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 I 

Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete har varit att, genom att kombinera kunskaperna 
inom användbarhetsdesign med kunskaperna inom visuell kommunikation, ta fram 
ett designförslag på användargränssnitt för andra generationen av en webbaserad 
projekt- och kommunikationsplattform. 

För att nå detta syfte har, med hjälp av teori och empiri, det aktuella systemets 
önskvärda brukskvaliteter tagits fram. Utgående från dessa har därefter nuvarande 
version av produkten evaluerats. Slutligen har, med hjälp av de empiriska resultaten 
samt teorier inom effektiv visuell kommunikation, ett designförslag för det nya 
användargränssnittet utformats. 

Arbetet har resulterat i ett antal önskvärda brukskvaliteter för systemet där per-
sonligt anpassbart, överblickbart och en närhet till andra användare är de mest 
särskiljande. 

Angående vilka metoder som är bäst lämpade för evaluering har inga säkra slut-
satser kunnat dras. I närvaro av användbarhetsexperter kan dock, med rådande 
förutsättningar, heuristisk evaluering ge bra resultat. 

Vidare pekar resultaten från arbetet på att den ovilja som finns inom använd-
barhetsdesign att utnyttja kunskaperna från grafisk design är helt obefogad. Särskilt 
viktigt att utnyttja i utformningen av användargränssnittet är användarnas tidigare 
erfarenheter från Microsoft-miljö. Utöver detta bör systemet ges ett professionellt 
utseende samt färgers kommunikativa egenskaper utnyttjas.





 III 

Abstract 
The goal of this thesis has been to combine knowledge from usability design with 
knowledge from visual communication in order to create a proposal for a user 
interface for the second generation of a web based project and communication 
platform. 

In order to reach this goal the use qualities of the current system have been 
isolated using both theory and empirical methods. Using these points as a base the 
current system has been evaluated and a proposal for the new user interface laid 
out. 

The work has resulted in several use qualities where the most distinguishable 
ones are personal adaptability, overview and a closer relationship to other users. 

In regards to the methods which are most suitable for evaluations no con-
clusions have been reached, however, in the presence of usability experts it is 
mentioned that heuristic evaluation could be suitable. 

Furthermore, the results suggest that the unwillingness within the field of usa-
bility design to take advantage of the principles of graphics design is unfounded. 
User experience from existing applications and primarily Microsoft applications is of 
the utmost importance when designing the new user interface. In addition, the 
application should be provided with a professional appearance and the communi-
cational properties of colors made full use of.
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01 Inledning 
[ BAKGRUNDEN TILL UPPSATSEN; DET GRUNDLÄGGANDE 
PROBLEMET INOM ANVÄNDBARHETSDESIGN SAMT UPP-
SATSENS SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, MÅLGRUPP OCH 
AVGRÄNSNING. ] 
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01.1 BAKGRUND 
Användbarhetsdesign och grafisk design är två områden som sinsemellan 
har mycket gemensamt men som trots detta ändå sällan möts. Traditionellt 
användbarhetsarbete i webbsammanhang utförs ofta utan en tanke på den 
grafiska kommunikationen. Inom webbaserad reklam har utvecklingen gått 
framåt och gränserna börjat suddas ut, men inom utvecklingen av webb-
baserade arbetsverktyg lyser tankarna kring effektiv visuell kommunikation 
med sin frånvaro. 

Det kan tyckas märkligt hur hopplösa visuella och typografiska arrange-
mang, som aldrig skulle accepteras i tryckta publikationer, utan problem kan 
passera i webbsammanhang. Mullet och Sano (1995) menar att det grund-
läggande problemet med formgivning inom digitala medier ofta är att verk-
tygen för att skapa den visuella kommunikationen är i händerna på männi-
skor som saknar kunskap om hur de ska användas. I och med utvecklingen 
av webbprogrammeringsspråken, mot att även innefatta avancerade verktyg 
för att utforma visuella presentationer, har personer som tidigare enbart 
sysslat med programmering blivit ansvariga även för den grafiska formen.  

Även i fråga om färghantering påpekar Mullet och Sano (1995) att tidig-
are tekniska begränsningar och okunskap inom grafisk formgivning spelat 
in. Datorskärmar kunde under 1980- och tidigt 1990-tal enbart återge ett 
begränsat antal färger. Samtidigt blev de färger som erbjöds sådana som 
digitalt enkelt kunde beskrivas. Resultatet var en begränsad färgpalett med 
intensiva och övermättade färger som än idag lever kvar på många webb-
platser.  

Förutsättningarna för användbarhetsdesign i webbsammanhang har med 
andra ord länge styrts av mediets egna begränsningar. Då formgivnings-
möjligheterna varit begränsade har så även användbarhetsexperternas kun-
skaper i ämnet blivit det. 

Jag vill med detta examensarbete påvisa hur traditionell användbarhets-
design kan kombineras med kunskaperna inom grafisk design. 

01.2 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att, genom att kombinera kunskaperna 
inom användbarhetsdesign med kunskaperna inom visuell kommunikation, 
ta fram ett designförslag på användargränssnitt för andra generationen av en 
webbaserad projekt- och kommunikationsplattform. 



  3INLEDNING 

01.3 FRÅGESTÄLLNING 
Traditionellt innebär utveckling av ett användargränssnitt framförallt att 
identifiera och förbättra de egenskaper som gör ett system användbart. Ut-
över detta fokuserar denna uppsats dessutom på hur kunskaperna inom 
effektiv visuell kommunikation kan lyftas in och utnyttjas. Också de tekniska 
förutsättningarna kommer att behandlas, då det är dessa som i slutändan 
sätter begränsningarna för vad som kan åstadkommas. 

För att nå syftet delas därmed arbetet in i fyra delproblem där fokus ligg-
er på användbarhet, evaluering, teknik samt visuell kommunikation: 

• Användbarhet – Vad är användbarhet i ett webbaserat projekt- och 
kommunikationssystem? 

• Evaluering – Vilka evalueringsmetoder är lämpliga i det aktuella 
fallet? 

• Teknik – Produkten är webbaserad och användargränssnittet utveck-
las i specifika programspråk. Vilka möjligheter och begränsningar ger 
detta? 

• Visuell kommunikation – Hur kan riktlinjer för effektiv visuell kom-
munikation kombineras med användarcentrerad webbdesign? 

01.4 MÅLGRUPP 
För att tillgodogöra sig informationen i denna uppsats bör man ha grund-
läggande kunskaper inom människa-datorinteraktion och/eller webbdesign. 

Uppsatsen riktar sig främst till studenter och yrkesverksamma inom om-
rådet interaktionsdesign. Utöver dessa är rapporten avsedd för anställda på 
com-onweb International AB samt andra som är intresserade av det aktuella 
området. 

01.5 AVGRÄNSNING 
Teorierna och de uppnådda resultaten i denna uppsats kommer oundvik-
ligen i viss mån att fokusera på det aktuella systemet. Generaliseringar till 
andra system kan därmed inte göras utan förbehåll. Arbetets applicerbarhet 
på andra system diskuteras mer utförligt i kapitel 07 Diskussion. 

De tekniska förutsättningarna, och därmed de tillgängliga program-
språken, för utvecklingen av det aktuella systemet är sedan tidigare fast-
ställda. Diskussionen kring tekniska möjligheter och begränsningar kommer 
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därför i huvudsak att utgå från dessa förutsättningar. Möjligheter med andra 
programspråk kommer endast att behandlas i korthet. 

Varken slutlig implementation av det föreslagna användargränssnittet, ej 
heller utveckling av en komplett designspecifikation, ligger inom ramen för 
detta examensarbete. Delvis på grund av detta har vissa, som det ska visa sig, 
nyckelegenskaper ej kunnat testas (exempelvis systemets snabbhet). 

01.6 DISPOSITION 
Uppsatsen är indelad i åtta kapitel. I tabell 1.1 återfinns en kortare beskriv-
ning av innehållet i respektive kapitel. 

Tabell 1.1. Beskrivning av uppsatsens olika kapitel. 

Kapitel Beskrivning 
01 Inledning Bakgrunden till uppsatsen; det grundläggande problemet 

inom användbarhetsdesign samt uppsatsens syfte, 
frågeställningar, målgrupp och avgränsning. 

02 com-onweb® 
coordinator 

Om com-onweb® coordinator; hur allt startade och en 
beskrivning av systemet. 

03 Teori Uppsatsens teoretiska referensram: Hur man tar reda på 
vad som är användbart för ett system; hur man evaluerar 
(eller utvärderar) ett system och vad effektiv visuell 
kommunikation egentligen innebär. 

04 Metod Förutsättningarna för och genomförandet av uppsatsens 
empiriska del. Val av metoder för att fastställa vad som 
är användbarhet och för att evaluera systemet. 

05 Resultat Resultaten från det empiriska arbetet; vad användbarhet 
innebär i com-onweb® coordinator och vad evaluering-
en av systemet visade. 

06 Designförslag Utveckling av designförslag utgående från resultaten i 
datainsamlingen och evalueringen samt teorierna inom 
visuell kommunikation. 

07 Diskussion Resultat som uppnåtts; diskussion kring deras giltighet i 
andra system, metodkritik samt framtida arbete. 

08 Slutsatser Konkreta slutsatser med avseende på användbarhet, 
evaluering samt användargränssnitt. 

 



02 com-onweb coordinator 
[ OM COM-ONWEB® COORDINATOR; HUR ALLT 
STARTADE OCH EN BESKRIVNING AV SYSTEMET. ] 
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02.1 BAKGRUND 
com-onweb® coordinator är ett webbaserat verktyg för kommunikation 
inom och mellan företag. Stort fokus ligger på projektarbete, för vilket sy-
stemet erbjuder anpassade verktyg och funktioner. Användningsområdena 
spänner därmed mellan allt från personlig planerare och företagsintranät till 
nätverksbaserad projektplattform. 

com-onweb® coordinator kom ut i sin första version 1999. Under det 
första året utvecklades systemet kontinuerligt med ny och mer omfattande 
funktionalitet till version 1.4 som stod klart år 2000 och även är den version 
som nu är i bruk. 

Systemet var under IT-periodens glansdagar en framgångsrik produkt, 
vilken som mest hade ett 5000-tal användare, men som i IT-kraschens efter-
dyningar mötte en allt ljummare marknad. För att uppdatera systemet till 
dagens krav på funktionalitet och prestanda håller en ny version av systemet 
på att utvecklas. Den teknik som systemet nu bygger på, vilken var ett bra 
alternativ för fyra år sedan, har idag dessutom fått mer moderna och flexibla 
alternativ. 

Figur 2.1. Arbetsytan i com-onweb® coordinator version 1.4. 
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02.2 SYSTEMBESKRIVNING 
Systemet kan översiktligt delas in i tre olika områden (se figur 2.1). Till 
vänster finns ett träd med olika avdelningar som utgör själva huvudnaviger-
ingen. Detta träd består i grunden av en personlig avdelning, en avdelning 
för företaget, en avdelning för olika projekt samt en avdelning för nätverk 
(kombinationer av företag). Till varje avdelning återfinns sedan ett antal 
olika verktyg (överst i bilden) vilka är beroende av aktuell avdelning. I 
huvudfönstret återges kombinationen av vald avdelning och valt verktyg. 

