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Projekt CraftEd - användarutvärdering 

 

Förord 
 
CraftEd är ett webbredigeringsverktyg som skapats som studentprojekt vid Luleå 
tekniska universitet hösten 2004 och våren 2005. Vid utvecklingen av programmet 
gjordes ingen grundlig användarutvärdering.  
 
I detta examensarbete genomförs och redovisas en grundlig användarutvärdering av 
programmet CraftEd.  
 
Resultaten från denna rapport kan användas till att förbättra webbredigeringsverktyg 
CraftEd samt vid nyskapande av liknande verktyg. 
 
 
 
Summary in English 
 
CraftEd is an online web editor that has been developed as a student project at Luleå 
University of Technology in the fall of 2004 and spring 2005. When the editor was 
created no user evaluation was carried out. 
 
This work presents a thorough user evaluation of CraftEd. The evaluation shows that 
users tend to need some kind of help function when using this kind of program. Also 
a system that does not require the user to understand html is preferable. 
 
The results presented in this report can be used to enhance the online editor CraftEd 
and also to help in the creation of similar tools. 
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1. Inledning 
 
CraftEd är ett webbredigeringsverktyg som skapats som studentprojekt vid Luleå 
tekniska universitet hösten 2004 och våren 2005. Bakgrunden till varför CraftEd 
skapades var att institutionen för systemteknik på universitetet behövde ett verktyg 
med vilken det gick smidigt att redigera institutionens html-sidor. Ett liknande 
kommersiellt verktyg fanns och användes men uppfyllde inte kraven på framför allt 
enkelhet och snabbhet. Detta var upphovet till varför online-webbredigeringsverktyget 
CraftEd skapades.  
 
I första hand riktar sig programmet till datoradministratörer och personer som i sitt 
arbete redigerar mycket html-sidor, men det finns även intresse för att bredda 
användargruppen till att innehålla lärare och andra personer med behov av att då och 
då redigera html-sidor. Programmet är speciellt smidigt då man vill göra små 
ändringar på html-sidor som finns online samt för att få information snabbt online. 
Programmet är inte lämpat att användas till att skapa designkrävande eller på annat 
sätt speciellt krävande html-sidor. Nedan finns en bild på CraftEds 
användargränssnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid utvecklingen av programmet gjordes ingen grundlig användarutvärdering. En 
användarutvärdering är ett sätt att dokumentera brister och idéer till förbättringar ur 
användares perspektiv. I detta examensarbete genomförs och redovisas en grundlig 
användarutvärdering av programmet CraftEd.  

Bild 1. CraftEds användargränssnitt. 
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En användarutvärdering kan genomföras på flera olika sätt. Ett sätt är att låta 
användare fritt testa det aktuella programmet och nedteckna de problem som 
användare stöter på. Ett annat sätt att genomföra en användarutvärdering är att 
skapa så kallade användarscenarier.  
 
Vid en användarutvärdering är det lämpligt att samla in användares åsikter som 
komplement till utvärderingsledares egna observationer. Användares åsikter kan 
samlas in på flera sätt t ex. genom intervju med antingen bandspelare, videokamera 
eller penna och papper. Ett annat sätt att samla användares synpunkter är att skapa 
ett utvärderingsformulär som användaren får fylla i efter att ha genomfört 
användarscenarierna. 
 
I utvärderingen av CraftEd har metoden att använda användarscenarier ihop med 
utvärderingsformulär använts för att på ett enkelt och effektivt sätt samla information 
om hur programmet kan förbättras. Resultaten från denna rapport kan användas till 
att förbättra webbredigeringsverktyget CraftEd samt vid nyskapande av liknande 
verktyg. 
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2. Användarscenarier 
 
En användarutvärdering kan genomföras på flera olika sätt. Ett sätt är att låta 
användare fritt testa det aktuella programmet och nedteckna de problem som de 
stöter på. Nackdelen med denna typ av användarutvärdering är att viktiga delar av 
programmet kan utvärderas dåligt eller helt förbigås.  
 
Ett annat sätt att genomföra en användarutvärdering är att skapa så kallade 
användarscenarier. Ett användarscenario beskriver ett handlingsförlopp i 
programmet. Användaren kan själv välja på vilket sätt uppgiften angrips.  På detta 
sätt kan utvärderingsledaren styra vilka områden som ska utvärderas. Nackdelen 
med denna typ av utvärdering är att ansvaret för en heltäckande utvärdering ligger 
hos utvärderingsledaren. 
 
Vid utvärdering av CraftEd har den senare metoden använts där färdiga 
användarscenarier följts. Utvärderingen har bestått av fem stycken olika 
användarscenarier; Tabellhantering, Listhantering, Bildhantering, Länkhantering och 
Övrigt. Tabell-, List-, Bild- och Länkhantering behöver inte förklaras närmare, 
scenarierna handlar om det namnet antyder. Scenariot Övrigt täcker hanteringen av 
stilmallar, div-tagg och span-tagg. När användaren genomför scenarierna antecknar 
utvärderingsledaren observationer som senare analyseras.  
 
