka mål 

kan se ut samt hur hårda mål kan se ut. I slutet av delavsnittet presenteras problem 

som respondenterna upplever vid utvärdering av plattformsoberoende tjänster. 

4.3.1 Tekniker 

För att mäta om mål av metriker har uppnåtts, beskriver respondent 1 att detta kan 

göras genom att observera användarna i de kontexter som tjänsten används i. Data 

som genereras från dessa observationer kan sedan antingen bekräfta att lösningen 

varit rätt eller användas som underlag för att genomföra förbättringar på tjänsten. 

Respondent 1 beskriver att de använde filmning för att observera, då respondenten 

hade utvecklat en plattformsoberoende tjänst för en mässa. De kunde på så sätt 

undersöka hur kontinuitet fungerade mellan plattformarna fungerade. 
 

Respondent 3 och 5 beskriver liknande tillvägagångsätt vid utvärderingar som 

respondenterna tillämpar. Respondenten sitter i grupper och testar de olika 

funktionerna som ska utvärderas. Respondent 3 och 5 beskriver tekniker där 

användarna får tänka högt för att ge respondenten input på hur tjänsten upplevs. Med 

hjälp av tekniken kan respondenterna observera hur användarna reagerar på 

funktioner genom hur de uttrycker sig. Till exempel kan det vara viktigt, enligt 

respondent 5,  att filma för att få fram data som inte sägs av användarna. Data som 

annars inte framkommer kan tas fram med hjälp av film, till exempel känslor som 

visas i form av ansiktsuttryck:   
 

“[...] då kan man ju göra, mycket av det vi har gjort har varit användartester, 

att man fysiskt tar dit, tar in folk på kontoret en gång i veckan. Bokar upp typ 

hela torsdagen med sex stycken intervjupersoner. Sen så låter man 

användarna tänka högt.” [R3] 
 

“Ja men precis, ibland om de inte är så duktiga på att rapportera. Man ber 

dem ju att tänka högt. Berätta hur du tänker och sådär. Men om de inte är så 

duktiga på, så kan man ofta se på hur de beter sig och vad de gör för ljud och 

sådär.” [R5] 
 

Respondent 1 och 5 beskriver på liknande sätt att de vid utvärdering observerar 

användarna. Observationen som genomförs kan äga rum i ett testlabb där användarna 

samtidigt spelas in som de använder tjänsten. Respondent 5 utvecklar att vid 

utvärdering av en plattformsoberoende tjänst väljs en specifik del ut som ska 

utvärderas. Den här delen utvärderas med hjälp av frågor och mål som utvecklarna 
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vill att användaren ska genomföra. Respondenternas beskrivningar sammanfattas med 

citaten nedan: 
 

“Titta på dem [observera] och ge dem instruktioner - Du vill göra det här, du 

vill uppnå det här. Spelar sedan in detta och tittar hur de beter sig.” [R5] 
 

Eftersom metriker eller självklara tillvägagångsätt för att utvärdera följdriktighet inte 

existerar, förklarar Respondent 3 att inför utvärderingar så sätts alltid hypoteser eller 

antaganden upp. Det finns sällan konkreta metriker för att utvärdera följdriktighet och 

kontinuitet, förklarar Respondent 3.  Genom utvärderingen valideras eller falsifieras 

hypoteserna. Respondent 3 fortsätter att förklara att utvärdering av kontinuitet och 

följdriktighet hos en tjänst inte utvärderas på flera plattformar samtidigt. Utvärdering 

av den plattformsoberoende tjänst som företaget tillhandahåller sker alltså isolerat 

från olika plattformar. Funktioner på tjänsten utvärderas för en plattform i taget, enligt 

Respondent 3. Om funktionen fungerar på plattformarna testas funktionen vidare på 

en annan plattform, om inte fortsätter funktionen utvecklas och förändras beroende på 

data som samlas in under utvärderingen. Tillvägagångssättet som Respondent 3 

beskriver sammanfattas med citatet nedan: 
 

“[...] då kanske man valt att okej, vi gör den här featuren på iOS först. för att 

testa om den, makes sense liksom. ja, som sagt vår tjänst är väldigt 

utvecklarstyrd” [R3] 

4.3.2 Utförande 

Respondent 1 och 2 uttrycker att det inte är vanligt att utföra utvärderingar av 

kontinuitet och följdriktighet. Respondent 1 beskriver däremot att en uppföljning av 

tjänsten är en del av utvärdering. Respondenten undersöker med hjälp av 

uppföljningen av tjänsten hur den används av användarna. Respondent 1 uttrycker 

även att få tester görs för UX och fler tester på gränssnittet genom tester av 

användbarhet. Vid frågan om respondenten utvärderade UX på tjänsten fick vi svaret 

nej, med koppling till att vilja kunna anknyta till konkreta mätbara värden. En 

liknande fråga ställdes även till Respondent 2. Respondenten beskrev då en 

plattformsoberoende tjänst där följdriktighet och kontinuitet inte hade utvärderats och 

på så sätt inte testat hur användarupplevelsen förändras och överförs mellan 

plattformar. Stycket ovan sammanfattas av Respondent 2 i citatet nedan: 
 