02.2.1 Verktyg 
Översikt är ett verktyg som erbjuder en sammanfattning av övriga verktyg 
inom en avdelning. Översikten består av ett antal olika minifönster, som vart 
och ett representerar ett verktyg inom avdelningen. För att utgöra just en 
sammanfattning över aktuell status, visas i översikten enbart nya och aktu-
ella objekt från varje verktyg. 

Varje avdelning har ett gemensamt Dokumentarkiv. Dokumentarkivet 
fungerar som en gemensam hårddisk till vilken filer kan laddas upp och alla 
medlemmar av den aktuella avdelningen har tillgång. 

Kalender är ett verktyg för inbokning av möten och andra aktiviteter. 
Varje avdelning har en egen kalender som användare kopplade till avdel-
ningen delar. Varje användare kan själv lägga in olika händelser och bjuda in 
andra användare att delta. 

Diskussion är ett forum där användarna kan diskutera olika ämnen. Som 
användare väljer man själv vilka av de tillgängliga rummen man vill delta i, 
och det är inlägg i dessa som listas i verktyget och på översikten. 

Tidrapport är ett verktyg för användare att rapportera in arbetade antal 
timmar inom olika avdelningar och/eller projekt. 

Verktyget Att göra är en funktion för att strukturera uppgifter. Använd-
arna kan skapa egna uppgifter eller tilldela dem till andra användare. 

Kontakter är en gemensam databas av affärskontakter för en avdelning. 
Kontakter lagras i form av företag med ett antal tillhörande kontaktpersoner. 

Gantt är ett verktyg för att strukturera olika aktiviteter inom ett projekt. 
Den ansvarige för en aktivitet kan löpande sätta hur långt aktiviteten är 
gången (0, 25, 50, 75 eller 100 procent). Olika aktiviteter och deras aktuella 
status kan även åskådliggöras i ett Gantt-schema, det vill säga en grafisk 
presentation av aktiviteterna längs en tidsaxel. 





03 Teori 
[ UPPSATSENS TEORETISKA REFERENSRAM: HUR MAN TAR 
REDA PÅ VAD SOM ÄR ANVÄNDBART FÖR ETT SYSTEM; HUR 
MAN EVALUERAR (ELLER UTVÄRDERAR) ETT SYSTEM OCH VAD 
EFFEKTIV VISUELL KOMMUNIKATION EGENTLIGEN INNEBÄR. ] 
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03.1 CENTRALA BEGREPP 
Innan vi går in på vad användbarhet är och hur man tar reda på vad som är 
användbart för ett system behöver en del grundläggande begrepp klargöras. 
Detta är begrepp som kontinuerligt återkommer i diskussioner och under-
sökningar kring användbara system. 

03.1.1 Önskvärda brukskvaliteter 
Löwgren (2002) definierar brukskvaliteter som särskilda egenskaper hos ett 
digitalt system vilka upplevs i själva användningen av systemet. Detta kan till 
exempel vara egenskaper som snabbt, estetiskt tilltalande, stabilt, tråkigt et 
cetera.  

Kopplat till användbarhet blir det vissa av ett systems egenskaper som 
blir särskilt viktiga, egenskaper som gör systemet användbart för den aktu-
ella målgruppen. Dessa egenskaper, det vill säga egenskaper som ett system 
bör ha för att anses som användbart, refereras till i denna rapport som ett sy-
stems önskvärda brukskvaliteter. 

03.1.2 Kvantitativa och kvalitativa mätningar 
Kvantitativa utvärderingar är metoder som bygger på mätningar av hur bra 
ett system är i olika avseenden. Motsatsen är kvalitativa undersökningar 
vilka ger information om personers egna upplevelser och åsikter. 

Faulkner (2000) menar att kvalitativa undersökningar är värdefulla för 
att visa hur användare interagerar med en produkt; vilka problem de har, 
vad de tycker borde förändras och vad som uppfattas som svårt med system-
et. Kvantitativa undersökningar ger istället konkret information i siffror om 
till exempel hur snabbt en uppgift kan utföras (Faulkner 2000). Sett till 
frågeställningar kan man förenklat säga att kvalitativa mätningar ger svar på 
vem, vad, var, hur eller varför medan kvantitativa mätningar svarar på fråg-
or som hur ofta, hur mycket eller hur länge. 

03.1.3 Objektiva och subjektiva data 
I undersökningar skiljer man på om de data som samlas in uppfattas som 
objektiva eller subjektiva. 

Objektiva data kallar man de data som grundar sig på kvantitativa mät-
ningar medan subjektiva data istället grundar sig på kvalitativa mätningar 
(Preece, Rogers & Sharp 2002). 
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03.1.4 Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet avses hur väl en undersökning ger samma resultat när den 
genomförs vid olika tillfällen men under liknande omständigheter (Kira-
kowski 2003). Olika metoder har olika hög grad av reliabilitet. Ett välkon-
trollerat experiment har exempelvis hög reliabilitet medan en ostrukturerad 
intervju som regel leder till olika diskussioner varje gång (Preece, Rogers & 
Sharp 2002). 

Med validitet menas hur väl en undersökning verkligen mäter det den är 
tänkt att mäta (Kirakowski 2003). I exempelvis ett frågeformulär kan det 
vara svårt att säkerställa att de som svarar tolkar frågorna på det sätt de är 
avsedda att tolkas. 

03.1.5 Triangulering 
Triangulering innebär att man, för att säkerställa att rätt slutsatser dras, 
använder sig av flera olika metoder i samma undersökning (Usability First 
2003). Triangulering, menar Kaulio och Karlsson (1998), höjer framförallt 
reliabiliteten i en undersökning. Langemar (2003) menar att det även är ett 
sätt att höja validiteten i undersökningar med enbart kvalitativa metoder. 

03.1.6 Slutna och öppna frågor 
I utfrågning av personer talar man om slutna och öppna frågor. Slutna frågor 
är frågor som kan besvaras med ja, nej eller ett begränsat antal alternativ. 
Öppna frågor är frågor som inte har några fördefinierade svarsalternativ 
utan istället inbjuder till diskussion kring ett ämne. Vilken typ av frågor som 
används när beror på situationen och vilken slags information som eftersöks 
(Hackos & Redish 1998). 

03.2 ANVÄNDBARHET 
Användbarhet är en central term inom människa-datorinteraktion som vid 
första anblick kan te sig som ett förhållandevis abstrakt begrepp. I detta 
avsnitt behandlas grundläggande teorier kring användbarhet samt teorier 
och riktlinjer för att bestämma vad som är användbart för ett specifikt sy-
stem. 

03.2.1 Begreppet användbarhet 
Eason (1984) definierade på 1980-talet ett system som användbart om det i 
själva verket används. Denna enkla och till synes sammanfattande definition 
har dock ett par tydliga nackdelar. Dels ger den intrycket av att en produkt 
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som används egentligen aldrig behöver vidareutvecklas, och dels ges inga 
tips på grundläggande egenskaper som ett system bör ha. 

Löwgren (1993) ger i sin modell REAL en mer konkret utgångspunkt. 
Han menar att graden av användbarhet är ett resultat av fyra faktorer: 

• Relevans – hur väl produkten tjänar användarnas behov. 
• Effektivitet – hur effektivt användarna kan utföra sina uppgifter i 

systemet. 
• Attityd – användarnas inställning till systemet. 
• Lärbarhet – hur lätt det är för användarna att lära sig systemet och hur 

väl de kommer ihåg kunskapen. 
För webbplatser har Molich (2002) en snarlik definition. Enligt honom 

måste dock, innan man överhuvudtaget kan tala om användbarhet på en 
webbplats, tre grundförutsättningar vara uppfyllda: 

• Tillförlitlighet – Webbplatsen måste vara stabil. 
• Säkerhet – Användarna måste vara säkra på att de data de anförtror 

webbplatsen är skyddade från obehöriga. 
• Tillgänglighet – Webbplatsen ska vara tillgänglig när användarna be-

höver den. 
ISO 9241-11 (1998) definierar graden av användbarhet som »den ut-

sträckning i vilken en produkt effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande 
kan användas av specifika användare för att uppnå specifika mål i ett specifikt 
sammanhang«. Det som i huvudsak skiljer denna definition från många 
andra är betoningen på ett specifikt sammanhang. En produkt kan vara an-
vändbar i ett visst sammanhang men behöver därmed inte, trots samma 
användare med samma mål, vara det i ett annat.  

Det finns med andra ord inget entydigt recept på vad som kännetecknar 
ett användbart system. ISO 9241-11 (1998) menar att riktlinjer för använd-
barhet inte kan appliceras i sin helhet på ett system, utan att det krävs kun-
skap om systemet ifråga och om sammanhanget i vilket det är tänkt att an-
vändas. 

För att bestämma vad som är användbart för ett system behöver vi alltså 
veta mer: mer om användarna och deras behov, krav och erfarenheter; mer 
om de uppgifter användarna utför och mer om omgivningen de befinner sig i 
(Preece, Rogers & Sharp 2002). 

03.2.2 Datainsamling 
Innan man noggrannare kan specificera vad som är användbart för ett sy-
stem är det nödvändigt att närmare studera de egenskaper, arbetssätt och 
övriga faktorer som kan komma att påverka utformningen av systemet 
(Hackos & Redish 1998). Syftet med denna datainsamling är att få fram 
systemets önskvärda brukskvaliteter (se 03.1.1 Önskvärda brukskvaliteter), 
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det vill säga de egenskaper som systemet ska ha för att anses som använd-
bart. 

Användarna och deras situation utgör en mängd data varav en del är mer 
relevant än annan. Översiktligt kan vi enligt Hackos och Redish (1998) dela 
in den relevanta informationen i Användare, Uppgift och Omgivning. 

Användare 
Användare av ett system kan delas in i olika kategorier beroende på hur vana 
de är att använda systemet. 

Nybörjare av ett system är personer som precis eller nyligen börjat an-
vända systemet. Enligt Hackos och Redish (1998) är nybörjare väldigt mål- 
och uppgiftsorienterade – de är som regel inte intresserade av att lära sig 
utan vill bara »göra«. Av denna anledning blir användarnas tidigare erfaren-
heter och kunskaper från andra program särskilt avgörande för hur lättan-
vänt och intuitivt ett nytt system kommer att kännas. Ju mer systemet är 
anpassat till tidigare kunskaper och erfarenheter, desto kortare och behag-
ligare kommer nybörjarfasen att vara. Vikten av kunskaper från andra pro-
gram är även beroende av hur väl nybörjaren är insatt i ämnet. Nybörjare 
som har betydande kunskap i ämnet, det vill i detta fall säga har erfarenhet 
av datorstött projektarbete, kommer i ännu större utsträckning att försöka 
applicera sina erfarenheter från annan programvara på det nya systemet 
(Hackos & Redish 1998). 