Användarscenarierna som använts vid CraftEds utvärdering finns som bilaga 1. 
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3. Utvärderingsformulär 
 
Vid en användarutvärdering är det lämpligt att samla in användares åsikter som 
komplement till utvärderingsledarens egna observationer. Användares åsikter kan 
samlas in på flera sätt t ex. genom intervju med antingen bandspelare, videokamera 
eller penna och papper. På detta sätt kan utvärderingsledaren få mycket information 
men det finns några nackdelar. För det första kan många användare bli hämmade av 
en bandspelare eller videokamera och de synpunkter som utvärderingsledaren är ute 
efter uteblir. Det andra hindret är den tekniska utrustningen som måste införskaffas. 
Den tredje nackdelen är att analyserandet av ett material på ljud- eller videoband kan 
ta mycket tid till anspråk. 
 
Ett annat sätt att samla användares synpunkter är att skapa ett utvärderingsformulär. 
I ett utvärderingsformulär får användaren besvara färdiga frågor om systemet. På 
detta sätt får utvärderingsledaren effektivt och relativt enkelt svar på de frågor som är 
aktuella. 
 
Vid CraftEds utvärdering fick användarna fylla i ett utvärderingsformulär efter att 
användarscenarierna fullföljts. Utvärderingsformuläret bestod av tre delar: första 
delen samlade information om användaren, i den andra delen fick användaren 
besvara färdiga frågor om systemet och slutligen i den sista delen av 
utvärderingsformuläret gavs användaren möjlighet att även komma med synpunkter 
som inte ingått i den andra delen. 
 
Utvärderingsformuläret som använts vid CraftEds utvärdering finns som bilaga 2. 
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4. Användarutvärdering 
 
Användarutvärderingen består av två delar; Utvärderingsobservationer och 
Utvärderingsformulär. Under utvärderingsobservationer redovisas de observationer 
som utvärderingsledaren gjort när användarna genomfört användarscenarierna. 
Utvärderingsformuläravsnittet redovisar svaren från utvärderingsformuläret som 
använts. 
 
I första hand riktar sig programmet till datoradministratörer och personer som i sitt 
arbete redigerar mycket html-sidor, men det finns även intresse för att bredda 
användargruppen till att innehålla lärare och andra personer med behov av att då och 
då redigera html-sidor. Programmets primära målgrupp är alltså administratörer av 
datasystem. I deras arbete krävs små förändringar relativt ofta på html-sidor och för 
sådana ändringar lämpar sig programmet väl. Administratörer har sällan behov av att 
skapa väldigt speciella och designmässiga sidor utan snarare ett snabbt sätt att 
publicera och ändra information på nätet. Programmet är väl lämpad för 
datoradministratörer även ur den aspekten. 
 
Användarutvärderingen genomfördes på följande sätt; 
1. Utvärderingsledaren gav en kort presentation av syftet med arbetet och 

programmet. 
2. Användaren fick bläddra igenom användarscenariedokumentet och ställa frågor. 
3. Användaren utförde uppgifterna i användarscenariedokumentet samtidigt som 

utvärderingsledaren förde observationer som nedtecknades i 
utvärderingsobservationsdokumentet. Vid större problem ingrep 
utvärderingsledaren, annars genomfördes denna del med minimal eller ingen 
kommunikation mellan användaren och utvärderingsledaren. Tidsåtgång för 
användarscenariedelen finns redovisad i Tabell 1. 

4. Användaren fyllde i utvärderingsformuläret. Tidsåtgång för 
utvärderingsformulärdelen  finns redovisad i Tabell 1. 

5. I slutet fanns tillfälle till samtal om programmet. 
 
 

Användare Användarscenarier Formulär Totalt 
1 20 16 36 
2 34 38 72 
3 37 18 55 
4 46 17 63 
5 41 27 68 
6 27 36 63 
7 31 25 56 
8 47 16 63 

 
Tabell 1. Tidsredovisningen för utvärderingen i minuter. 
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4.1 Utvärderingsobservationer 
Samtidigt som användare genomförde uppgifterna i användarscenariedokumentet 
förde utvärderingsledaren anteckningar om hur uppgifterna löstes. Under detta 
avsnitt redovisas en sammanfattning av alla anteckningar som förts under 
utvärderingen av projekt CraftEd. Alla anteckningar som gjorts finns i bilaga 3. 
  
 

4.1.1 Tabellhantering 
� De flesta användare vill använda musens högerknapp för att redigera tabeller. 
� Tabeller upplevs som svåra att redigera av alla användare på grund av att 

tabellen är svår att markera. 
� Flera användare tycker att det inte är uppenbart vad rad- och kolumnhanterings 

ikonerna betyder. 
 

4.1.2 Listhantering 
� Flera användare har vissa problem med att förstå hur man kommer ur en lista. 
� För de flesta användare är det inte uppenbart hur man skapar fler än en nivå i en 

definitionslista. 
 

4.1.3 Bildhantering 
� Ordet Alts betydelse var mycket svår att tolka för alla användare. 
� Några användare vill använda musens högerknapp för att redigera bilden. 
� En användare vill dubbelklicka med musens vänsterknapp för att redigera bilden. 
 

4.1.4 Länkhantering 
� Alla användare har problem med betydelsen av de olika fälten. 
� Alla användare har problem med betydelsen av de olika Target valen. 
� Alla användare missar ”http://” i Link-fältet. 
� Alla användare har problem med internlänkningen. 
� Alla användare tycker att det är konstigt när inget syns i redigeringsverktyget när 

ett ankare skapats. 
� De flesta användare vill skapa en länk utan att ha markerat en text eller bild först. 
 