“Det är något vi kanske har varit dåliga på att testa hur, upplevelserna 

överförs emellan [plattformar]. Det försöker man ju själv såklart hålla ihop, 

men det kanske inte är något som är vanligt att man testar.” [R2] 
 

Respondent 2 och 4 förklarar att de främst utvärderar internt, men uttrycker samtidigt 

att de på företaget upplever att träffsäkerheten blir bättre om plattformsoberoende 

tjänster utvärderas direkt mot slutanvändare ihop med beställare. Respondent 2 och 4 

vidareutvecklar att målen varit mer avancerade när de arbetat hos kunden, därför att 

de kunde ha en kontinuerlig kontakt med beställare och kund. Målen har dessutom 

kunnat utvärderas direkt under utvecklingsprocessen. Respondent 2 upplever att de får 

bättre träffsäkerhet vid närmare kontakt med kund och beställare. Följande citat 

beskriver hur respondent 2 arbetar hos kunden: 
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“[...] där testar [utvärderar] vi nog ganska mycket internt. Det skulle man ju 

kunna testa direkt mot användare ihop med kunden i någon form av 

workshop” [R2] 
 

Respondent 3 och 4 beskriver vikten av att testa funktionerna i tjänsten. Respondenten 

beskriver att följdriktighet är designerns uppgift att ha ansvar för, det vill säga att 

temat är genomgående genom tjänsten. Respondenten beskriver även mjuka mål, så 

som att användarens uppfattning kring enkelhet är positiv att ta i beaktning. Vidare 

förklarar respondent 4 att testarna som utförts på tjänsten har varit en bekräftelse av 

funktionaliteten på tjänsten, som även har kopplats till kontinuitet och följdriktighet. 
 

“Det viktigaste är väl eller borde väl egentligen vara att testa funktionerna, 

hur fort och hur enkelt folk tycker att det är och förstår vad de ska göra. 

Därför att hur själva designen håller ihop ser jag lite mer som en designers 

uppgift att ansvara för.” [R3] 
 

Respondent 3, 4 och 5 beskriver att de genomför tester på de tänkta användarna för att 

få mjukare värden, så som känslor och upplevelser av tjänsten. Tillskillnad mot 

användbarhetstester där hårda värden genereras, till exempel antal klick. Respondent 

3, 4 och 5 beskriver och exemplifierar mjuka mål. Dessa mjuka mål ska även 

anknytas till mätpunkter, vilket kan vara svårt. Tillvägagångsättet som respondenten 

använder som bekräftelse om tjänsten uppnått målen är att utföra en diskussion med 

användarna. Exemplet relaterat till mjuka mål beskrivs genom följande citat: 
 

“Målet kan vara "nöjdare kunder". Koppla en mätpunkt till det. Det vill säga 

hur mäter vi det, det kan lätt bli för luddigt. Så att när man diskuterar med 

kunden så vet man när man är i mål. I programmeringsvärlden kallas det där 

för "the definition of done". [R5] 
 

Respondent 5 beskriver att kontexten för plattformsoberoende tjänster är 

oberäkneliga. Respondenten förklarar vidare att en plattformsoberoende tjänsten 

därför kräver en ordentlig förstudie för att förstå kontexten för att kunna utvärdera 

tjänstens möjliga kontexter. Respondent 5 fortsätter sitt resonemang kring vikten av 

att vara medveten om kontexten vid utvärdering av plattformsoberoende tjänster. 

Respondenten exemplifierar resonemanget genom att beskriva en dörrförsäljare som 

använder en iPad med en plattformsoberoende tjänst för att visa produkter. Kontexten 

kan i det fallet vara i någon annans hem på ett köksbord och det är i så fall i en sådan 

kontext som tjänsten ska testas i. Vikten av att ha utfört en ordentlig förstudie för att 

kunna utvärdera en plattformsoberoende tjänst beskrivs med citatet nedan: 
 

“[...] det är under förutsättningen att man har gjort sin förundersökning 

ordentligt. [...] då kan du sedan när du utvärderar den [tjänsten]. Se till att du 

gör det [utvärderar] i de miljöer där tjänsten kommer användas.” [R5] 

4.3.3 Problem vid utvärdering av plattformsoberoende tjänster 

Respondent 1 förklarar att de inom främst arbetar med reklam, där målen handlar mer 

om att öka uppmärksamhet om varumärken, snarare än att analysera specifika 

interaktionsmönster. Respondenten fortsätter förklara att de fall när de gör utförliga 

utvärderingar på interaktionsmoment, ofta har självklara mätbara mål över 

användarbeteendet Respondent 1 beskriver även att tillfälle inte alltid ges att testa 
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tjänster mot skarpa användare. Istället genomförs utvärdering med andra användare 

som inte är slutanvändare, till exempel kollegor på kontoret. Problematiseringen 

sammanfattas i citatet nedan: 
 

“När man, när det finns solklara mätbara mål över användarbeteendet, då 

lägger man naturligtvis mer energi på det.” [R1] 
 