Avancerade nybörjare definierar Hackos och Redish (1998) som använd-
are vilka regelbundet men relativt ofrekvent använder ett system. Karakteris-
tiskt för denna grupp är att de regelbundet använder en eller ett par funktio-
ner i systemet men ignorerar övriga delar av gränssnittet. Då denna grupp i 
snitt utgör omkring 80 procent av användarna av ett system, är det av största 
vikt att dessa funktioner identifieras och optimeras (Hackos & Redish 1998). 

Kompetenta användare och Experter utgör enligt Hackos och Redish 
(1998) som regel en relativt liten del av ett systems användare. Känneteck-
nande för dessa användare är att de har byggt upp en gedigen bild över hur 
hela systemet fungerar och därmed sällan gör fel. Uppstår det problem är de 
angelägna om att lösa dessa och även att hjälpa andra som har problem. Med 
en stabilare bild av systemet är de mer intresserade av att utforska flera delar 
av systemet, och då de tydligare ser helheten är de villiga att utföra flera 
kopplade uppgifter för att nå ett mål (Hackos & Redish 1998). 

Vad gäller olika typer av användare eftersöker de olika grad av hjälp för 
sitt arbete i systemet. Nybörjare föredrar tydliga grafiska gränssnitt där de 
kan välja lämplig funktion och slipper memorera. Mer frekventa användare 
har lärt sig hur olika verktyg fungerar och utnyttjar till exempel ofta sitt 
bildminne för att snabbt hitta rätt ikon (Preece et al. 1994). Mycket vana 
användare lägger mindre vikt vid grafiska hjälpmedel och vill gärna ha 
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snabbkommandon som kan öka effektiviteten i deras arbete (Hackos & 
Redish 1998). 

När man med avseende på systemanvändning undersöker användarnas 
tidigare erfarenheter och kunskaper från andra program är det viktigt att få 
med även kringliggande aspekter av ett system (Hackos & Redish 1998). I 
fallet com-onweb® coordinator blir det till exempel viktigt att inte enbart 
studera erfarenheten av själva systemet, utan även erfarenheten av webb-
baserat arbete, liknande verktyg och datorer i allmänhet. 

Olika användare ser sig själva och sitt arbete på olika sätt. Beyer och 
Holtzblatt (1998) menar att ett system som inte sammanfaller med använd-
arens bild av sig själv eller underminerar viktiga värden hos användaren, 
med stor sannolikhet kommer att misslyckas. Till exempel kan ett system 
som är för lättanvänt och ger ett för oavancerat intryck helt förkastas av en 
person som tar sig själv och sitt arbete på stort allvar. På samma sätt kan ett 
alldeles för krångligt system skrämma bort användare som bara vill utföra 
enkla uppgifter. Hur en användare ser sig själv och vilka värderingar denne 
har avslöjas bland annat i det sätt titel, jobbuppgifter, arbetet i allmänhet 
och relationen till andra i företaget beskrivs (Beyer & Holtzblatt 1998). 

Även människors individuella skillnader kan ha betydelse för utform-
ningen av ett gränssnitt. Till exempel kan för liten text bli ett problem om 
användarna lider av ålderssynthet. En stor del av befolkningen lider även av 
färgblindhet varför vissa färgkontraster bör undvikas. Typografi i digitala 
medier behandlas utförligare i avsnitt 03.6.3 Digital typografi. 

Uppgift 
Användare utnyttjar i sitt arbete ofta flera olika programvaror för att utföra 
olika uppgifter. Att fastställa vilka dessa är menar Beyer och Holtzblatt 
(1998) är viktigt av framförallt två anledningar: dels för att kunna bestämma 
vilken förståelse som användarna kan tänkas ha byggt upp från andra pro-
gram och dels för att undersöka om dessa program eller deras funktionalitet 
kan integreras i det egna systemet. 

Som nämndes i föregående avsnitt om användare är det viktigt att identi-
fiera vilka de mest använda funktionerna i ett system är och optimera dessa. 
Hackos och Redish (1998) påpekar att om funktioner och verktyg inte funge-
rar på ett tillfredsställande sätt, eller är för krångliga att lära sig, väljer an-
vändaren ett annat sätt att gå tillväga – i det här fallet till exempel att ringa 
berörda personer istället för att skriva ett diskussionsinlägg. Det är även 
viktigt att undersöka vilka egenskaper användarna prioriterar hos ett system. 
Användare av en internetbank kan till exempel värdesätta att systemet är 
lättanvänt men prioriterar förmodligen att systemet är säkert. 
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Omgivning 
Användare i olika fysiska och sociala omgivningar har olika förutsättningar 
och behov som kan komma att spela en avgörande roll i utformningen av ett 
system.  

Användare som sitter på kontor har som regel en snabb uppkoppling me-
dan användare i hemmet ibland sitter på modem. Det finns även många 
yrkesgrupper, exempelvis konsulter av olika slag, som ofta befinner sig på 
resande fot. I denna miljö kan det enda som erbjuds till exempel vara en 
GPRS-uppkoppling. I ett system där snabbhet är en prioriterad egenskap kan 
faktorer som dessa vara viktiga att ha i åtanke. 

Användare som sitter i olika slags omgivningar kan även, som Beyer och 
Holtzblatt (1998) påpekar, tänkas utnyttja olika funktioner. Till exempel kan 
en funktion för snabbmeddelanden nyttjas flitigt av en användare som sitter 
isolerad men inte på samma sätt behövas av användare som arbetar gemen-
samt i ett kontorslandskap. Dock kanske dessa personer istället utnyttjar 
funktionen i andra syften, exempelvis för kommunikation med användare 
som är upptagna i telefon. Med andra ord, när man studerar nyttjade verktyg 
och funktioner är det även viktigt att samtidigt studera kringliggande aspek-
ter, till exempel arbetsmiljö. 

Många yrkesgrupper har bärbar dator som främsta arbetsverktyg. Bär-
bara datorer, framförallt av äldre modell, har ofta skärmar med relativt låg 
upplösning och sämre kontrast i sin färgåtergivning. Det grafiska gräns-
snittet kan behöva anpassas för detta. 

Även den kulturella omgivningen kan påverka utformningen av ett sy-
stem, och då framförallt den grafiska utformningen. Visuell kommunikation 
och anpassning till olika kulturer behandlas mer utförligt i avsnitt 03.6.4 
Färg. 

03.2.3 Metoder för datainsamling 
För att samla in data och ta fram önskvärda brukskvaliteter för ett system 
finns ett antal olika tillvägagångssätt. Varje metod har sina specifika för- och 
nackdelar. Nedan följer en kort genomgång av några vanliga metoder. 

Intervjuer  
Intervjuer innebär att man, på ett mer eller mindre strukturerat sätt, frågar 
ut användare av systemet. I ostrukturerade intervjuer ställer intervjuaren ett 
antal öppna frågor och låter användaren styra samtalet mot ämnen som 
denna tycker är viktiga (Faulkner 2000). Ostrukturerade intervjuer används 
ofta tidigt i utvecklingsfasen och syftar till att samla så mycket information 
som möjligt om användarnas erfarenheter, arbetssätt och förväntningar 
(Zhang 2003). Vid, i andra änden av skalan, strukturerade intervjuer förvän-
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tas användaren istället välja ett svar bland ett antal givna alternativ. Syftet 
med intervjuer av denna typ är att få en helhetsbild av vad en grupp anser 
snarare än att samla individuella åsikter (Faulkner 2000). Strukturerade 
intervjuer används ofta i bland annat opinionsundersökningar. 

Vanligt förekommande är också någon form av mellanting mellan ovan-
stående, så kallade semistrukturerade intervjuer. I detta fall ställer intervju-
aren ett antal fördefinierade frågor, men den intervjuade tillåts att ta upp 
egna ämnen och åsikter. Faulkner (2000) menar att denna form av inter-
vjuer ofta är de mest användbara då det säkerställs att nödvändiga ämnen 
tas upp samtidigt som man får en större insikt i användarnas förväntningar, 
idéer och åsikter. 

Ju mer strukturerad en intervju är desto enklare blir den att admini-
strera. Strukturerade intervjuer genererar en förutbestämd mängd och typ 
av data vilket gör resultaten lättare att analysera. Svaren kan även enkelt 
kryssas i av intervjuaren vid intervjutillfället och någon form av komplett-
erande anteckningsmetod blir därför ej nödvändig. Strukturerade intervjuer, 
likt frågeformulär, har dock ofta problem med validitet och reliabilitet. Att 
säkerställa att frågorna verkligen besvarar det som eftersöks kräver omfatt-
ande tid, tålamod och resurser (Faulkner 2000; Hackos & Redish 1998; 
Kirakowski 2003).  

När det gäller ostrukturerade intervjuer genererar de en mängd data och 
analysen av dessa blir ofta ett tidskrävande arbete. För att få med allt som 
diskuteras, hur den intervjuade formulerar sig, ordval et cetera, blir det 
dessutom i princip nödvändigt med någon form av utrustning för att spela in 
samtalen (Faulkner 2000; Hackos & Redish 1998).  

Intervjuer kan genomföras ansikte mot ansikte eller över telefon. De kan 
även äga rum i en särskild lokal eller på användarens arbetsplats. Enligt 
Preece, Rogers och Sharp (2002) är intervjuer som genomförs i användarens 
egen miljö ofta att föredra då det kan få användare att lättare förklara sitt 
arbete och visa hur de går tillväga i olika situationer. Intervjuer på plats kräv-
er dock mycket tid och resurser och ofta är det inte möjligt att besöka alla de 
man önskar (Preece, Rogers & Sharp 2002).  

Workshop 
Workshops bygger i mångt och mycket på samma upplägg som intervjuer 
men med den väsentliga skillnaden att det hela sker i grupp med flera del-
tagare. UsabilityNet (2003) menar att gruppen med fördel kan bestå av olika 
typer av personer med olika insikt i och åsikter om systemet och dess an-
vändning. Det kan till exempel vara projektledare, användare, program-
merare och supportpersonal. 

Workshops har även, till skillnad från intervjuer, mer formen av en di-
skussion. Moderatorn tar upp ett antal ämnen och frågor som sedan 
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ingående diskuteras av de deltagande. En av de främsta fördelarna med 
metoden, menar Hom (1998), är själva interaktionen mellan personerna 
som kan lyfta fram nya idéer och identifiera gemensamma problem. 

Frågeformulär 
Frågeformulär har i grund och botten samma upplägg som strukturerade 
intervjuer. Skillnaden är att deltagarna sköter genomförandet på egen hand, 
vilket har både sina för- och nackdelar. Frågeformulär behandlas mer ingå-
ende i avsnitt 03.3.3 Förfrågan. 