4.1.5 Övrigt 
� Alla användare har problem att förstå div- och span-tagg. 
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4.2 Utvärderingsformulär 
Ett utvärderingsformulär användes för att samla in tre sorters information; information 
om användaren, användares svar på färdiga frågor samt användares fria synpunkter. I 
detta avsnitt presenteras en sammanfattning av all information från 
utvärderingsformuläret. Alla svar från utvärderingsformuläret finns i bilaga 4. 
 

4.2.1 Testpersonsuppgifter 
Vid utvärderingen deltog 8 personer med olika bakgrund. Tre personer arbetar intensivt 
med datoradministrering och html-kod, ytterligare tre personer har arbetat eller arbetar 
från och till med datorer och html-kod, de sista två arbetar mindre med datorer och 
ingenting med html-kod. Den sista gruppen arbetar som lärare och är ur den synvinkeln 
en intressant användargrupp.  
 
Könsfördelning: 
Vid utvärderingen deltog 6 män och 2 kvinnor. 
 
Ålder:  
Snittålder för de deltagande i utvärderingen var 27 år. 
 
Datorvana: 
Kunskaper vid datoranvändande för hela gruppen hamnade på en fyrgradig skala på 
2,8. 
 
Html-vana: 
Kunskaper av html-vana för hela gruppen hamnade på en fyrgradig skala på 1,9. 
 
Arbetande med html-sidor: 
En fjärdedel av gruppen arbetar med html-sidor 5-20 gånger i månaden. 
En fjärdedel av gruppen arbetar med html-sidor 1-5 gånger i månaden. 
Resten av gruppen arbetar aldrig med html-sidor. 
 

4.2.2 Svar på formulärfrågor om systemet 
Tio områden valdes ut för att utvärderas genom användarnas svar på de ställda frågor. I 
detta avsnitt sammanfattas svaren från frågeformuläret på de olika områdena. 
Svarsalternativen i formuläret har varit från 1 till 4. För mer detaljerad information om 
frågor och svar se bilaga 4.  
 
Systemets tillstånd.   2,6 
Verklighetskoppling.    3,0 
Användarkontroll och frihet.  3,2 
Konsekvens och standard.   3,3 
Felhantering.   2,4 
Igenkännande och ihågkommande. 3,2 
Flexibelt och effektivt användande. 3,0 
Estetisk och minimalistisk design.  3,3 
Hjälpfunktion.   1,8 
Helhetsuppfattning.   2,6 
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4.2.3 Användarnas övriga synpunkter 
Detta avsnitt presenterar en sammanfattning av användares övriga synpunkter. För mer 
detaljerad information se bilaga 4. 
 
 
Vad tycker du bör förbättras i systemet? 
� En användare önskade att stilmallshanteringen skulle förändras. 
 
� Bättre hjälpsystem efterlystes av flera användare. 
 
� Mer WYSIWYG (What You See Is What You Get) och mindre html tyckte många 

användare. 
 
� En användare tyckte att systemet kunde vara mer intuitivt, användaren bör veta vad 

den förväntade inmatningen skall vara. 
 
� Två användare tyckte att svensk text rakt igenom systemet ökar chansen att lyckas 

med sina intentioner.  
 
� Avlusning av programmet önskades. 
 
 
 
Vad tycker du bäst om i systemet? 
� Användare tyckte generellt att systemet var rent och lätthanterligt. 
 
� Att möjliggöra redigeringen av html-sidor genom Internet var omtyckt av flera 

användare. 
 
 
 
Övrigt 
� En användare tyckte att tabellhanteringen var besvärlig. 
 
� En användare tyckte att det vore trevligt om det gick att ändra på både preview-

fönstrets och själva programmets storlek. 
 
� Två användare tyckte att programmet skulle kunna utökas att innehålla mer 

funktionalitet. T ex. möjlighet att växla mellan ett avancerat läge och normalläge 
skulle bredda användbarheten av programmet. 
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5. Slutsatser 
Detta avsnitt presenterar alla slutsatser dragna från materialet som utvärderingen 
producerat. Avsnittet är uppdelat i fem områden där en längre förklarande text 
beskriver problemen, slutsatserna och eventuella lösningar till problemen. Varje 
område avslutas med en sammanfattning om vad som bör göras för att förbättra det 
aktuella området i systemet. 
 

5.1 Tabellhantering 
Tabellhanteringen var problematisk för alla användare. Själva användandet av skapa 
tabell-knappen var inget problem, däremot att lyckas redigera en befintlig tabell 
genom att använda samma knapp igen gav upphov till väldiga problem. För att kunna 
redigera en befintlig tabell måsta användaren klicka med musens vänsterknapp på 
tabellens yttre ram när musmarkören ändras till ett kors, sedan klicka skapa/redigera 
tabell-knappen. Musmarkören kan även ändras till ett kors inne i tabellen om 
Cellspacing är satt till ett värde. Detta är väldigt missledande på grund av att tabellen 
inte går att redigera på det sättet i dagsläget. Detta behöver ändras till att fungera 
mer konsekvent. Flera användare försökte redigera en befintlig tabell genom att 
antingen högerklicka i tabellen eller dubbelklicka med vänster musknapp i tabellen. 
Att använda högerklick för att redigera tabellen skulle medföra stora förändringar i 
hela programmet, detta är inte realistiskt att genomföra. Frågan är om högerklick kan 
avaktiveras på något sätt för att minska förvirringen. Dubbelklick däremot kan vara ett 
mycket bra sätt att redigera en befintlig tabell. 
 