Respondent 2 beskriver dock ett problem med att testa och utvärdera tjänster internt 

eftersom det kan påverka resultatet av utvärderingen negativt och aspekter kan 

förbises på grund av. Respondent 2 fortsätter beskriva att de upplever en större 

träffsäkerhet när de kan arbeta direkt med användarna. Eftersom de sitter direkt med 

användarna kan de se reaktioner och hur de använder tjänsterna och på så vis få ett 

bättre resultat. Problemet sammanfattas i citatet nedan: 
 

“Vi skulle ju vilja utföra användarstudier så. Problemet är att kunderna 

försöker testa sådana här saker internt och snubblar på sin egen 

hemmablindhet på något sätt.” [R2] 
 

Respondent 2 menar på att utvärdering är svårt att utföra på plattformsoberoende 

tjänster eftersom det inte går att förutse i vilka kontexter plattformsoberoende tjänster 

kommer att användas. Respondenten nämner samtidigt att det inte finns verktyg för 

att utföra utvärderingar för plattformsoberoende tjänster: 
 

“[...] när man väl har lanserat en webbplats eller en produkt så tror jag att 

dem flesta saknar en idé eller ett verktyg hur man skulle kunna testa eller 

kontrollera det.” [R2] 
 

Respondent 5 beskriver att i situationer där kund inte vill utföra användartester eller 

utvärderingar kan visa filmer när användare använder tjänsten. Det här kan vara ett 

starkt argument för att få fortsätta samarbetet med användarna samt en visuell 

beskrivning av vad användarna känner om deras tjänst. Detta sammanfattas i citatet 

nedan: 
 

“I vissa fall, så har vi tryckt ihop filmsnuttar från när de sitter och använder 

tjänsten och visat det för kunden. [...] ibland sitter de bara och skruvar på sig 

när de inser hur dålig tjänsten är [...] det kan vara extremt kraftfullt hos 

chefer eller mellanchefer.” [R5] 

  



 25 
 

5 Analys och diskussion 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras resultatet av det empiriska materialet 

tillsammans och i förhållande till studiens litteraturstudie. Vid insamling av empirin 

framkom det att det inte fanns några generella utvärderingsmetriker utan att de var 

beroende på vad för plattformsoberoende projekt som utvecklades. Respondenterna 

beskrev istället hur tillvägagångsättet ser ut för att ta fram utvärderingsmetriker för 

plattformsoberoende tjänster och hur de används. Från det empiriska materialet 

framkom därför ett tillvägagångsätt för att ta fram utvärderingsmetriker (Figur 2). 

Tillvägagångsättet har delats upp i tre delar - förstudie, utvärderingsmetrik och 

utvärdering. 

5.1 Analys av nuvarande tjänster i användarnas kontexter 

För att ta fram utvärderingsmetriker för kontinuitet och följdriktighet på 

plattformsoberoende tjänster, framkom det ur det empiriska materialet att förstudier 

förslagsvis kan utföras. Genom att analysera nuvarande plattformsoberoende tjänster 

och vara medveten av vilka kontexter tjänsterna används i, kan data samlas in för att 

sätta upp konkreta utvärderingsmetriker för projektet. Observationer av användarna i 

deras naturliga kontext är ett belyst tillvägagångsätt enligt den empiriska studien. 

Observationerna kan användas för att utveckla utvärderingsmetriker för 

plattformsoberoende tjänster. Vid en observation av användare i dess naturliga 

kontexter, när de använder tjänsten eller liknande plattformsoberoende tjänster, kan 

utvecklarna extrahera data kring användning av tjänsten, vilket bekräftas av Albert 

och Tullis (2013). På så vis kan nuvarande problem uppmärksammas och 

utvärderingsmetriker för förbättringsåtgärder kan tas fram för tjänsten.  Kontexten 

påverkar användarens upplevelse av tjänsten enligt Forlizzi och Battarbee (2004), 

Kukkonen et al.(2010), Law et al. (2008), Law et al. (2009), Oppelaar et al. (2008), 

Segerståhl (2008) och Vermeeren et al. (2010). 
 

 
Figur 2 – Förslag på tillvägagångsätt för framtagning av utvärderingsmetriker för kontinuitet och 

följdriktighet. Utvärdering sker kontinuerligt. 

 

 

I studien bekräftades användare påverkas av kontexter vid användning av 

plattformsoberoende tjänster. I empirin diskuterades fördelar med att veta kontexter 

samt att undersöka dem där tjänsterna är tänkta att användas, eftersom vid 
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utvecklingen används inte tjänsten likadant som i dess naturliga kontext. En 

respondent beskrev ett exempel på hur kontexten påverkade målen för ett projekt som 

skulle genomföras. I exemplet förklarades att en plattformsoberoende tjänst 

utvärderades mot en förälder, som var en primär målgrupp. Föräldern i fråga hade sitt 

barn med sig, vilket inte var förutsättningarna för kontexten av utvärderingen. Barnet 

påverkade användarens fysiska, samt sociala kontext vilket är två beskrivningar av 

subkategorier från kontexten enligt Roto (2006). I det här fallet var kontexten 

förutsatt, men användaren bidrog med en verklighetsinsikt i vilken kontext 

målgruppen kan tänkas använda tjänsten. I den empiriska studien framkom att genom 

att veta kontexten kunde tjänsten utvecklas för användarnas kontext, genom till 

exempel tid som kan spenderas på tjänsten. 
 

