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1.1Bakgrund 
Eftersom guider vållat en del problem i tidigare användartestar valde vi att enbart testa guider den 

här gången.  

Första uppgiften var att jämföra hur användaren använder guider i förhållande till enkelt svar när de 

söker efter information som går att få fram båda via guide och enkelt svar. 

Vi testade också kontaktblock i guide, för att se om kontaktinformationen är tillgänglig även om den 

ligger inne på ett steg i guiden.  

Sista uppgiften var ett återtest av toggle-funktionen i mobiltelefonen som vi hade problem med vid 

föregående test. I detta test hade vi ändrat färg och bytt ut ikonen på denna för att se eventuella 

förändringar i testerna. 

1.2 Syfte 

Syftet med testerna var att samla in data om guiderna som har varit ett problem i tidigare tester, 

samt att återtesta vissa funktioner som gett dåliga testresultat i tidigare tester.  

2.1 Metod 

Sex stycken testpersoner. Insamling av data gjordes via observation av givna testscenarion och 

intervjuer med testpersonerna. Testet består av förfrågor, sökfrågor och efterfrågor. 

1. Sök bidrag för bostadsanpassning 

2. Leta fram kontaktuppgifter för alkoholgruppen 

3. Guiderna i mobil (Test om TP använder klickfunktionen eller knappen nästa.) 

2.1.1 Miljö 

Användartestet genomfördes på Uppsala stadsbibliotek. I testet användes både dator och 

mobiltelefon. 

2.1.1 Urval 

Testpersonerna är slumpmässigt utvalda. 

3. Resultat 

3.1 Förfrågor 

 
Ålder Kön Har du besökt 

uppsala.se 
förut? 

Till vad? Primärt 
surfalternativ 

Tp1 45 Kvinna Aldrig  Dator, Mobil 
Tp2 39 Man Aldrig  Dator, plattor, 

mobil 
Tp3 69 Man Har besökt den 

någon gång 
 Plattor 



Tp4 51 Kvinna Någon gång Bibliotek, 
skolor, Tel nr 

Plattor 

Tp5 69 Kvinna Inte så ofta Bibliotek Dator 
Tp6 40 Man Enstaka gång Kör Dator 

 

3.2 Testuppgifter 
 Sök bidrag för 

bostadsanpassning 
Kontaktuppgifter – 
alkoholgruppen 

Guider i 
mobiltelefonen? 

Tp1    

Tp2    

Tp3    

Tp4    

Tp5    

Tp6    

Grön – TP klarade uppgiften utan problem 

Gul – TP klarade uppgiften med vissa svårigheter  

Röd – TP klarade inte uppgiften utan hjälp 

 

 Sök bidrag för 
bostadsanpassning? 

Kontaktblock? Guider i Mobil Övriga synpunkter? 

Tp1 ”Boende och trafik” 
rubriken förvirrar 
men TP valde ändå 
rätt ingång. TP trodde 
att man skulle söka 
efter blanketter. TP 
kunde ta sig fram till 
rätt ställe väldigt 
enkelt och hoppade 
över guide och gick 
direkt till enkelt svar. 

Det var bra att 
kontakt blocken var 
grå och att dessa 
fanns längst ner på 
sidan. Namnet 
Alkoholgruppen går ej 
att söka på. 
TP navigerade fel 
först men kunde med 
hjälp av ledstexterna 
komma rätt sedan. 

TP vill ha rubriker 
synliga i mobil. TP 
tyckte att man 
ignorerar den blå 
färgen eftersom den 
finns i sidhuvudet. TP 
noterade inte alls att 
man kunde klicka och 
öppna guiden. 

 

Tp2 Valde att söka och 
hittade rätt direkt. 
När TP navigerade 
övervägde TP 
”Boende och trafik”. 
Valde dock ”Omsorg 
och stöd” och kom via 
en guide till rätt 
ställe. 

Kom rätt via sök 
direkt och hittade lätt 
kontaktblocken. TP 
upplevde 
kontaktblocken som 
bra och tyckte det var 
bra att dessa var grå 
och att de låg längst 
ner på sidan. 

Öppnade guiden via 
”klick-funktionen” och 
hittade rätt. Det var 
lätt då man kunde 
expandera den och 
överblicka guiden. 
Annars för mycket 
bläddrande. 

Sök viktigt för att få 
relevanta sökträffar. 
TP tycker inte att 
man läser ledtexterna 
under rubrikerna. 

TP3 Använde sök och kom 
till rätt ställe direkt. 
Kunde även via 
menyn navigera 
väldigt enkelt till rätt 
ställe. 

TP kom rätt direkt via 
sök och kunde sedan 
navigera in i guiden 
och hitta rätt 
kontaktinformation. 
Kontaktblocket var 
tydligt och enkelt att 
se även fast man 
måste scrolla. 

Hittade rätt via att 
navigera genom 
guiden. Noterade inte 
att det fanns en klick-
funktion för att 
expandera guiden. 
 
Knapparna är stora 
och tar mest fokus, 
vilket gör att man inte 
ser toggle-funktionen 
lika mycket. 