När en tabell skapas, utan att en Cellpadding anges, är det väldigt svårt att träffa rätt 
kolumn i tabellen med musmarkören. Ett sätt att underlätta tabellhanteringen för 
användaren skulle kunna vara att sätta en standard cellpadding på 1 pixel när 
tabellen skapas. 
 
Flera användare upplevde lägga till/ta bort rad/kolumn-ikonerna som otydliga. En 
användare märkte inte att det var pilar på ikonerna förrän jag påpekade det. Dessa 
ikoner skulle kunna förtydligas en del. 
 
Sammanfattningsvis: 
De saker som bör ändras eller förbättras vad gäller tabellhanteringen 
� Redigeringen av tabellen behöver ses över. 
� Kolumnerna i en nyskapad tabell bör vara lättare att träffa med musmarkören. 
� Rad- och kolumnhanteringsikonerna kan förtydligas. 
 

5.2 Listhantering 
Listhanteringen gav ej upphov till större problem. Några användare hade problem 
med att ta sig ur en lista. Detta torde dock inte vara något problem som måste lösas. 
Tillvägagångssätten för att ta sig ur en lista följer standarden i liknande program, att 
trycka två gånge på Enter. 
 



Projekt CraftEd - användarutvärdering 

10 

Några användare upplevde det som svårt att skapa fler är två nivåer i en 
definitionslista. Hanteringen av definitionslistor skulle kunna underlättas genom att 
lägga till vägledande grafik i programmet. T ex. 
 <Click to insert level heading or additional           
 levels by pressing Insert delimiter list button>   
  <Click to insert level heading or additional   
  levels by pressing Insert delimiter list button>  
 
Sammanfattningsvis: 
De saker som bör ändras eller förbättras vad gäller listhanteringen. 
� Skapandet av fler än en nivå i en definitionslista kan ses över. 
 

5.3 Bildhantering 
Bildhanteringen motiverade några mindre förändringar. För att lägga till en tooltiptext 
på en bild skulle denna text skrivas i fältet döpt till Alt. Endast ett fåtal av användarna 
förstod vad Alt stod för, texten behöver ändras till Tooltip.  
 
Flera användare försökte redigera en befintlig bild genom att antingen högerklicka på 
bilden eller dubbelklicka med vänster musknapp på bilden. Att använda högerklick för 
att redigera en bild skulle medföra stora förändringar i hela programmet, detta är inte 
realistiskt att genomföra. Frågan är om högerklick kan avaktiveras på något sätt för 
att minska förvirringen. Dubbelklick däremot kan vara ett mycket bra sätt att redigera 
en befintlig bild. 
 
Sammanfattningsvis: 
De saker som bör ändras eller förbättras vad gäller bildhanteringen 
� Alt behöver bytas ut mot t ex. Tooltip. 
� Redigeringen av bilder med musens vänster- och högerknapp kan ses över.  
 

5.4 Länkhantering 
De flesta problemen som hittades genom användarutvärderingen rörde 
länkhantering. Ingen av användarna var säker på vad de olika fälten i länkdialogrutan 
användes till: Link, Target, Title samt Name. Alla namnen är direkt tagna från html- 
sammanhang. Links betydelse förstods av de flesta användare efter ett tag. Där är 
namnbyte inte nödvändig men ett bättre namn skulle kunna vara t ex. 
Linkdestination. Till Target kan det vara svårt att hitta ett bättre namn, däremot 
behöver Title ändras till Tooltip och Name till t ex. Anchorname. Ingen av användarna 
förstod vad de olika ”targettarna” i Target drop-down boxen betydde. Problemen med 
att förstå vad de olika fälten och valen gör kan lösas genom att lägga till en 
hjälpknapp t ex. mellan OK- och Cancel-knapparna. Hjälpknappen öppnar ett 
popupfönster där alla termerna förklaras kortfattat. 
 
Alla användare hade problem med att förstå att ”http://” behövdes för att skapa en 
externlänk samt att ”#” behövdes för att skapa en internlänk i Link fältet. Information 
om detta behöver läggas i t ex. hjälp-popupfönstret. 
 
Alla användare saknade helt eller delvis kunskaper om hur internlänkning görs. 
Information om hur internlänkning går till behöver finnas i t ex. hjälp-popupfönstret.  
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När ett ankare skapas visualiseras det inte på något sätt, detta bör åtgärdas i 
programmet. 
 
I dagsläget måste en text eller bild vara markerad när en länk skapas. De flesta 
användare ville skapa en länk utan att ha markerat en text eller bild först. Det är 
möjligt att ha båda sätten att skapa länk i programmet genom att lägga till ett fält i 
länkdialogfönstret. Fältet skulle kunna heta Linksource eller dylikt. Möjligen skulle 
man kunna ha en Browse knapp vid sidan om fältet för att ha möjlighet att länka till 
en bild också på detta sätt. 
 