För att kunna samla in data kring användarnas känslor som uppkommer vid 

användning av en plattformsoberoende tjänst, framkom genom den empiriska studien 

att intervjuer eller gruppintervjuer bör utföras i förstudien. Flera av respondenterna 

som deltog i studien beskrev att UX-praktiker inte bara bör lyssna på vad användarna 

beskriver, utan snarare vad som är underliggande till varför användaren beskriver 

känslorna. Därför, enligt det empiriska materialet, var intervjuer kombinerat med 

observationer förekommande. Den här kombinationen av tekniker resulterar i data 

som ger utrymme för analys av kroppsspråk tillsammans med vad användarna 

uttrycker genom tal. I litteraturstudien beskrivs att UX-mål är mest användbara när de 

sammanställs till en fråga (Preece et al., 2011), vilket stärks i den empiriska studien, 

där en intervju med frågor i samband med observation gör att utvecklarna kan 

uppmärksamma känslor genom kroppsspråk och tal. Frågorna kan sedan analyseras 

för att få data till siffror. Till exempel i den empiriska studien exemplifieras att om en 

känsla ska definieras och sättas ett värde på kan skalor användas, till exempel 1-10 

skalor. När flera användare beskriver att de var missnöjda kan en analys av tonläge 

tillsammans med vad de säger göras för att placera in känslan på en skala. Skalan kan 

sedan användas för att återkoppla vid utvärdering om förbättringar eller andra 

förändringar har skett. Tillvägagångsättet var bra för att omvandla data till siffror, 

vilket var ett krav enligt Albert och Tullis (2013). 
 

För att analysera nuvarande plattformsoberoende tjänster har till exempel kontakt med 

kundtjänst varit ett tillvägagångsätt, enligt det empiriska materialet, för att ta reda på 

nuvarande problem med tjänsterna. Vid kontakt med kundtjänst kan vanligt 

uppkommande frågor framkomma som berör tjänstens användbarhet, såsom 

effektivitet eller om det är svårt för användare att lära sig hur tjänsten fungerar, vilket 

stödjer litteraturstudiens användbarhetsmål (Preece et al., 2011). Dessa 

användbarhetsmål kan på så vis åtgärdas och utvärderas om de uppnåtts enligt den 

empiriska studien och enligt Albert och Tullis (2013). 

5.2 Ramverk stödjer följdriktighet och kontinuitet 

I den empiriska studien framkom att för att skapa eller bibehålla följdriktighet genom 

tjänsterna så användes designramverk som stöd. Enligt litteraturstudien är 

följdriktighet en upplevelse genom utseende, att tjänsten upplevs likvärdig mellan 

plattformar och användaren kan överföra sina färdigheter från en plattform till en 

annan (Kukkonen et al., 2010; Segerståhl, 2008). Ur det empiriska materialet 

framkom det att designramverk innehåller designelement som är baserade på 

förstudien och metriker som etablerats. Eftersom designramverk är återanvändbara 
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kan designelementen som ramverket inkluderar återanvändas på flera plattformar. 

Framkommer det vid utvärdering, ur till exempel intervjuerna eller observationerna, 

att upplevelsen av tjänsten inte är likvärdig på plattformarna, kan förändringar i 

ramverket göras. Förändringarna i ramverket kan tillföra att utseendet blir enhetligt 

och på så vis stödja följdriktighet. 
 

Det empiriska materialet lyfte även begrepp som interaktionsmönster. 

Interaktionsmönstret var tillsammans med designramverket ett tillvägagångsätt som 

används av praktiker i nuvarande situationer för att stödja kontinuitet och 

följdriktighet. Interaktionsmönster beskrivs enligt empirin som det sätt användare 

interagerar med tjänsten på olika plattformar. Plattformsoberoende tjänster kan flyttas 

mellan plattformar med olika interaktionssätt och därmed kan, enligt empirin, 

utvecklare ta hänsyn till interaktionsmönstret och interaktionssätt för att övergången 

mellan plattformarna ska stödja kontinuitet. Interaktionsmönster ska vara anpassat 

efter metriker som fastställts i förstudien, till exempel ett behov att återuppta en 

aktivitet från en plattform till en annan, det vill säga kontinuitet (Kukkonen et al., 

2010). 

5.3 Utvärdering 

För att bekräfta att en plattformsoberoende tjänst uppfyller de metriker som etablerats 

i förstudien, utvärderas tjänsten, enligt empirin, i de kontexter som framkommit i 

förstudien. Dessa utvärderingar sker exempelvis genom observationer och intervjuer, 

med varierande verktyg såsom filmning och eye-tracking. Det empiriska materialet 

och litteraturstudien beskriver att användbarhetsmetriker på plattformsoberoende 

tjänster bekräftas genom observationer (Albert & Tullis, 2013) i användarnas 

naturliga kontext. För att få fram ytterligare data utöver observationerna kan 

intervjuer och metoden think aloud användas som komplement. 
 