Observation 
Observation går ut på att studera användare i deras egen miljö. Syftet är att 
få en ökad förståelse för vad de gör (funktionalitet) och hur de gör det (an-
vändargränssnitt) (Molich 2002). Människor har ofta svårt för att i detalj 
förklara hur de utför olika uppgifter och här kan observation ge en tydligare 
bild (Preece, Rogers & Sharp 2002).  

Observationer kan ske direkt eller indirekt. Direkta observationer inne-
bär att en observatör följer med och studerar användaren och indirekta att 
observationen sker med hjälp av videoutrustning. Fördelen med direkta 
observationer är, enligt Preece et al. (1994), att avståndet mellan användare 
och observatör minskar och att det på så sätt blir lättare att tolka vad använ-
daren gör. Nackdelen är att användaren ofta kan känna sig obekväm och inte 
agera naturligt då någon hela tiden följer med och iakttar. En fördel med 
indirekta observationer är att mer data kan samlas in, vilket även blir en 
nackdel då analysarbetet blir resurskrävande (Preece et al. 1994). 

Den främsta fördelen med observationsmetoder i allmänhet är naturligt-
vis att de kan ge en djupare förståelse för hur och i vilket sammanhang upp-
gifter utförs, eftersom användarna studeras i sin naturliga miljö. Metoderna 
är dock mycket resurskrävande. De kräver stort engagemang av observatör-
en och alla inblandade och kan resultera i enorma mängder data (Preece, 
Rogers & Sharp 2002; UsabilityNet 2003). 

Studie av konkurrent 
Konkurrentstudien syftar till att identifiera styrkor och svagheter hos kon-
kurrerande produkter och att få en bild över problem som måste lösas för att 
hålla produkten konkurrenskraftig (UsabilityNet 2003). Molich (2002) be-
tonar vikten av att dra lärdom av andra och menar att det är av avgörande 
betydelse att vara bättre än sina medtävlande. I studierna är det därför vikt-
igt att titta på konkurrenter som kan tjäna som förebilder och hos dessa dra 
lärdom av både det som är bra och det som är dåligt (Molich 2002). 

Det som konkurrentstudien med fördel kan resultera i är en lista med 
egenskaper som det nya systemet bör ha för att vara en konkurrenskraftig 
produkt (UsabilityNet 2003). 
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03.2.4 Användbarhetsprinciper 
För att ta fram systemets önskvärda brukskvaliteter har även tidigare arbete 
på området studerats, som komplement till själva datainsamlingen. 

De flesta tidigare undersökningar som gjorts kring användbarhet inom 
webbaserad kommunikation fokuserar dock på system där användare kom-
municerar i realtid. Några särskilda tumregler för det aktuella fallet är därför 
svåra att hitta. Det finns dock ett antal användbarhetsprinciper som tagits 
fram för att gälla för användbara gränssnitt i allmänhet. 

Nielsens heuristiker 
Nielsen (2003; Molich & Nielsen 1990) utvecklade i början av 1990-talet tio 
användbarhetsprinciper vilka han kallar heuristiker. Syftet med dessa är 
egentligen att fungera som kontrollmedel vid utvärderingar (se avsnitt 
03.3.2 Granskning) men de kan även med fördel användas som tumregler i 
designfasen (Faulkner 2000). 

1. Synlig systemstatus – Systemet ska, genom lämplig feedback 
inom rimlig tid, alltid informera användaren om vad som pågår. 

2. Överensstämmelse mellan system och verklighet – Systemet ska 
tala användarens språk med ord, fraser och koncept som är 
kända för användaren, inte som är systemorienterade. Följ ve-
dertagna uppfattningar så att information visas i en naturlig och 
logisk ordning. 

3. Användarkontroll och frihet – Användare gör ofta misstag och 
väljer fel funktioner. De behöver därför tydliga nödutgångar för 
att kunna lämna en oönskad situation. Erbjud funktioner för 
»ångra« och »gör om«. 

4. Konsekvens och standarder – Användare ska inte behöva fundera 
över huruvida olika ord, situationer eller handlingar har samma 
innebörd. Följ vedertagna regler för den aktuella plattformen. 

5. Förebyggande av fel – Ännu bättre än tydliga felmeddelanden är 
en noggrann design som förebygger att problem uppstår över 
huvud taget. 

6. Se inte minnas - Information nödvändig för att utföra en uppgift 
skall vara synlig och inte behöva minnas (från en del till en an-
nan). Instruktioner för hur systemet används ska vara synliga 
och lätt kunna nås när så önskas. 

7. Flexibilitet och användareffektivitet – Snabbkommandon – osyn-
liga för nybörjare – kan ofta effektivisera arbetet för vana an-
vändare och göra systemet anpassat för flera nivåer av 
användare. Låt användare skräddarsy frekventa handlingar. 
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8. Estetisk och minimalistisk form – Information som visas ska vara 
relevant och inte innehålla något onödigt. All extra information 
tävlar med den relevanta informationen och försämrar dess rela-
tiva synlighet. 

9. Hjälp användare att känna igen, bestämma, och återhämta sig från 
fel – Felmeddelanden ska uttryckas på vanligt språk (inga fel-
koder), precisera problemet och föreslå en konstruktiv lösning. 

10. Hjälp och dokumentation – Även om det är bättre om ett system 
kan användas utan manual kan det vara nödvändigt att bistå 
med hjälp och dokumentation. Sådan information ska vara lätt 
att söka i, fokuserad på den aktuella uppgiften, lista konkreta 
steg att utföra samt inte vara för omfattande. 
(fritt översatt efter Nielsen 2003) 

Shneidermans heuristiker 
Shneiderman (1998) beskriver med sina heuristiker liknande tumregler som 
Nielsen, men med något större fokus på själva interaktionen mellan använd-
are och system. Dessa tumregler har tagits fram för att användas i såväl de-
signfasen som i utvärderingar (Faulkner 2000). 

1. Eftersträva konsekvens – Liknande uppgifter ska kräva liknande 
tillvägagångssätt. Terminologin i menyer, dialoger och hjälp-
information ska vara identisk genom hela systemet. 

2. Möjliggör för vana användare att använda snabbkommandon – 
Medan nybörjare gärna tar tid på sig att undersöka skärmen kan 
svarstiden aldrig bli för kort för en van användare.  

3. Erbjud informativ feedback – Systemet ska ge feedback för varje 
förändrande handling. Denna kan vara återhållsam för vanliga 
och mer betydelselösa handlingar men bör vara påtaglig för de 
mer avgörande. 

4. Utforma dialoger med avslut – Dialoger bör utformas att ha en 
början, ett mellanparti och ett slut. Informativ feedback i slutet 
ger dialogen ett avslut och får användaren att förstå att denna 
kan gå vidare. 

5. Erbjud enkel felhantering – Möjligheten att göra fel ska minimeras 
i största möjliga mån. Felmeddelanden ska vara enkla och be-
gripliga. 

6. Handlingar ska vara lätta att ångra – Användare blir mer avslapp-
nade och villiga att utforska systemet när de vet att eventuella 
felhandlingar går att ångra. 
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7. Erbjud känsla av kontroll – Erfarna användare vill känna att de 
har kontroll över systemet. Det är användaren och inte systemet 
som ska påbörja en handling. 

8. Minimera belastningen av korttidsminnet – Vyer skall vara enkla 
och flersidsvyer sammanfogas. Användare har en begränsning 
för hur mycket de kan minnas. 
(fritt översatt efter Shneiderman 1998) 

Normans sju principer 
Normans (1988) »Sju principer för att omvandla krångliga uppgifter till 
enkla« är framtagna för att användas i designfasen och tyngdpunkten är 
ytterligare förskjuten mot interaktionen mellan användare och system. Prin-
ciperna kan dock, enligt Faulkner (2000), enkelt omformuleras för att fun-
gera som tumregler i en utvärdering. 

1. Kunskap i systemet och i huvudet – Kunskapen som krävs för att 
lösa en uppgift ska finnas tillgänglig i systemet och inte behöva 
minnas. Det ska också vara möjligt för användarna att genom in-
teraktionen inse hur systemet fungerar. 

2. Förenkla strukturen på uppgifter – Uppgifter ska vara enkla i sin 
struktur och kräva så lite planering som möjligt för att genom-
föras. 

3. Synliggör saker – Det ska vara tydligt vilka handlingar som är till-
gängliga och vilka effekterna av dessa är. Handlingar ska mot-
svara avsikten. Systemets status ska vara synlig. Om användaren 
gör något »påtagligt« ska systemet också svara påtagligt. 

4. Rätt förhållanden – Man bör försäkra sig om att användarna inser 
förhållandet mellan avsikt och handling. Det kan innebära att 
kontrollera att en handling har förväntad effekt på systemet eller 
att systemets verkliga status motsvarar den synliga statusen. 

5. Utnyttja kända restriktioner – Använd restriktioner som känns 
naturliga för användarna. Detta gör att det rätta sättet att gå till-
väga är det enda som känns naturligt. Ett exempel på detta är en 
diskett; den går bara att sätta in i datorn på ett sätt. 

6. Förbered för fel – Man bör anta att fel kommer att uppträda och 
därför förbereda för dessa. Det bör vara lätt att ångra en åtgärd. 
System ska göras utforskarvänliga så användare kan prova sig 
fram utan rädsla för att gör fel. Om användare är rädda att göra 
oåterkalleliga fel kommer de inte att utforska systemet. 

7. När allt annat misslyckas, standardisera – Om det inte finns nå-
gon uppenbar lösning på ett problem, välja bästa möjligheten 
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och tillämpa den konsekvent genom hela systemet. 
(fritt översatt efter Norman 1988) 

Löwgrens brukskvaliteter för digitala system 
I The use qualities of digital designs presenterar Löwgren (2002) ett lite an-
norlunda angreppssätt. Han beskriver i sin rapport ett tjugotal, ibland rela-
tivt abstrakta, egenskaper, indelade i fem olika kategorier, varav vissa kan 
vara mer relevanta än andra beroende på vilken typ av system det gäller. 
Nedan redogörs för vilka dessa grupper är samt för de egenskaper som kan 
vara relevanta för fallet webbaserad kommunikationsplattform. 

Den första gruppen behandlar egenskaper som har med motivation att 
använda produkten att göra. Lockande är den egenskap som beskriver en 
produkts förmåga att fånga och hålla användarens uppmärksamhet. Skapa 
förväntan är ett systems förmåga att genom interaktionen stimulera använd-
arens fantasi och få användaren att förutse vad som ska komma, och på så 
sätt öka motivationen. Den slutliga motivationspelaren är hur relevant sy-
stemet är i form av erbjudna funktioner och uppgifter systemet kan lösa. 