Sammanfattningsvis: 
De saker som bör ändras eller förbättras vad gäller länkhanteringen 
� Alla namnen i länkdialogfönstret behöver ses över. 
� Problemet med ”http//” och ”#” i Link-fältet behöver lösas. 
� Användare behöver få hjälp med internlänkning och internlänkarna behöver 

visualiseras. 
� Skapandet av länkar utan att en text eller bild först angetts kan ses över. 
 

5.5 Övrigt 
Alla eller de flesta användare behövde vid ett eller flera tillfällen någon sorts hjälp för 
att klara av att hantera programmet. Även utvärderingsformuläret pekar mot att 
hjälpsystemet behöver utvecklas. Många användare gav även lågt betyg för 
felhanteringen vilket kan vara vilseledande, eftersom användare uppfattade 
felhanteringsfrågan i formuläret fel. Felhanteringen kan uppfattas på två sätt: Dels 
hur systemet hanterar faktiska fel som uppstår på grund av att användaren använder 
programmet på ett sätt som inte är tillåtet, och dels fel som görs av användaren på 
grund av att systemet inte är tydligt nog att hjälpa användaren att göra det han/hon 
egentligen vill göra. Till exempel klickar en användare på div-taggknappen för att 
försöka lägga till en rad i en tabell. I formuläret var tanken med felhanteringsfrågan 
att få användarnas synpunkter på systemets hantering av de faktiska fel som 
inträffar. Felhanteringen som användarna syftar på är fel som görs på grund av 
bristfällig information om hur uppgiften ska göras i systemet, alltså vägledning i 
hanteringen av programmet, så att fel undviks. En möjlig lösning för att förbättra 
hjälphanteringen skulle vara att sätta in en hjälpknapp i de aktuella dialogfönster. 
Hjälpknappen öppnar ett popupfönster där dialogfönstrets begrepp förklaras 
kortfattat.  
 
Alla användare saknade helt eller delvis kunskaper om hur och vad div- och span-
tagg används till. Information om div- och span-tagg behöver finnas i t ex. en hjälp-
popupfönstret. Utformningen av div-tagg funktionen kan förbättras genom att byta ut 
Class fältet mot en drop-down-box innehållande de div klasser som stödjes. Ikonerna 
på div- och span-taggen behöver ändras till något mer lättförståeligt. Tooltiptexten på 
div- och span-taggen behöver ändras till något mer informativt. 
 
Programmet innehåller fortfarande en mängd buggar, en del av buggarna behöver 
definitivt rättas till. 
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En användare efterlyste möjligheten av att ha två lägen i programmet: normalläge 
och avancerat läge. Om tid och resurser finns kan det vara intressant att titta på en 
lösning på detta. 
 
Sammanfattningsvis: 
De saker som bör ändras eller förbättras vad gäller programmet i övrigt 
� Någon sorts hjälpsystem behöver skapas. 
� Div- och span-taggens utformning och funktion behöver ses över. 
� Programmet behöver avlusning. 
� Normalläge och avancerat läge till programmet kan vara intressant att titta på. 
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1. Inledning 
 
En användarutvärdering är ett sätt att dokumentera brister och idéer till förbättringar 
ur användares perspektiv.  
 
För att kunna göra en användarutvärdering behöver ett antal användarscenarier 
skapas. Ett användarscenario beskriver ett användningsförlopp i det aktuella 
programmet.  
 
En användare utvärderar produkten genom att utföra uppgifterna i scenarierna och 
därefter bedöma hur väl produkten fungerar. Detta dokument innehåller de olika 
användarscenarierna som används vid projekt CraftEds användarutvärdering.
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2. Användarscenarier 
Under detta avsnitt finns alla användarscenarierna för projekt CraftEds 
användarutvärdering.  
 
När användaren har startat webbeditorn CraftEd finns två olika fält att arbeta på, det 
första är ett så kallat ingressfält, det andra själva innehållet på webbsidan. 
Ingressfältet är det område som oftast är en sammanfattning av sidan. Bägge fälten, 
ingress och innehåll, fungerar likadant så användaren kan välja vilket som används 
vid användarscenariernas genomförande. 
 
Vid genomförandet av användarscenarierna rekommenderas användaren att ta hjälp 
av funktionerna HTML och Preview. HTML-funktionen visar sidan som redigeras i 
html-kod, Preview-funktionen öppnar en sida som ger en förhandsgranskning av 
sidan som redigeras. Funktionerna HTML och Preview används genom att klicka på 
knapparna döpta till HTML och Preview under textfältet.  
 

2.1 Användarscenario 1 – Tabellhantering 
1. Skapa en tabell med 3 rader och 4 kolumner. 
2. Mata in ett värde i ruta 2,2. 
3. Utöka tabellen med 1 rad och 2 kolumner samt sätt en ram av tjocklek 3. 
4. Mata in ett nytt värde i ruta 3,4. 
5. Ta bort kolumnen där det först inmatade värdet finns från tabellen. 
6. Ändra tabellens storlek till 40 x 50 punkter. 
7. Ändra tabellens cellavstånd till 10 punkter och cellmarginal till 30 punkter. 
8. Ta bort sista raden i tabellen. 
9. Ta bort tabellen 
 

2.2 Användarscenario 2 – Listhantering 
1. Skapa en numrerad / punktad lista. 
2. Gå ur den numrerade / punktade listan. 
3. Lägg till ett nytt nummer / en ny punkt i listan. 
4. Ta bort ett nummer / en punkt ur listan. 
5. Ta bort listan. 
6. Skapa en definitionslista. 
7. Skapa ytterligare en nivå i definitionslistan. 
8. Skriv text under alla nivåer.  