Vid en kombination av dessa tekniker kan data från användare där de beskriver varför 

de genomför en handling och känslor kring dessa handlingar tas in. Albert och Tullis 

(2013) beskriver att UX-metriker måste gå att observera. I empirin exemplifierades en 

situation där tjänsten var specifikt utvecklad för en kontext och endast kunde 

användas i den kontexten. Utvärderingstekniken som användes, vid utvärdering av 

tjänsten, var observationer. Observationerna kompletterades med frågor om hur 

tjänsten upplevdes och fungerade för användarna. Ytterligare empiriskt material 

framkom där utvecklare hade en specifik kontext att utveckla tjänster till. Det gjorde 

att även den här respondenten kunde utvärdera tjänsten i kontexten där den var 

utvecklad för. Det här exemplifieras i empirin som att en utvecklare antagligen inte 

vet hur mycket tid en användare spenderar på till exempel en webbplats. Tillskillnad 

mot tjänsten som var utvecklad för att användarna skulle lägga tid på tjänsten i ett 

specifikt sammanhang därför kunde de styra användarna eftersom de hade deras 

fokus. 
 

I empirin framkommer det problematik gällande att utveckla metriker och tillämpa 

dem för plattformsoberoende tjänster och digitala tjänster.  I empirin lyfts problem 

som att kund eller beställare inte förstår vikten av att genomföra en utvärdering samt 

föredrar att genomföra sina egna utvärderingar. Somliga beskrev att det däremot är 

önskvärt att arbeta med beställare och utvärdera kontinuerligt utvecklingsprocessen 

igenom. I andra fall kan det vara så att det inte är företaget som utvecklar tjänsten som 
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tillhandahåller datainsamlingen eller utvärderingarna. Det beskrivs som ett problem 

därför att en kund och utvecklare har olika synsätt, till exempel på vad som är möjligt 

att genomföra. Utöver detta beskrivs även att det ibland inte finns tid eller budget för 

att utföra den datainsamling och utvärdering som behövs för att säkerställa att en 

plattformsoberoende tjänst uppfyller utsatta metriker. 
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6 Slutsats 

Metriker beskrivs som ett tillvägagångsätt för att mäta eller utvärdera, till exempel 

inom UX kan mätning av en genomförd uppgift eller nöjdheten hos användare 

beskrivas som metriker (Albert & Tulls, 2013). Studien syftar till att besvara frågan 

om hur metriker kan utvecklas för att stödja utvärdering av följdriktighet och 

kontinuitet på plattformsoberoende tjänster. Ur empirin framkom att det inte finns 

några generella utvärderingsmetriker för kontinuitet och följdriktighet på 

plattformsoberoende tjänster. Empirin beskrev istället processen för att ta fram 

utvärderingsmetriker för plattformsoberoende tjänster. Frågan besvaras därför genom 

ett tillvägagångsätt för att ta fram metriker och beskrivs i detta avsnitt (se figur 2).  

 

Ur teorin framkom att UX består av tre komponenter: användare, system och kontext 

(Roto, 2006). Kontext är den komponent som respondenterna framför allt lyfte i den 

empiriska studien, i samband med framtagning av metriker, för utvärdering av UX på 

plattformsoberoende tjänster.  Intervjuer och observationer framkom ur teorin som 

nödvändiga verktyg vid utvärdering av UX och användbarhet (Albert & Tullis, 2013; 

Preece et al., 2011). Dessa verktyg verifierades av respondenterna som aktuella 

tillvägagångsätt vid utvärdering av UX och användbarhet. 
 

Antila och Lui (2011) beskriver problem på grund av bristen på utvärderingsmetoder 

och verktyg för att utvärdera kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende 

tjänster. Problemet med nuvarande metoder och verktyg är att de är begränsade till 

ensamstående system och plattformar (Antila & Lui, 2011). Ett tillvägagångsätt har 

identifierats för att framställa metriker för utvärdering av plattformsoberoende tjänster 

och ger delvis en lösning det problem uttryckts gällande avsaknad av 

utvärderingsmetoder. Tillvägagångssättet kan stödja framtagning av 

utvärderingsmetriker för kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende tjänster 

(se figur 2). 
 

Förstudien innehåller en studie av användarnas möjliga kontexter. 

Plattformsoberoende tjänster kan användas i flera olika kontexter, som snabbt kan 

förändras och är inte begränsad till en specifik kontext. Kontexter som bör undersökas 

är användande, tidsmässiga, sociala och fysiska kontexter. 
 

För att upprätta utvärderingsmetriker är en analys av den nuvarande situationen 

förslagsvis en del av tillvägagångsättet (se figur 2). Genom att analysera den 

nuvarande situationen kan utvecklare få en uppfattning av användarnas nuvarande 

problem eller användningsområde. Analyserna genomförs med hjälp av observationer 

och intervjuer där användarnas kontexter studeras. Med hjälp av analyser av den 

nuvarande situationen går det även att identifiera interaktionsmönster på de 

plattformar som användare redan använder. Metriker som framställs från förstudien 

kan sedan användas som stöd vid utvärdering för att undersöka om tjänsten uppfyller 

användarens krav och behov. Metriker som framställs ska vara omvandlingsbara till 

mätbara värden, till exempel kan känslor placeras på en skala som omvandlas till 

siffror. Ur tillvägagångsättet genereras verifierade utvärderingsmetriker som 

bekräftats genom observationer och intervjuer som är relevanta för utvärdering av UX 

på plattformsoberoende tjänster. 
 