Den andra gruppen behandlar egenskaper hos produkten som har med 
interaktion och gränssnitt att göra. Att ett system är flytande menar Löw-
gren innebär att övergångarna mellan olika delar ska vara mjuk. Egenskapen 
är aningen abstrakt men det som avses är att systemet helt enkelt inte ska 
utsätta användaren för några tvära kast i informationsflödet. Med själv-
styrande menas i vilken grad systemet själv kan utföra uppgifter och vilken 
grad av involvering som krävs från användarens sida. Löwgren förespråkar 
här inte det ena eller andra men pekar på den intressanta interaktion som 
kan uppstå med intelligenta system som hjälper användaren i dennes arbete. 
Böjligt innebär att systemet ska vara påverkbart, att användaren ska känna 
att systemet formas och svarar enligt hur användaren själv påverkar det. En 
annan egenskap, nära kopplad till det ovan nämnda lockande, är ett systems 
förmåga att göra användaren försjunken i sitt arbete, att engagera använd-
aren så djupt i uppgiften att världen utanför glöms bort. 

Den tredje gruppen tar upp egenskaper som har med handlingar och 
deras effekter ur ett socialt perspektiv att göra. Identitet är ett systems 
förmåga att passa och stärka användarens uppfattning om sig själv; till ex-
empel möjligheten att välja ett eget tema i systemet eller att enkelt utföra 
avancerade och komplexa uppgifter. Handlande är i vilken grad ett system 
tillåter och uppmuntrar användarna att handla själva i motsats till att någon 
annan (eller annat) utför det åt dem. Slutligen poängterar Löwgren vikten 
av flexibilitet hos ett system. Han menar att det lanseras alltför många »fär-
diga« system som inte tillåter användarna själva att styra användningen. 
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Fjärde gruppen innefattar egenskaper hos gränssnittet som kan 
kopplas till den bakomliggande strukturen och programmeringen. Med 
effektivt menas att uppgifter ska kunna utföras snabbt och felfritt. Genom-
skinligt innebär att man ska kunna utföra uppgifter i systemet utan att di-
straheras. Själva gränssnittet ska med andra ord inte på något sätt störa an-
vändaren. Funktionell minimalism är enligt Löwgren en tanke som utvecklats 
som reaktion på alla de extrafunktioner som erbjuds i många »mainstream«-
program av idag. Med funktionell minimalism menar Löwgren med andra 
ord att ett systems verktyg ska utföra sin kärnfunktion bra och ingenting 
annat. 

Den femte och sista gruppen som Löwgren tar upp är egenskaper som 
syftar till att skapa lite distans mellan användaren och det digitala sy-
stemet. Denna grupp är aningen abstrakt, och Löwgren påpekar att egen-
skaperna inte passar att tillämpa på alla typer av system. Den mest intres-
santa egenskapen här är överraskande, vilket innebär att systemet i någon 
mån ska utmana användarens förväntningar.  

03.3 EVALUERING 
Evaluering syftar till att få en bild av hur användbart ett system är, med 
andra ord se hur väl systemet sammanfaller med de önskvärda bruks-
kvaliteterna. 

För evaluering, eller utvärdering, av en produkt eller prototyp finns en 
mängd olika metoder att tillgå. Olika metoder kan innefatta olika typer av 
deltagare, genomföras i olika typer av omgivningar och generera olika typer 
av data. Vilka metoder man bör använda beror på förutsättningarna och 
vilken typ av information som eftersöks. 

Generellt kan metoderna, efter infallsvinkel, delas in i tre olika katego-
rier – testning, granskning och förfrågan. 

03.3.1 Testning 
Testning innebär att genom experiment testa hur typiska användare utför 
noggrant förberedda uppgifter som är typiska för det aktuella systemet 
(Hom 1998; Preece, Rogers & Sharp 2002). Testerna har sitt ursprung i ex-
perimentell psykologi (Hom 1998) och var den dominerande modellen un-
der 1980-talet (Preece, Rogers & Sharp 2002). De tidigare ofta förekom-
mande prestationstesterna, vilka genererar rent kvantitativa data, har under 
senare år fått ge plats åt metoder som också fokuserar på kvalitativ informa-
tion från användarna (Hom 1998).  



    23TEORI 

Prestationstester är tester som går ut på att ta fram kvantitativa data 
rörande en viss uppgift i ett system. Det kan till exempel handla om att mäta 
hur lång tid det tar att markera ett textstycke med mus, pekplatta eller 
trackball. Prestationstester har ofta uttalade numeriska mål (Hom 1998), till 
exempel att 75 procent av användarna ska klara uppgiften inom en timme. 

Tänka-högt-tester är en metod där, likt i prestationstester, användarna får 
olika uppgifter att utföra. Det som skiljer metoden från prestationstester är 
att användarna uppmanas att under uppgiftens gång berätta om sina tankar, 
känslor och åsikter kring interaktionen (Hom 1998). På så sätt kan metoden 
generera såväl kvantitativa som kvalitativa data. 

Olika former av testning kan enligt Hom (1998) användas när som helst i 
ett utvecklingsprojekt, på såväl prototyper som färdiga produkter. Hackos 
och Redish (1998) menar även att prototypen som testas inte behöver vara 
särskilt avancerad, utan att även enklare skisser på papper kan ge värdefull 
information. 

Vad har då testning för fördelar? Jeffries et al. (1991) visar i en studie att 
användbarhetstester kan hitta allvarliga och återkommande problem hos ett 
system. De menar även att testning som regel undviker de mest lågprioriter-
ade problemen. Karat, Campbell och Fiegel (1992) visar att man genom 
testning kan upptäcka påtagliga problem som exempelvis gransknings-
metoder (se 03.3.2 Granskning) missar helt och hållet. Ytterligare en fördel, 
i jämförelse med granskningsmetoder, är att det är faktiska användare, och 
inte någon som sätter sig in i användarens situation, som utvärderar 
(Doubleday et al. 1997). 

Den främsta nackdelen med testning är den tid och de resurser som 
krävs, så långt är de flesta experter inom området överens. Användare ska 
samlas, en testmiljö ska konstrueras och kontrolleras och apparatur för att 
dokumentera testet behövs. Nielsen (1992) menar att det ofta är svårt att 
samla användare i tillräcklig mängd, av båda praktiska och ekonomiska skäl, 
och att andra metoder där användare ej behöver konsulteras är betydligt mer 
kostnadseffektiva. Hom (1998) påpekar att metoder som resulterar i kvanti-
tativa data kräver omfattande analysarbete och att resultaten från kvalitativa 
metoder som regel snabbare behandlas och implementeras i den slutliga 
produkten. Jeffries et al. (1991) påvisar i sina studier att testning har en 
tendens att missa problem med konsekvensen i ett system. Doubleday et al. 
(1997) menar att man genom testning ofta hittar symptomen för ett använd-
barhetsproblem (med andra ord observerar att användare gör fel) men miss-
ar vad orsaken till problemet är. 
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03.3.2 Granskning 
I granskning undersöker ett antal användbarhetsexperter, användare, pro-
grammerare eller andra specialister ett användargränssnitt utifrån olika 
givna aspekter på användbarhet (Zhang 2003). Granskningsmetoderna, 
vilka fick sitt stora genomslag i början på 1990-talet, grundar sig på en ön-
skan att kunna utvärdera användargränssnitt utan omfattande involvering 
av användare (Faulkner 2000). Av rädsla för att utvecklare skulle prioritera 
bort användbarhetsfrågor i sina projekt togs ett antal alternativa metoder 
fram som skulle vara mer informella och kostnadseffektiva (Faulkner 2000). 
En av de främsta förespråkarna för granskningsmetoderna är Jakob Nielsen 
som använder dem som bas i vad han kallar »rabatterat användbarhets-
arbete« – användbarhetsarbete till en lägre kostnad. 

Heuristisk evaluering 
Heuristiker är, som Zhang (2003) uttrycker det, ett antal riktlinjer eller tum-
regler som antas ska vara uppfyllda för ett användbart användargränssnitt. 
Heuristisk evaluering, utvecklat i början på 1990-talet av Jakob Nielsen och 
Rolf Molich, är en metod som helt enkelt går ut på att jämföra hur väl ett 
gränssnitt överensstämmer med ett antal fördefinierade heuristiker (Molich 
& Nielsen 1990). Den grundläggande idén är att ett antal personer individu-
ellt studerar olika delar av gränssnittet och jämför det med heuristikerna för 
att hitta potentiella användbarhetsproblem.  

Det har under årens lopp utvecklats ett antal standardheuristiker som 
har för avsikt att fungera för alla typer av datorbaserade användargränssnitt, 
där Nielsens lista (se avsnitt 03.2.4 Användbarhetsprinciper) utan tvekan är 
en av de mest använda. Likt Preece, Rogers och Sharp (2002) dock påpekar 
är många av dessa heuristiker alltför allmänna, och det är som regel nöd-
vändigt att skräddarsy de heuristiker som man avser att använda efter den 
specifika produkten.  

Heuristisk evaluering kan, enligt Hom (1998), användas när som helst i 
ett utvecklingsprojekt och ge bra resultat även med enklare prototyper. 
Nielsen (1992) påpekar dock att vissa problem, till exempel med avsaknad 
av olika element i ett gränssnitt, kan vara svåra att hitta i en pappers-
prototyp. 

De främsta fördelarna med metoden är enligt Molich och Nielsen (1990) 
att den är billig, intuitiv och enkel, kräver lite planering och kan användas 
när som helst i utvecklingsprocessen. Kostnadsfördelen är något som lyfts 
fram i flera studier (Jeffries et al. 1991; Karat, Campbell & Fiegel 1992). 
Dessa studier finner även att heuristisk evaluering identifierar fler, och fram-
förallt fler allvarliga, problem än till exempel testning. Doubleday et al. 
(1997) visar att heuristisk evaluering lyckas, där många metoder misslyckas, 
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att visa vad orsaken till ett användbarhetsproblem är och inte bara sympto-
men. Det faktum att användare ej behöver konsulteras gör även metoden 
fördelaktig i projekt där antalet tillgängliga användare är begränsat (Nielsen 
1995). 

En av nackdelarna med heuristisk evaluering är att den, utöver att finna 
allvarliga problem, även har en tendens att finna sådana som i realiteten inte 
är problem (Jeffries et al. 1991). Också Nielsen (1992) menar att även om 
allvarliga problem har en högre sannolikhet att hittas än mindre allvarliga, 
så hittas fler mindre allvarliga problem om man ser enbart till antalet. 
Många irrelevanta problem har med andra ord en tendens att hittas. 
Doubleday et al. (1997) påpekar att ett problem är ett problem bara om 
personen som utvärderar upplever det som detta. En som granskar kan ald-
rig fullständigt sätta sig in i användarnas situation och därför kommer en del 
reella problem att missas. 

Kognitiv genomgång 
I kognitiv genomgång låter man en till fyra personer utföra ett antal för-
definierade uppgifter i gränssnittet och samtidigt utvärdera gränssnittets 
lärbarhet och användbarhet (Wharton et al. 1994). Deltagarna försöker 
förutse hur användarna kommer att reagera i olika situationer och vilka 
eventuella problem de kan komma att uppleva i utförandet av uppgifterna 
(Hom 1998). Innan utvärderingen bestäms bland annat vilken den typiske 
användaren är, vilka uppgifter som ska lösas samt vilket det korrekta till-
vägagångssättet för varje uppgift är (Wharton et al. 1994). 