Ex. Däggdjur 
         Apa 
  Gorilla 

9. Ta bort definitionslistan. 
 

2.3 Användarscenario 3 – Bildhantering  
1. Lägg in bilden banana.jpg med ram och tooltiptexten banankontakter. 
2. Lägg in bilden x2000.jpg med bredden 140 punkter och höjden 100 punkter. 
3. Ta bort bilden banana.jpg. 
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2.4 Användarscenario 4 – Länkhantering 
1. Skapa en länk till www.google.se, gör så att sidan öppnas i ett nytt fönster. 
2. Gör en länk av bilden x2000.jpg med tooltiptexten länktestning. 
3. Gör en internlänkning på sidan, sätt text eller bild högst upp som länkas till en text 

eller bild långt ner på sidan. 
4. Redigera länken www.google.se, gör om den till en internlänk som länkar till 

samma text/bild som ovan.  
 

2.5 Användarscenario 5 – Övrigt 
1. Skapa en text på några ord formaterad med Heading 3. 
2. Skapa en DIV-tagg runt den formaterade texten. 
3. Lägg in en SPAN-tagg i DIV-taggen på ett av orden. 
4. Byt textformat på texten som finns i SPAN-taggen till Preformatted

http://www.google.se
http://www.google.se
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Utvärderingsformulär för webbeditor CraftEd 
 
Ringa in eller skriv det alternativ som passar bäst. 
 
Uppgifter på testpersonen. 
 
Kön:  Man Kvinna 
 
Ålder: _ _ _ 
 
Datorvana: Novis         Expert 
     1    2    3    4 
 
Html-vana: Novis         Expert 
     1    2    3    4 
 
Hur ofta arbetar du med html-sidor i månaden?      Aldrig        1-5        5-20        20- 
 
 
Systemets tillstånd. 
Är systemet lättnavigerat?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Ger systemet bra feedback?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Kommer feedbacken vid rätt tillfälle?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Verklighetskoppling.  
Är systemets språk lättförståeligt?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Är ikonerna lätta att identifiera?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Är systemet logiskt uppbyggt?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Användarkontroll och frihet.  
Är det lätt att avbryta en procedur?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Är det lätt att redigera/ändra inmatning? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Konsekvens och standard.  
Är systemet konsekvent gällande ord? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Är systemet konsekvent gällande ikoner? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Felhantering.  
Hanteras fel på ett bra sätt?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Är det svårt att göra fel i systemet?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Igenkännande och ihågkommande.  
Är det lätt att hitta funktionerna i systemet? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 

Vänd blad! 
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Flexibelt och effektivt användande.  
Upplevs systemet vara effektivt?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Upplevs systemet vara oflexibelt?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Estetisk och minimalistisk design.  
Ger systemet relevant information?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Upplevs typsnitten som lättlästa?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Upplevs ikonerna passa i sammanhanget? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Fungerar färgvalen bra i sammanhanget? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Hjälpfunktion. 
Upplevs hjälpfunktionen vara tillräcklig? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Hjälpfunktionen har rätt utformning?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Helhetsuppfattning.  
Finns all önskad funktionalitet i systemet? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Produkten svarar upp mot mina förväntningar? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Produkten är ändamålsenlig?  Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
Produkten tilltalar mig som konsument? Instämmer ej   1   2   3   4   Instämmer 
 
 
Övrigt. 
Vad tyckte du bäst om i systemet? 
 
 
 
 
 
  
Vad tycker du bör förbättras i systemet? 
 
 
 
 
 
 
 
Har du några övriga synpunkter på systemet?
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1. Inledning 
 
En användarutvärdering är ett sätt att dokumentera brister och idéer till förbättringar 
ur användares perspektiv.  
 
För att kunna göra en användarutvärdering behöver ett antal användarscenarier 
skapas. Ett användarscenario beskriver ett användningsförlopp i det aktuella 
programmet.  
 
En användare utvärderar produkten genom att utföra uppgifterna i scenarierna och 
därefter bedöma hur väl produkten fungerar. Under tiden användaren utvärderar 
produkten, förs anteckningar och observationer av utvärderingsledaren. Detta 
dokument innehåller anteckningarna från observationerna vid utvärdering av CraftEd.
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2. Utvärderingsobservationer 
Under detta avsnitt finns alla anteckningar som förts under utvärderingen av projekt 
CraftEd. Vid utvärderingen deltog åtta personer med olika bakgrund.  
 
 
Användarscenarier Formulär Totalt 

20 16 36 
34 38 72 
37 18 55 
46 17 63 
41 27 68 
27 36 63 
31 25 56 
47 16 63 

 
Tabell 1. Tidsredovisningen för utvärderingen i minuter. 
 