 30 
 

När förstudien är genomförd och metriker etablerade kan det vara av relevans att 

definiera en grafisk profil eller ett designramverk (se figur 2). En grafisk profil eller 

ett designramverk kan säkerställa att gränssnittet ser likvärdigt ut på flera plattformar. 

Genom att utföra de föreslagna delarna av tillvägagångsättet, som beskrivits ovan, 

finns förutsättningar att etablera utvärderingsmetriker som är av relevans för 

följdriktighet och kontinuitet. Under utveckling av en plattformsoberoende tjänst 

föreslås att tjänsten kontinuerligt utvärderas mot användare, genom observationer och 

intervjuer, baserat på de uppsatta metrikerna som identifierats från förstudien (se figur 

2). Observationerna utförs förslagsvis i användarnas naturliga kontexter för att 

kontinuerligt säkerställa plattformsoberoende tjänsters omfång av kontexter. 

6.1 Vidare forskning 

I studien har ett tillvägagångsättet skapats som stöd för att utveckla metriker som ska 

stödja utvärdering för följdriktighet och kontinuitet. Tillvägagångsättet behöver testas 

i praktiken för att bli verifierad. Vidare hade effekten av en lyckad utvärdering av 

kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende tjänster varit intressant att 

utforska i framtida studier. Det framtagna tillvägagångsättet är övergripande för 

plattformsoberoende tjänster. Tillvägagångsättet är inte begränsat till en enstaka 

tjänst. Däremot hade ett mer detaljerat specifikt tillvägagångsätt kunnat 

vidareutvecklas för olika kategorier av plattformsoberoende tjänster för framtida 

studier. 

Studien är utformad ur ett perspektiv som härstammar ifrån UX-teorier för enstaka 

produkter och plattformsoberoende tjänster. Studien inkluderar teori för enstaka 

produkter på grund av identifierad brist på utvärderingsmetoder och 

utvärderingsverktyg för kontinuitet och följdriktighet på plattformsoberoende tjänster. 

Studiens förslag på tillvägagångsätt hade därför behövt testas i praktiken för att 

validera att UX-teorierna är applicerbara på plattformsoberoende tjänster. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Intervjumall iteration 1 

Nr Fråga Syfte Referens 

1 Kan du beskriva din roll i 

företaget? Hur fick du den? 

Bakgrundsfråga, styrka 

urval 

Uppvärmningsfråga 

2 Vad gör företaget? Din 

huvudsakliga uppgift? 

Bakgrundsfråga, styrka 

urval 

Uppvärmningsfråga 

3 Vad har du arbetat med för 

projekt? Även tidigare 

projekt? 

Bakgrundsfråga, styrka 

urval 

Uppvärmningsfråga 

4 Har något av företagets 

projekt varit inriktade mot att 

utveckla plattformsoberoende 

tjänster? Eller har du tidigare 

jobbat med att utveckla 

plattformsoberoende 

tjänster? 

Bakgrundsfråga, styrka 

urval 

Upprvärmningsf 

råga 

5 Var tjänsterna som 

utvecklades mot redundanta, 

kompletterande eller 

exklusiva plattformar? 

För att kunna mappa mot 

vilken typ av tjänst de 

har utvecklat. 

Denis & Karsenty 

(2010) 

Kukkonen et al. 

(2010) 

6 Hur fungerar tjänstens eller 

tjänsternas kontinuitet? 

Följdriktighet? 

För att undersöka om 

respondenten är bekant 

med använda begrepp 

från teorin. 

Kukkonen et al., 

(2010) 

Denis & Karsenty 

(2010) 

Segerståhl (2008) 

7 Förhåller sig du eller 

företaget till User 

Experience? Hur? 

Undersöka om och hur 

företaget arbetar med 

user experience 

Forlizzi & Battarbee 

(2004) 

Kukkonen et al. 

(2010) 

Law et al. (2009) 

Preece et al. (2011) 

Segerståhl (2008) 

Vermeeren et al. 

(2009) 

Vermeeren et al. 

(2010) 

Oppelaar et al. 

(2008) 

8 Förhåller ni er mot Ta reda på vilka Albert & Tullis 
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användbarhetsmål? Vilka? 

Hur? När? 

eventuella 

användbarhetsmål som 

används och hur. 

(2013) 

Kukkonen et al. 

(2010) 

Preece et al. (2011) 

9 Förhåller ni er mot UX-mål? 

Vilka? Hur? När? 

Ta reda på vilka 

eventuella UX mål som 

används och hur. 

Albert & Tullis 

(2013) 

Preece et al. (2011) 

10 När tar ni som utvecklare 

fram mål för ett projekt som 

ni sedan kan arbeta med? 

Hur? 

När sätts målen i ett 

projekt? 

Generell fråga för att 

få reda på deras 

processer. 