Deltagarna i utvärderingen kan, enligt Wharton et al. (1994), bestå av 
olika typer av personer; användbarhetsexperter, programmerare, marknads-
förare med flera. De menar vidare att metoden fungerar bäst i designfasen i 
ett projekt, men att den även kan användas under kodnings- eller testfasen. 

De viktigaste fördelarna med kognitiv genomgång, menar Jeffries et al. 
(1991), är att de kan användas med olika typer av deltagare samt att man 
tvingas att noga definiera typiska användare av systemet. Även Karat, 
Campbell och Fiegel (1992) påpekar att deltagarna inte behöver vara an-
vändbarhetsexperter, även om det kan underlätta. 

Den främsta nackdelen med metoden menar Jeffries et al. (1991) är att 
den, i förhållande till exempelvis heuristisk evaluering, missar många allvar-
liga och återkommande användbarhetsproblem. Flera studier visar även att 
definieringen av de uppgifter som ska utföras, för att de ska vara relevanta 
för riktiga användare, kräver noggranna förberedelser – helst i samarbete 
med slutanvändare (Jeffries et al. 1991; Karat, Campbell & Fiegel 1992). I en 
jämförelse med bland annat heuristisk evaluering och testning visar Jeffries 
et al. (1991) också att kognitiv genomgång är den metod som totalt sett tar 
mest tid i anspråk.  
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Snabbevaluering 
Syftet med denna metod är, som namnet antyder, att få snabb informell 
feedback rörande en idé. Det kan gälla förslag på en ikon, idéer för en ny 
produkt eller verifiering att informationen på en webbplats är rätt kategori-
serad. Metoden kan användas både direkt med användare eller med experter 
inom något område. 

Preece, Rogers och Sharp (2002) menar att denna typ av feedback är 
nödvändig för en lyckad design. Det faktum att metoden tar lite tid i anspråk 
och inte kräver något omfattande för- eller efterarbete har gjort den populär 
inom framförallt webbdesignbranschen där tidsramarna ofta är pressade 
(Preece, Rogers & Sharp 2002). 

03.3.3 Förfrågan 
Förfrågan innefattar alla de metoder där användare observeras, intervjuas 
eller på annat sätt får besvara frågor kring användbarheten i ett system.  

Frågeformulär 
Frågeformulär är en vanligt förekommande metod för framförallt insamling 
av demografiska data och användares åsikter (Preece, Rogers & Sharp 
2002). Frågeformulär kan vara antingen pappersbaserade eller webbas-
erade. Webbaserade formulär har på senare år blivit mer och mer populära 
då de snabbt når många personer och dessutom kräver mindre resurser och 
administrationsarbete (Preece, Rogers & Sharp 2002).  

Frågeformulär liknar i mångt och mycket strukturerade intervjuer och 
kan bestå av antingen öppna eller slutna frågor (Preece, Rogers & Sharp 
2002). Likt i strukturerade intervjuer ligger det förmodligen största arbetet 
med frågeformulär i att säkerställa reliabiliteten och validiteten. Det är svårt 
att föreställa sig hur olika personer tolkar olika frågor och för att hantera 
detta validitetsproblem är det viktigt att formuläret testas noggrant innan 
det används (Molich 2002; Kirakowski 2003; Faulkner 2000).  

Den främsta fördelen med frågeformulär, menar Kirakowski (2003), är 
att man får feedback ur användarens synvinkel. Från ett bra formulär är 
denna feedback ett trovärdigt exempel på vad hela användargruppen anser. 
Även Molich (2002) betonar vikten av feedback direkt från användarna utan 
påverkan från till exempel en observatör eller testledare. Andra fördelar med 
frågeformulär är att ett stort antal användare nås och att frågeformulär, och i 
synnerhet webbformulär, är snabba och billiga och ger mycket information 
(Kirakowski 2003; Hackos & Redish 1998). Preece, Rogers och Sharp (2002) 
påpekar också att med just webbformulär kan svaren fås snabbare, resulta-
ten överföras direkt till en databas och eventuella upptäckta fel när som helst 
korrigeras. 
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Enligt Kirakowski (2003) är den främsta nackdelen, bortsett från relia-
bilitets- och validitetsaspekten med egenutvecklade formulär, att fråge-
formulären berättar hur användaren själv upplever situationen. Det blir 
därför svårt att bedöma trovärdigheten i frågor där användare till exempel 
ska besvara hur ofta och länge någon aktivitet äger rum. I webbformulär 
finns även nackdelen att man inte kan styra vilka användare som besvarar 
frågorna. Det kan till exempel vara så att främst nöjda användare väljer att 
besvara webbformuläret, vilket leder till att resultatet inte blir representativt 
för hela användargruppen (Molich 2002; Hackos & Redish 1998). 

Intervjuer 
Intervjuer kan naturligtvis användas som metod även i evalueringsfasen 
såväl som i den tidigare beskrivna datainsamlingsfasen. Mycket av det som 
gäller för intervjuer i evalueringsfasen har med andra ord redan behandlats 
(se avsnitt 03.2.3 Metoder för datainsamling). Det som dock kan tilläggas är 
att syftet är ett annat. I datainsamlingsfasen vill vi veta mer om användarna, 
deras uppgifter och omgivning. I evalueringsfasen vill vi istället få informa-
tion om hur de upplever systemet. 

03.4 PROTOTYPER 
En prototyp är en modell av det tänkta systemet. Andrén, Gunnarsson och 
Lundin (1993) liknar prototyper vid en modell av en stadsdel, där hus, gator 
och träd är uppbyggda av papp och flirtkulor. Men faktum är att prototyper 
kan se ut lite hur som helst. De kan vara pappersskisser, skärmbilder, en 
videofilm, vikta pappersmodeller, avancerad programvara med mera 
(Preece, Rogers & Sharp 2002). Fördelen med att konstruera en prototyp är 
att användare, utvecklingsteamet eller du själv kan testa idéer och få en 
uppfattning om hur den slutliga produkten kommer att vara (Preece, Rogers 
& Sharp 2002). Det kan ofta vara svårt för människor att uttrycka vad de vill 
ha, men när de får se och använda något vet de snart vad de inte vill ha. 

Prototyper kan besvara en mängd olika frågor och därmed kan de ha 
många olika syften: att testa om en idé är tekniskt möjlig, att förtydliga ab-
strakta systemkrav, att användas för utvärdering eller att bekräfta att ut-
seendet är kompatibelt med övriga systemutvecklingen (Preece, Rogers & 
Sharp 2002; Houde & Hill 1997). 

03.4.1 Vad prototypen visar 
I komplexa interaktiva system kan det vara svårt att konstruera en prototyp 
som täcker in alla aspekter av systemet. Enligt Houde och Hill (1997) är just 
det viktigaste med en prototyp vad den visar snarare än hur den tagits fram 
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eller hur nära den slutliga produkten den är. Till exempel menar de att an-
vändarna av en produkt med helt ny funktionalitet inte intresserar sig 
primärt för hur produkten i fråga ser ut utan snarare för vilken roll den 
kommer att ha i deras liv.  

I diskussionen kring vad en prototyp bör visa och syfta till har Houde och 
Hill (1997) tagit fram en modell bestående av tre olika dimensioner – roll, 
implementation samt utseende och känsla (se figur 3.1). I modellen svarar 
varje dimension mot olika frågor som en viss prototyp ska besvara: roll be-
handlar frågor kring vilken funktion produkten har i användarnas liv, hur 
den är användbar för dem; implementation fokuserar på de tekniker och 
komponenter som en produkt är uppbyggd av, hur den egentligen fungerar; 
utseende och känsla tar upp frågor om hur känslan av att använda systemet 
är, vad användarna ser, känner eller hör när de använder produkten.  

Syftet med modellen är enligt Houde och Hill (1997) att försöka hjälpa 
designern att utifrån rådande situation utforma rätt slags prototyp. Imple-
mentation kräver som regel att ett fungerande system utvecklas, utseende och 
känsla att en konkret, visuell eller annan, användarupplevelse simuleras 
samt roll att sammanhanget för användningen av produkten etableras. 
Houde och Hill (1997) menar vidare att en prototyp kan fokusera på en, två 
eller alla tre dimensioner av modellen. Modellen tydliggör vilka frågor en 
prototyp behandlar, såväl som vilka den inte behandlar. 

03.4.2 Low-fidelity- och high-fidelityprototyper 
En low-fidelityprototyp är en prototyp som befinner sig ganska långt ifrån 
den slutliga produkten. Den kan till exempel bestå av pappersskisser, skärm-
bilder eller på annat sätt skilja sig markant från det färdiga systemet. Low-
fidelityprototyper har den viktiga fördelen att de oftast är enkla, billiga och 
snabba att ta fram, vilket även gör dem enkla, billiga och snabba att modifi-
era och utveckla (Preece, Rogers & Sharp 2002). Den naturliga begräns-
ningen är att då de befinner sig långt från den färdiga produkten, kan de 
även sakna vissa avgörande aspekter av interaktionen. 

High-fidelityprototyper försöker efterlikna det tänkta systemet i så stor 
utsträckning som möjligt. Det kan till exempel handla om en programmerad 
applikation istället för ett antal pappersskisser. Fördelen med high-fidelity-
prototyper är att de fungerar bättre för utvärderingar och bättre visar hur 
den slutliga produkten blir (Hom 1998). Med en dyrare och längre utveck-
lingsprocess är de dock mindre lämpliga för fall där prototypen kan komma 
att behöva modifieras eller för testning av nya idéer (Preece, Rogers & Sharp 
2002). 

 
Figur 3.1. Modell över vad 
prototyper visar (efter 
Houde & Hill 1997). 
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03.4.3 Horisontella och vertikala prototyper 
Utveckling av en prototyp innebär oundvikligen en avvägning mellan faktor-
er som är viktiga att undersöka. En av dessa avvägningar är den mellan 
bredd på funktionalitet och djup (Preece, Rogers & Sharp 2002).  

I en horisontell prototyp ligger fokusen på att visa själva gränssnittet. 
Prototypen visar de övergripande funktionerna men har lite funktionalitet 
bakom knapparna (Preece et al. 1994). Motsatsen till detta är vertikala pro-
totyper där fokus istället ligger på att visa detaljerna bakom vissa funktioner, 
men i en begränsad del av systemet (Preece et al. 1994). Vilken slags proto-
typ man här väljer beror på vad det är som önskas testas. 

03.5 TEKNIK 
Den tekniska plattformen för nästa version av com-onweb® coordinator är 
sedan tidigare fastställd. I detta avsnitt diskuteras lite utförligare vilka 
tekniker som kommer att användas och vad detta ger för möjligheter och 
begränsningar. 

03.5.1 Tekniska förutsättningar 
com-onweb® coordinators grundstruktur består av Javaservlets som på 
servern, utgående från information i en SQL-databas, genererar XML. Denna 
XML tranformeras sedan hos klienten via XSLT till XHTML.  