2.1 Användarscenario 1 – Tabellhantering 
Använder höger musknapp.  
Svårt att redigera.  
Svårt att träffa rätt ruta.  
Ikoner svåra att identifiera. 
Högerklick för att redigera tabellen.  
Lång tid att hitta redigeringen av tabellen (hörnet). 
Inmatning av rader och kolumner otydlig (måste vara inne i tabellen).  
Redigering av tabellen otydlig (måste vara markerad).  
Hjälp behövs. 
Högerklickar i tabellen.  
Svårt att redigera tabellen, hittade ej. 
Problem med att välja tabellen när cellspacing har ett värde (muspekaren omvandlas 
till kors även inne i tabellen). 
Kolumn och radhantering inte uppenbar.  
Använder högerklick. 
Använder högerklick. 
Använder högerklick.  
Vill dubbelklicka för att komma in i redigeringsläge.  
Svårt att hitta hur man redigerar tabellen. 
Använder högerklick.  
Problem att förstå hur tabellen redigeras. 
 
 

2.2 Användarscenario 2 – Listhantering 
Vill ha ny punkt med enter och tom innehåll. 
Problem med att komma ur listan (enter i slutet). 
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Problem med att gå ur listan.  
Skapa tre eller fler nivåer i definitions listan svårt. 
Gå ur listan är problematiskt.  
Svårt att skapa fler definitions lista nivåer än 2.  
Vill använda tab. 
Skapandet av flera definitions lista nivåer än 2 inte uppenbart. 
Små problem med att skapa fler definitions lista nivåer än 2. 
Små problem att komma ur listan. 
 
 

2.3 Användarscenario 3 – Bildhantering  
Alt till Tooltip. 
Alt diffus, svårt att veta betydelsen. 
Alt otydlig (för mycket html språk). 
Alt förvirrande, klarade ej att lägga tooltip.  
Högerklickar på bilden för att redigera. 
Använder högerklick.  
Tooltip istället för Alt.  
Vill dubbelklicka för att redigera bilden. 
Alt okänt. 
 
 

2.4 Användarscenario 4 – Länkhantering 
Problem med Targetvalen.  
Information om http:// behövs.  
Ankare syns inte när den skapats.  
Svårt att veta vad de olika targetarna gör.  
Title och Name otydliga.  
Svårt att veta hur internlänkning fungerar (#).  
Ser inte ankare. 
Vill skapa länk utan att ha text eller bild först.  
Target otydlig.  
Information om http:// behövs.  
Internlänkning otydlig utan förkunskaper.  
Name otydlig. 
Vill skapa länk utan text eller bild.  
Targets omöjliga att förstå.  
Vet ej vad Link, Target, Title och Name är.  
Visste inte att http:// behövs.  
Internlänkning hoppades över. 
Skapar länk utan text eller bild.  
Problem med http://.  
Internlänkning svår utan förkunskaper.  
Targets obegripliga. 

http://beh�vs
http://beh�vs
http://beh�vs
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Skapar länk utan text eller bild.  
Title otydlig.  
Klickar först på länk-knappen, markerar sen text.  
Svårt med #. 
Skapar en länk utan text eller bild.  
Tooltip hantering otydlig.  
Känner sig osäker på Target, Title och Names betydelse.  
Internlänkning ej självklar. 
Skapar länk utan text eller bild.  
Vet ej vad Target, Title och Name är får något. 
 
 

2.5 Användarscenario 5 – Övrigt 
Information om div- och span-tagg behövs. 
Information om div- och span-tagg behövs. 
Div och span uppgifterna hoppades över. 
Div och span obegripliga. 
Vet ej vad div och span är för något. 
Div och span obegripliga. 



Utvärderingsnummer (för att koppla ihop observationer och formulär):                                                           Bilaga 4 

 

Svar på utvärderingsformulär för webbeditor CraftEd 
 
 
Uppgifter på testpersoner. 
 
Kön:   Man, Man, Man, Kvinna, Kvinna, Man, Man, Man 
 
Ålder:  26, 39, 27, 26, 21, 28, 27, 22 
 
Datorvana:  3, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2 

 
Html-vana:  3, 2, 1, 1, 1, 4, 2, 1 
 
Hur ofta arbetar du med html-sidor i månaden? 5-20, 1-5, Aldrig, Aldrig, Aldrig, 5-20, 1-5, Aldrig 
 
 
       
    Svar.  Snitt. Grps. 
Systemets tillstånd.      2,6 
Är systemet lättnavigerat?  2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3  2,9 
Ger systemet bra feedback?  2, 4, 1, 1, 4, 2, 3, 2  2,4 
Kommer feedbacken vid rätt tillfälle?  3, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 3  2,6 
 
 
Verklighetskoppling.       3,0 
Är systemets språk lättförståeligt?  3, 2, 4, 3, 2, 2, 3, 2  2,6 
Är ikonerna lätta att identifiera?  1, 3, 3, 3, 4, 2/3, 4, 4  3,0 
Är systemet logiskt uppbyggt?  3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 4  3,4 
 
 
Användarkontroll och frihet.     3,2  
Är det lätt att avbryta en procedur?  4, 4, 4, 4, 4, 2, 4, 4  3,8 
Är det lätt att redigera/ändra inmatning? 3, 4, 1, 2, -, 4, 2, 3  2,7 
 
 
Konsekvens och standard.      3,3 
Är systemet konsekvent gällande ord? 3, 3, 3, 4, -, 2, 4, 3  3,1 
Är systemet konsekvent gällande ikoner? 2, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4  3,5 
 