Upplevde att både 
sök och meny 
fungerade bra att 
navigera genom. 
Väldigt enkel och bra 
layout. 



Tp4 Navigerade och 
hittade rätt till enkelt 
svar direkt. TP läste 
ledtexterna noga. TP 
tänkte först gå till 
”boende och trafik” 
med såg ordet 
funktionsnedsättning. 

Hittade rätt till 
kontaktblocket. TP 
läste även här 
ledtexterna noga.  
Kontaktblock ligger 
alltid längst ner så det 
är naturligt att hitta 
den informationen 
där. 

Kom till rätt ställe via 
att navigera med 
knapparna, noterade 
inte att man hade en 
klick-funktion som 
kunde expandera 
guiden. Knapparna är 
tydliga och det är bra 
att man slipper scrolla 
nedåt. 

TP hittade lätt 
informationen. 
Dagens uppsala.se är 
geggig i layout. Den 
nya är mer avskalad 
och ren i designen. 

Tp5 Kom till rätt ställe via 
sök. Via menyn kom 
TP till boende och 
trafik först, sedan in 
på stöd och omsorg, 
och via guiden till rätt 
ställe. 

TP navigerade först in 
på stöd för anhöriga 
och kom fel. TP valde 
sedan att använda 
söken och trots en låg 
sök indexering så kom 
TP rätt och kunde 
sedan ta sig in till 
guiden och rätt 
kontaktinformation. 
TP upplevde rubriken 
”Socialt och 
ekonomiskt stöd” 
som svår. 
 
Kontaktblocken 
kändes naturliga och 
lätta att hitta. 

TP började gå via 
nästaknappen och såg 
sedan att man kunde 
expandera guiden och 
gick där till rätt ställe. 

Ett guidesteg 
indexerar inte i 
sökträffarna. Gick lätt 
att hitta 
informationen. 
Upplevde menyn som 
bättre än söken. 
Upplevde den nya 
som mer modern i 
design, bättre 
startsida men 
tydligare ingångar för 
huvudkategorier. 

Tp6 Navigerade fel från 
början och tappade 
bort sig redan i ett 
tidigt skede. Valde 
rätt huvudingång. 

”Socialt och 
ekonomiskt stöd” 
förvirrande. 
Navigerade även här 
fel, men tog sig till 
slut rätt och kom till 
kontakt-
informationen. 
 
Naturligt att 
kontaktblock ligger 
längst ner. 

Noterade inte 
klickfunktionen. 
Ledtexten för liten. 
”Visa alla delar i 
guiden” säger inte så 
mycket för TP. 
Det var enkelt att gå 
via knapparna. 

Tyckte att startsidan 
var snygg och prydlig. 

 

4. Sammanställning 
Alla testpersoner lyckades navigera och lösa uppgifterna de fått förutom TP6 som tappade bort sig på 

uppgift1. Dock finns det vissa saker som vi behöver jobba vidare med.  

Uppgift 1)  

Vi noterade att rubriken ”Boende och trafik” på startsidan gav upphov till förvirring för flera 

användare när de fick i uppgift att söka bidrag för bostadsanpassning. Informationen finns under 

kategorin ”Stöd och omsorg”. Vi noterade också att flera användare valde att scrolla ner på nivå tre-

sidan och sedan gick in på enkelt svar för att hitta rätt. Vi ville se hur användaren använder guiden i 

förhållande till ett enkelt svar, då båda dessa leder användaren till rätt ställe. Att testpersonerna 

valde att gå på enkelt svar istället för på en guide kan bero på att vi gav dem en ganska smal 

sökuppgift.  

Rubriken ”Socialt och ekonomiskt stöd” på nivå två-sidan var lite förvirrande för ett par testpersoner. 

Detta då de hade i uppgift att söka efter kontaktinformation till alkoholgruppen. De tyckte det var 



svårt att förstå att informationen om alkoholmissbruk skulle finns under denna rubrik, även om 

information fanns i ledtexten under rubriken. 

Uppgift 2) 

Kontaktblocken upplevdes som väldigt tydliga. Testpersonerna var vana att kontaktinformation alltid 

finns längst ner och tyckte att det är naturligt att behöva scrolla neråt på sidan. De uppskattade 

också att blocken har en annan färg (grå) och tyckte att de står ut bra mot den andra informationen. 

Uppgift 3) 

Guiderna i mobilen var återigen den problematiska delen. Två av testpersonerna såg att man kunde 

expandera guiden medan övriga valde att navigera via nästa-knapparna. Synpunkter som framkom 

var att ledtexten var för liten, att nästa- och tillbakaknapparna var stora och tog mycket fokus samt 

att den blå färgen gjorde att testpersonen inte noterade den eftersom det var samma färg som i 

sidhuvudet. Alla testpersoner kom ändå till rätt ställe och klarade av uppgiften, även om de flesta 

missade att man kan expandera guiden. Vi får fundera vidare på hur vi kan tydliggöra rubrikerna för 

alla guidesteg. Detta för att användarna ska kunna överblicka hela guiden och dess innehåll. 

 