11 Utvärderar ni produkter och 

tjänster inom företag? Även 

tidigare projekt? Hur hade 

du gjort det? Varför, varför 

inte? 

Hur och om företaget 

utvärderar? 

Albert & Tullis 

(2013) 

12 Har du någon gång utvärderat 

en plattformsoberoende 

tjänst? Hur hade du gjort 

det? Varför, varför inte? 

Hur och om företaget har 

utvärderat en 

plattformsoberoende 

tjänst. 

Albert & Tullis 

(2013) 

13 Har du någon gång utvärderat 

följdriktighet och 

kontinuitet? Hur hade du 

gjort det? Hur gjorde du det? 

Varför, varför inte? 

Hur har företaget 

eventuellt utvärderat 

följdriktighet och 

kontinuitet, vilket är vår 

kunskapslucka. 

Albert & Tullis 

(2013) 

Denis & Karsenty 

(2010) 

Kukkonen et al., 

(2010) 

Segerståhl (2008) 

14 För att utvärdera UX, 

matchar du de utsatta målen 

som angivits i projektet mot 

resultatet? Hur? 

Hur återkopplar 

utvecklarna till sina mål? 

Hur företaget går till 

väga. 

15 Har du förhållit dig till 

mätbara metriker? Hur? 

Vilka? Varför, varför inte? 

Hur företaget har 

förhållit sig till mätbara 

kriterier och hur de 

använt dem. 

Albert & Tullis 

(2013) 

16 Finns det någonting som du 

vill lägga till? 

Övrigt och tillägg. Övrigt. 
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8.2 Bilaga 2 – Intervjufrågor iteration 1 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som just nu skriver vår kandidatuppsats 

inom informatik. Vår studie handlar om hur user experience (UX) kan utvärderas på 

plattformsoberoende tjänster. Plattformsoberoende tjänster har vi definierat som en 

tjänst som kan användas på olika plattformar, till exempel en surfplatta, mobiltelefon 

eller dator. Syftet med intervjun är att få förståelse om hur UX utvärderas i 

arbetslivet. 

 

Vi vill med hjälp av intervjun få reda på hur UX-praktiker tillämpar utvärdering av 

UX på plattformsoberoende tjänster. Målet efter intervjun är att sammanställa och 

jämföra de eventuellt olika svaren och beskrivningarna som framkommer av 

respondenterna. Dessa svar kommer jämföras med teorier från vetenskapliga artiklar 

och på så vis generera nya utvärderingsmetriker som kan användas vid utvärdering av 

UX på plattformsoberoende tjänster. 

 

Svaren som vi får från respondenter kommer att hanteras konfidentiellt och vi 

kommer således inte att skriva ut namn eller företag, istället får respondenterna 

påhittade namn till uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna 

genomföra en analys efter att intervjun är genomförd. Intervjun tar cirka 20-30 

minuter. 

 

Bakgrund 
1. Kan du beskriva din roll i företaget? Hur fick du den? 

 

2. Vad gör företaget? Din huvudsakliga uppgift? 

 

3. Vad har du arbetat med för projekt? Även tidigare projekt? 

 

Plattformar 
4. Har något av företagets projekt varit inriktade mot att utveckla plattformsoberoende 

tjänster? Eller har du tidigare jobbat med att utveckla plattformsoberoende tjänster? 

 

5. Var tjänsterna som utvecklades mot redundanta, kompletterande eller exklusiva på 

de olika plattformarna? 

 

6. Hur fungerar tjänstens eller tjänsternas kontinuitet? Följdriktighet? 

 

Användare 
7. Förhåller sig du eller företaget till User Experience? Hur? 

 

8. Förhåller ni er mot användbarhetsmål? Vilka? Hur? När? 

 

9. Förhåller ni er mot UX-mål? Vilka? Hur? När? 

 

10. När tar ni som utvecklare fram mål för ett projekt som ni sedan kan arbeta med? 

Hur? 
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Utvärdering 
11. Utvärderar ni produkter och tjänster inom företag? Även tidigare projekt? Hur 

hade du gjort det? Hur? Varför, varför inte? 

 

12. Har du någon gång utvärderat en plattformsoberoende tjänst? Hur hade du gjort 

det? Hur gjorde du det? Varför, varför inte? 

 

13. Har du någon gång utvärderat kontinuitet och följdriktighet? Hur hade gjort det? 

Hur gjorde du det? Varför, varför inte? 

 

14. För att utvärdera UX, matchar du de utsatta målen som angivits i projektet mot 

resultatet? Hur? 

 

15. Har du förhållit dig till mätbara metriker? Hur? Vilka? Varför, varför inte? 

 

Övrigt 
16. Finns det någonting som du vill lägga till? 

 

Tack för din medverkan! 
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8.3 Bilaga 3 – Intervjumall iteration 2 

Nr Fråga Syfte Referens 

1 Kan du beskriva din roll i 

företaget? Hur fick du den? 

Bakgrundsfråga, 

styrka urval 

Uppvärmningsfråga 

2 Vad gör företaget? Din 

huvudsakliga uppgift? 

Bakgrundsfråga, 

styrka urval 

Uppvärmningsfråga 

3 Vad har du arbetat med för 

projekt? Även tidigare projekt? 