 
Felhantering.      2,4 
  
Hanteras fel på ett bra sätt?  1, 3, 4, 1, 3, 2, 2, 4  2,5 
Är det svårt att göra fel i systemet?  1, 2, 1, 3, 3, 1/3, 3, 3  2,2 
 
 
Igenkännande och ihågkommande.    3,2  
Är det lätt att hitta funktionerna i systemet? 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4  3,2 
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Flexibelt och effektivt användande.    3,0  
Upplevs systemet vara effektivt?  4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3  3,1 
Upplevs systemet vara oflexibelt?  2, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 2  2,8 
 
 
Estetisk och minimalistisk design.     3,3  
Ger systemet relevant information?  1, 2, 1, 3, 4, 3, 1, 1  2,0 
Upplevs typsnitten som lättlästa?  4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4  3,8 
Upplevs ikonerna passa i sammanhanget? 2, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4  3,5 
Fungerar färgvalen bra i sammanhanget? 4, 4, 4, 4, 4, -, 4, 4  4,0 
 
 
Hjälpfunktion.      1,8 
Upplevs hjälpfunktionen vara tillräcklig? 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1  1,6 
Hjälpfunktionen har rätt utformning?  1, 3, 1, 1, 3, 4, 1, 1  1,9 
 
 
Helhetsuppfattning.      2,6  
Finns all önskad funktionalitet i systemet? 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3  2,1 
Produkten svarar upp mot mina förväntningar? 2, 4, 1, 3, 4, 3, 3, 3  2,9 
Produkten är ändamålsenlig?  2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3  3,1 
Produkten tilltalar mig som konsument? 2, 4, 1, 3, 3, 2 , 2, 2  2,4 
 
 
Övrigt. 
  
Vad tycker du bör förbättras i systemet? 
Utökad funktionalitet för stilmallar. Stilmallsvalen beroende på kontext. Stilmallsval separerad 
från struktur val. Bättre hjälpsystem (förklara inmatning). Problem med ”tagg läckor” och att 
dessa inte syns. Avlusning rekommenderas.  
Hjälptexter / utförligare förklarningar (t ex. targets, div, span). Förklara div och span mycket 
bättre eller slopa helt. Mer WYSIWYG och mindre html. 
Bör vara mer lättanvänt och intuitivt. Användaren bör veta vad den förväntade inmatningen skall 
var, typ maskning, ex. pixlar i tabellformateringen. 
Utförlig hjälp i form av hjälpknapp vore bra. Svensk text rakt igenom systemet ökar chansen att 
lyckas med sina intentioner.  
Vid fel kunde det vara bra att få information om vad/var man skrivit eller gjort fel. Hjälpfunktionen 
var ganska bra eftersom tooltiparna gör att man förstår var figurerna ska användas till. Dock 
kunde an hjälpfunktion i form av sök-program vara bra. Ex. cellspacing – Kort förklaring. Språket 
hade underlättat om det varit på svenska eller med ordförklaringar. 
Systemet bör fortsätta vara enkelt med få funktioner, dock bör möjlighet ges till att få ”avancerat” 
läge där färger, center, storlek, bold, italic osv. erbjuds. Vissa termer i systemet är av en sådan 
art att bara folk som kan html förstår dem (typ target, alt, div, span osv.). 
Delimited list var inte så självklart. Markering av själva tabellen, för att editera var inte lätt. 
Informationstext om hur t ex. div-tagg etc. fungerar (med exempel). Länkskapande utan förtext. 
Behöver hjälpfil för förklaringar av termer samt vissa enkla instruktioner. Buggen kring div- och 
span-tagg bör fixas, eventuell grafiskt fel vid tabeller bör också fixas. 
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Vad tyckte du bäst om i systemet? 
Rent och bra. 
 Förutom grundtanken med att WYSIWYG-redigera websidor i en vanlig webläsare så gillar jag 
bland annat den sparsmakade formgivningen av användargränssnittets huvuddel där man nöjt 
sig med en enda rad med knappar ovanför redigeringsfönstret. 
Jag tycker att CraftEd är väldigt ändamålsenligt utifrån de specar du nämnde när jag 
utvärderade systemet. Det är enkelt men ändå fullt tillräckligt avancerat. Lättöverskådligt alltså. 
Jag tyckte det var bra med de olika figurerna som man enkelt kunde klicka på för att klistra in 
eller skapa något. 
Få funktioner gör det lättare för newbies . Ändra från webben är bra. 
Tabellerna verkar fungera bra. Bra med preview/html växling. 
Enkelt att experimentera sig fram. 
 
 
 
 
Har du några övriga synpunkter på systemet? 
Svårt att markera tabeller. 
Preview-fönstret storlek låst i onödan. Det vore värdefullt om användaren själv kunde påverka 
storleken på editorfönstret utan att tydligheten blir lidande. 
Om syftet är att bygga en hemsida är det roligt att kunna ändra färger och formar samt att sätta 
in bilder på olika placeringar utan att vara styrd till fasta punkter. 
Buggar i firefox <a href = ”#botten”> i firefox behöver vara <a href = ”index.php… #botten”>. IE 
skapar <p>&nbsp;</p> medans firefox skapar <br> vid nyrad … tycker det ska vara <br> i IE 
också eftersom folk lär slänga in text de skrivit i word osv. där använder man dubbla nyrad för 
nytt stycke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