I den tekniska kravspecifikationen för systemet anges att ingen form av 
insticksprogram ska behövas för att använda systemet. Externa tekniker, 
såsom Flash, SVG, ActiveX eller Java, är därför ej aktuella för själva system-
uppbyggnaden. 

XSLT 
De data som kan visas skapas i form av ett antal XML-filer. För att välja ut 
och arrangera dessa data används XSLT. XSLT är ett transformationsspråk 
för XML som beskriver vad i ett XML-dokument som ska presenteras och på 
vilket sätt. Rent konkret är ett XSL-dokument en fil som kopplas till ett XML-
dokument och transformerar detta till en annan form. 

XHTML 
XHTML är den standard för HTML som W3C (World Wide Web Consortium) 
utfärdat, och den bygger i grunden på HTML 4.01. Den huvudsakliga skill-
naden från HTML 4.01 är att syntaxen i XHTML är kompatibel med XML, 
vilket är ett krav för att XSL-transformationen ska kunna äga rum. I själva 
verket är alltså XHTML en form av XML, men med den viktiga skillnaden att 
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XHMTL, likt HTML, har vissa fördefinierade taggar som kan tolkas av webb-
läsare. 

För att styra layout och visuell presentation har man därmed samma 
möjligheter som i HTML, det vill säga de vanliga HTML-taggarna samt CSS. 

CSS och JavaScript 
För den visuella presentationen används Cascading Style Sheets (CSS) 2 som 
även det är en standard utfärdad av W3C. CSS är en mekanism för att styra 
utseende (typsnitt, färg, bakgrund, positionering med mera) på struktur-
erade sidor. En av fördelarna med CSS är att presentation och utseende kan 
separeras från själva innehållet, och programmering och uppdatering på så 
sätt delas upp och förenklas. CSS är med andra ord en teknik som här an-
vänds som tillägg i XHTML för att styra det visuella. 

JavaScript är ett scriptspråk för att, utan att ladda om sidor, styra objekt 
och objektegenskaper på en HTML- eller XHTML-sida. Att egenskaperna kan 
styras innebär därmed även att CSS kan styras. JavaScript används alltså i 
detta fall för att framförallt ändra utseendeegenskaper på en sida utan att 
ladda om den. 

DHTML 
DHTML, eller dynamisk HTML, är en vanligt förekommande term som 
egentligen inte är en definition på någon egen standard utan snarare ett 
samlingsnamn för utveckling med hjälp av flera olika tekniker. Teknikerna 
det handlar om är HTML (eller XHTML), CSS och JavaScript. 

Den teknik som kommer att användas för den visuella presentationen i 
com-onweb® coordinator kan med andra ord sammanfattas med termen 
DHTML (i detta fall baserad på XHTML). 

03.5.2 Konsekvenser 
Konsekvenserna av de tekniska förutsättningarna blir ur layoutsynpunkt att 
vi får de konventionella teknikerna för webbdesign att tillgå. Detta innebär 
bland annat att renderingen av utseendet sker hos användaren, och därför är 
beroende av webbläsare och operativsystem. 

Olika webbläsare idag har generellt ett betydligt bättre och mer likartat 
stöd för W3C-standarden än för några år sedan. I tidigare webbläsare fanns 
ingen egentlig standard att följa utan tillverkarna utvecklade egna lösningar 
för hur webbläsaren skulle hanteras och tolka kod. Sedan W3Cs standard 
blivit de facto-standard har dock detta förändrats och så gott som samtliga 
webbläsare tolkar idag kod på samma sätt. Det finns dock fortfarande några 
små skillnader vilka måste tas hänsyn till i webbutvecklingen. 

Beroendet av operativsystem ger i huvudsak bara en begränsning för det 
aktuella fallet. Typsnittet som valts måste finnas installerat hos användaren. 
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Typsnitt och webbtypografi behandlas mer utförligt i 03.6.3 Digital typo-
grafi. 

Externa tekniker 
Det faktum att externa tekniker och/eller insticksprogram inte används ger 
vissa begränsningar; mindre i fråga om visuell presentation men desto mer i 
interaktion. Nedan redogörs för vad några av dessa tekniker har att tillföra 
till interaktionen på webbplatser. 

Flash och SVG är tekniker som i huvudsak syftar till att med ljud och 
animationer göra webbplatser mer levande. De båda språken använder sig 
dessutom i huvudsak av vektorgrafik för den grafiska presentationen. För-
delen med detta är att grafiken blir obegränsat skalbar, och därmed helt kan 
anpassas efter besökarens upplösning och webbläsarfönster. Även ifråga om 
typsnitt försvinner begränsningarna. Flash och SVG består rent fysiskt av 
infogade filer i vilka önskade typsnitt automatiskt kan inkluderas. 

ActiveX är ett insticksprogram som enbart fungerar med Microsoft® In-
ternet Explorer i Microsoft® Windows. Programmet tillför till webbläsaren 
en utökad kommunikation med operativsystemet. Detta möjliggör till ex-
empel drag-och-släpp av filer mellan operativsystemet och webbplatsen samt 
arbete med olika dokument (till exempel för Microsoft® Word) direkt i 
webbläsaren. 

Med Java blir möjligheterna ännu större. Till skillnad från övriga 
nämnda tekniker saknar Java något särskilt syfte; det är ett komplett objekt-
orienterat programspråk. Som sådant är det också mindre lämpligt för multi-
mediala syften som exempelvis Flash är. Möjligheterna med Java kommer 
inte att diskuteras vidare, men det blir till exempel möjligt att utveckla pro-
gram som gränssnittsmässigt fungerar som program installerade i operativ-
systemet. 

03.6 VISUELL KOMMUNIKATION 
Visuell kommunikation är ett brett område som täcker in allt från drama-
turgi och budskap i bilder till typografi och färglära. I detta avsnitt behandlas 
några delar av visuell kommunikation som kan vara intressanta för webb-
baserade arbetsverktyg. 

03.6.1 Layout 
För layout av information finns det en mängd olika principer som rätt ut-
nyttjade kan förbättra och förenkla uppfattningen av och arbetet med ett 
system. Layout innebär här det sätt på vilket den visade informationen 
arrangeras och presenteras. 
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Gestaltlagar 
I det kaos av information som vi ser omkring oss försöker vår hjärna ständigt 
att, genom sin förmåga att se former och mönster, bringa ordning och foga 
samman delarna till begripliga helheter (Koblanck 1997; Bergström 2001). 
Denna förmåga har sedan 1900-talets början studerats ingående inom ge-
staltpsykologin, och sammanställts i ett antal grundprinciper kallade ge-
staltlagar. 

Närhetens lag säger att saker som befinner sig nära varandra uppfattas 
som en enhet, som att de hör samman (se figur 3.2) (Molich 2002). I en 
layout bör därför texter, bilder och andra objekt som hör ihop uppträda nära 
varandra. Denna princip är även något som utnyttjas i gruppering av meny-
alternativ (se avsnitt 03.6.2 Representation av operationer). 

Likhetens lag säger att saker som liknar varandra uppfattas som samman-
hörande (se figur 3.3) (Molich 2002). På exempelvis en kontrollpanel med 
knappar görs olika typer av funktioner tydligare med hjälp av olika marker-
ingar (se figur 3.4) (Monö 1997). 

Lagen om slutenhet innebär att saker som på något sätt avgränsas från 
omgivningen hör samman, även om de inte liknar varandra (se figur 3.5) 
(Koblanck 1997). Denna avgränsning kan till exempel ske med en ram runt 
objekten, en gemensam bakgrund eller, som i en del tidningar mellan artik-
lar, med en linje. 

Lagen om symmetri säger att objekt som grupperas symmetriskt ses som 
en helhet (Monö 1997). Studera exempelvis de till synes oordnade linjerna i 
figur 3.6 där linjerna i mitten, på grund av sin symmetriska gruppering, ska-
par en egen enhet. 

Den goda kurvan är en princip som gör att vi i olika arrangemang uttyder 
de former som minst avbryter från räta linjer eller kontinuerliga kurvor 
(Monö 1997). Exempelvis i figur 3.7 blir linjerna i mitten, som tillsammans 
formar en jämn kurva, lättast att urskilja. Principen kan även utnyttjas för 
det motsatta. I figur 3.8 är det lättare att lokalisera den liggande bokstaven 

Figur 3.2. Närhetens lag. 
Saker nära varandra 
uppfattas som en enhet. 

Figur 3.3. 
Likhetens 
lag. 

Figur 3.4. Likhetens lag kan användas 
för att skilja knappar av en viss typ 
från andra. 

 

Figur 3.5. 
Lagen om 
slutenhet. 
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»T« när den befinner sig utanför det kontinuerliga mönstret än när den är 
inkluderad i detsamma. 

Lagen som gemensam rörelse säger att objekt som rör sig åt samma håll 
uppfattas som en enhet (Monö 1997). På till exempel en flerfilig motorväg 
uppfattas de grupper av bilar som rör sig åt varje håll som två olika gestalter. 

Erfarenhetsfaktorn, slutligen, innebär att saker och ting måste presenter-
as på det sätt vi lärt oss sedan tidigare för att vi enkelt ska kunna känna igen 
dem (Monö 1997). Exempelvis i figur 3.9 kan den vänstra figuren vid första 
anblick kanske uppfattas som framdelen på en traktor eller ett litet »a«. Först 
när bokstaven »r« visas korrekt vinklad är den enkel att uttyda.  

Fitts lag 
Fitts lag säger att den tid det tar att nå ett visst objekt är en funktion av av-
ståndet till och storleken på objektet ifråga (Fitts 1954). Översatt till dator-
system betyder detta att ju större ett objekt är och ju närmare användarens 
muspekare objektet befinner sig, desto snabbare kan användaren nå det 
(AskTog 2003). 

I gränssnittsdesign innebär detta helt enkelt att de viktigaste och vanlig-
aste funktionerna bör representeras med större och/eller »närmare« objekt 
eller knappar (AskTog 2003). Zhao (2002) påpekar dock att man måste vara 
vaksam så att inte konsekvensen i gränssnittet påverkas i för hög grad. För 
att korta avståndet kan även de viktigaste och vanligaste funktionerna pla-
ceras närmare den genomsnittliga muspositionen (Zhao 2002). Även detta 
bör dock utnyttjas med viss försiktighet då det kan bli svårare för använd-
aren att hitta vissa funktioner när dessa är positionerade efter vanlighet 
snarare än efter logik (Zhao 2002). Preece et al. (1994) menar att position-
ering efter vanlighet lämpar sig bäst när antalet alternativ är få. 