Bakgrundsfråga, 

styrka urval 

Uppvärmningsfråga 

4 Har något av företagets projekt 

varit inriktade mot att utveckla 

plattformsoberoende tjänster? 

Eller har du tidigare jobbat med 

att utveckla plattformsoberoende 

tjänster? 

Bakgrundsfråga, 

styrka urval 

Upprvärmningsf 

råga 

5 Vilka plattformar fungerade 

tjänsten på? Hur såg ni 

kontexten? 

Undersöka vilken typ 

av plattform och 

tjänst de har samt hur 

kontexten spelade in. 

Dennis & 

Karsenty (2010) 

Kukkonen et al. 

(2010) 

Roto (2006) 

6 Hur förhåll ni er till 

användarinvolvering? 

Undersöka hur 

användare deltagar 

eller finns i projekt. 

Albert & Tullis 

(2013) 

Forlizzi & 

Battarbee (2004) 

Law et al. (2009) 

Kukkonen et al. 

(2010) 

Preece et al. 

(2011) 

Segerståhl (2008) 

Vermeeren et al. 

(2009) 

Vermeeren et al. 

(2010) 

Oppelaar et al. 

(2008) 

7 När tar ni som utvecklare fram 

mål för ett plattformsoberoende 

projekt som ni sedan kan arbeta 

med? Hur? 

Undersöka hur deras 

arbetsprocesser ser 

ut. 

Albert & Tullis 

(2013) 

Preece et al. 

(2011) 

 

8 Utvärderar ni produkter och 

tjänster inom företag? Även 

Undersöka hur och 

om företaget 

Albert & Tullis 

(2013) 
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tidigare projekt? Hur hade du 

gjort det? Varför, varför inte? 

använder 

utvärderingar. 

Kukkonen et al. 

(2010) 

Preece et al. 

(2011) 

9 Har du någon gång utvärderat en 

plattformsoberoende tjänst? Hur 

hade du gjort det? Hur gjorde du 

det? Varför, varför inte? Vad 

kollade ni på? 

Ta reda på vilka 

eventuella UX mål 

som används och hur. 

Albert & Tullis 

(2013) 

Preece et al. (2011) 

10 För att utvärdera UX, hur 

återkopplar ni de utsatta målen 

som angivits i projektet mot 

resultatet av utvärderingen? Hur? 

Undersöka koppling 

mellan UX och 

utvärderingar. 

Undersökande fråga. 

11 Finns det någonting som du vill 

lägga till? 

Tilläggsfråga. Övrigt. 
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8.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor interation 2 

Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som just nu skriver vår kandidatuppsats 

inom informatik. Vår studie handlar om hur user experience (UX) kan utvärderas på 

plattformsoberoende tjänster. Plattformsoberoende tjänster har vi definierat som en 

tjänst som kan användas på olika plattformar, till exempel en surfplatta, mobiltelefon 

eller dator. Syftet med intervjun är att få förståelse om hur UX utvärderas i 

arbetslivet. 

 

Vi vill med hjälp av intervjun få reda på hur UX-praktiker tillämpar utvärdering av 

UX på plattformsoberoende tjänster. Målet efter intervjun är att sammanställa och 

jämföra de eventuellt olika svaren och beskrivningarna som framkommer av 

respondenterna. Dessa svar kommer jämföras med teorier från vetenskapliga artiklar 

och på så vis generera nya utvärderingsmetriker som kan användas vid utvärdering av 

UX på plattformsoberoende tjänster. 

 

Svaren som vi får från respondenter kommer att hanteras konfidentiellt och vi 

kommer således inte att skriva ut namn eller företag, istället får respondenterna 

påhittade namn till uppsatsen. Intervjun kommer att spelas in för att vi ska kunna 

genomföra en analys efter att intervjun är genomförd. Intervjun tar cirka 20-30 

minuter. 

 

1. Kan du beskriva din roll i företaget? Hur fick du den? 

 

2. Vad gör företaget? Din huvudsakliga uppgift? 

 

3. Vad har du arbetat med för projekt? Även tidigare projekt? 

 

4. Har något av företagets projekt varit inriktade mot att utveckla plattformsoberoende 

tjänster? Eller har du tidigare jobbat med att utveckla plattformsoberoende tjänster? 

 

5. Vilka plattformar fungerade tjänsten på? Hur såg ni på kontexten? 

 

6. Hur förhöll ni er till användarinvolvering? 

 

7. När tar ni som utvecklare fram mål för ett plattformsoberoende projekt som ni 

sedan kan arbeta med? Hur? 

 

8. Utvärderar ni produkter och tjänster inom företag? Även tidigare projekt? Hur hade 

du gjort det? Hur? Varför, varför inte? 

 

9. Har du någon gång utvärderat en plattformsoberoende tjänst? Hur hade du gjort 

det? Hur gjorde du det? Varför, varför inte? Vad kollade ni på? 

 

10. För att utvärdera UX, hur återkopplar ni de utsatta målen som angivits i projektet 

mot resultatet av utvärderingen? Hur? 

 

11. Finns det någonting som du vill lägga till? 

 

Tack för din medverkan! 
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