En annan sak som bör utnyttjas i samband med detta är skärmens fysiska 
begränsningar. Skärmens kanter och hörn utgör en naturlig gräns som är 
lätta att träffa med muspekaren (AskTog 2003). Objekt placerade direkt i 
skärmens kanter och hörn blir därför särskilt lätta för en användare att nå. 
AskTog (2003) påpekar att trots detta bevisade faktum är faktiskt dessa 
positioner ständigt ignorerade av gränssnittsdesigners. I just webbsamman-
hang blir det svårt att till fullo utnyttja positionerna då webbläsarens egna 
kanter och fält tar upp dem. 

Den position som är allra enklast att nå är naturligtvis den där muspek-
aren redan befinner sig (AskTog 2003). Detta är något som bland annat 
utnyttjas för operativsystemens högerklicksmenyer - var du en befinner dig 
är menyn bara ett musklick bort. 

 

Figur 3.6. Lagen om 
symmetri (efter Monö 
1997, s. 37). 

Figur 3.7. Den goda kurvan 
(efter Monö 1997, s. 37). 

Figur 3.8. Den goda kurvan 
i annat syfte. 

Figur 3.9. 
Erfarenhetsfaktorn (efter 
Monö 1997, s. 38). 
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03.6.2 Representation av operationer 
Operationer som kan utföras på olika objekt i ett system kan representeras 
på olika sätt. Det kan till exempel ske i form av menyer, knappar, ikoner eller 
länkar. De två sätt som kräver särskild planering och arbete är menyer och 
ikoner. 

Menyer 
Det finns en mängd olika sätt att representera en meny. De vanligaste i 
datorbaserade system är rullgardinsmenyer och menyer som öppnas upp 
genom att till exempel klicka på någon ikon eller genom att högerklicka 
någonstans i gränssnittet (Preece et al. 1994). I webbsammanhang finns som 
regel obegränsat med möjligheter, då man inte är begränsad av operativ-
systemets specifika objekt. Dock är det vanligaste även här, för att spara 
plats, någon form av rullgardinsmeny.  

För att menyer ska vara effektiva och lättanvända finns det ett antal 
grundprinciper för deras utformning. Alternativen i en meny kan ordnas på 
olika sätt. I rullgardinsmenyer, menar Preece, Rogers och Sharp (2002), bör 
de vanligaste funktionerna placeras överst, i enlighet med Fitts lag (se av-
snitt 03.6.1 Layout). Motsatta operationer, som till exempel Spara och Av-
sluta, bör vara tydligt separerade för att undvika allvarliga misstag (Preece, 
Rogers & Sharp 2002). Om antalet alternativ är många kan det även vara 
lämpligt att försöka gruppera alternativen i logiska kategorier. ISO-standard-
en på området förordar, när antalet alternativ N är åtta eller fler, en grupp-
ering i √N olika kategorier (ISO 9241-14 1997). Preece et al. (1994) menar 
att det ofta i dessa fall även kan vara lämpligt att utforma en hierarkisk 

menystruktur, där alternativen i en 
kategori visas först när användaren för 
musen över densamma. 

En annan avgörande faktor för hur 
lätt en meny är att använda är benämn-
ingen på alternativen. Preece, Rogers 
och Sharp (2002) påpekar att namnen 
måste vara korta, lätta att förstå och 
inte riskera att sammanblandas med 
andra alternativ. För att det ska vara lätt 
att hitta rätt alternativ menar AskTog 
(2003) att varje alternativ bör inledas 
med själva nyckelordet, även om inte 
betydelsen blir helt korrekt (se figur 
3.10). Det går nämligen betydligt 
snabbare att hitta rätt alternativ när 

 

Figur 3.10. Exempel på fel och rätt 
sätt att benämna olika 
menyalternativ. 
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bara första ordet behöver läsas, och detta, menar AskTog (2003), uppväger 
den extrainformation som går förlorad. 

Ikoner 
Användningen av ikoner i olika system har under senare år ökat mer och 
mer. Detta, menar Preece et al. (1994), beror främst på en allmän uppfatt-
ning att ikoner kan göra komplexa system enklare och lättare att lära sig och 
att använda. Hur meningsfull en ikon eller symbol är beror dock på ett flertal 
faktorer. Preece et al. (1994) delar in dessa faktorer i sammanhang, uppgift, 
representation och koncept. 

Det sammanhang i vilket en ikon eller symbol visas är mer eller mindre 
helt avgörande för hur väl den kommer att tolkas. En ikon som till exempel 
används i verktygsfältet i en webbläsare får av naturliga skäl färre antal möj-
liga tolkningar än om den hade suttit på en vägskylt (Preece et al. 1994). 

Naturen hos den uppgift en ikon symboliserar kan vara mer eller mindre 
lämplig för en grafisk representation. Uppgifter som inte har någon uppen-
bar visuell motsvarighet, till exempel sökning bland någon speciell typ av 
information, kan enligt Preece et al. (1994) ofta vara bättre att representera 
med ren text. Att tvinga användaren att försöka associera en verbal uppgift 
till bilder som saknar tydlig koppling till densamma blir ofta svårare för an-
vändaren än att läsa ren text. För andra typer av uppgifter kan dock effekten 
vara den motsatta. När användare är osäkra på vilken typ av uppgift de vill 
utföra kan en visuell representation underlätta sökningen efter lämplig funk-
tion. Det är framförallt när igenkänning har en stor betydelse för uppgiften 
som ikoner är fördelaktiga (Preece et al. 1994). 

Ikoners representation kan se ut på lite olika sätt. I grund och botten kan 
representationen bestå av tre olika former (Preece et al. 1994): 

• konkreta objekt 
• abstrakta symboler (pilar, cirklar, punkter et cetera) 
• en kombination av ovanstående. 
Generellt menar Preece et al. (1994) att de tydligaste ikonerna är de som 

är en kombination av konkreta objekt och abstrakta symboler då dessa ger 
ett tydligare budskap som är lättare att minnas. Exempel på detta är ikonen 
för Historik i Microsoft® Internet Explorer som kombinerar bilden av en 
klocka med en pil riktad motsols för att tydliggöra en tillbakagång i tid.  

Representationen kan även delas in efter vilken typ av mappning som 
används för att representera konceptet (Preece et al. 1994): 
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• Liknelseikoner förklarar konceptet genom att avbilda detsamma. Ex-
empel på detta är vägskylten Varning för ras (se figur 3.11). 

• Exemplifierande ikoner visar konceptet genom att ge exempel på en as-
socierad detalj, till exempel vägskylten för Restaurang som avbildar en 
sked och gaffel (se figur 3.12). 

• Symboliska ikoner syftar till att skapa en bakomliggande association 
som inte direkt visas i bilden. Bilden på ett sprucket vinglas i figur 
3.13 ska få användaren att göra associationen till något ömtåligt. 

• Arbiträra ikoner är ikoner som inte har någon direkt koppling till det 
som de föreställer och därför måste läras in. Vägmarkeringen för ned-
satt hörsel (se figur 3.14) är exempel på detta. 

Det underliggande koncept som ikonen föreställer har enligt Preece et al. 
(1994) också betydelse för tydligheten. De enklaste att förstå är de ikoner 
som föreställer något som har en fysisk motsvarighet, till exempel ikoner för 
dokument och mappar. Dessa typer av ikoner är enligt Preece et al. (1994) 
de mest intuitiva, det vill säga kan förstås direkt utan inlärning. För de flesta 
ikoner saknas dock fysiska förebilder och de måste därmed initialt läras in. 

Idén med att överhuvudtaget använda ikoner och symboler har sin grund 
i hur den mänskliga hjärnan fungerar. Människor har ett bättre utvecklat 
igenkänningsminne för bilder än för skriven text (Solso 2000). För att 
kringgå problemet med att vissa ikoner initialt kan vara svåra att förstå, men 
fortfarande utnyttja vårt välutvecklade bildminne, är en enkel lösning att 
kombinera symbol och skriven text. Detta menar Preece et al. (1994) förtyd-
ligar vad ikonen i själva verket föreställer samtidigt som mer vana användare 
fortfarande kan utnyttja fördelarna med en symbol. 

03.6.3 Digital typografi 
Digital typografi i allmänhet, och webbtypografi i synnerhet, är ett ämne 
som under senare år fått en allt större plats inom visuell kommunikation. 
Fortfarande är dock god typografi något som lyser med sin frånvaro på 
många webbplatser. Orsaken till detta menar Lundhem (2003) främst är att 
det tidigare inte varit möjligt att åstadkomma god typografi i webbsamman-
hang och att en dålig tradition därför utvecklats. Dagens webbläsare och 
bakomliggande teknik erbjuder dock stora möjligheter att utforma goda 
typografiska arrangemang. 

I huvudsak är erfarenheterna från den traditionella typografin även till-
lämpbara på digital typografi (Lundhem 2003). Valet av typografiskt arran-
gemang, det vill säga typsnitt, färger, rubriker, teckengrad, satsbredd med 
mera, är helt beroende av vad det är man vill kommunicera. I det här fallet, 
en projektplattform för företag, där fokus ligger på seriös och informativ 
kommunikation talas ofta om osynlig typografi (Bergström 2001; Lundhem 

 

Figur 3.11. 
Liknelseikon 
(Vägverket 2004). 

 

Figur 3.12. 
Exemplifierande 
ikon (Vägverket 
2004). 

 

 

Figur 3.13. 
Symbolisk ikon. 

 

 

Figur 3.14.  
Arbiträr ikon 
(Vägverket 2004). 



    37TEORI 

2003). Med osynlig typografi avses typografiska arrangemang där syftet är 
att skapa en osynlig länk mellan själva innehållet och mottagaren. Typo-
grafin ska inte själv göra sig påmind utan så effektivt som möjligt presentera 
innehållet. 

Nedan behandlas några grundläggande typografiska regler samt vad som 
bör has i åtanke för typografi i digitala medier. 

Typsnittsfamiljer 
Typsnitt kan mycket grovt delas in i två 
huvudgrupper: antikvor och linjärer. Den 
största gruppen, antikvor, kännetecknas 
främst av att bokstäverna har klackar 
(seriffer) och är uppbyggda av växelvis 
tunna och tjocka partier (hårstreck och 
grundstreck). Exempel på vanligt före-
kommande antikvor är Times New Roman, 
Georgia och Garamond (se figur 3.15).  

Det mest kännetecknande för linjärer är 
att de, i motsats till antikvor, helt saknar 
seriffer och växlingar mellan hårstreck och 
grundstreck (bokstäverna är som regel 
jämntjocka). Exempel på vanliga linjärer är 
Helvetica, Verdana och Arial (se figur 3.16).  

Utöver antikvor och linjärer finns dess-
utom tre mindre typsnittsfamiljer: mekaner, skripter och extremer. Mekaner 
kan beskrivas som linjärer med seriffer (Koblanck 1997). Skripter är typsnitt 
med handskriftskaraktär och extremer typsnitt som tydligt skiljer sig från 
traditionell form. 

Typsnitt i digitala medier 
I tryckta medier anses allmänt antikvor ge den bästa läsbarheten för löpande 
text. Antikvornas traditionella bokstavsformer har utvecklats under flera 
hundra år för att bland annat vara just lättlästa och tydliga (Gustafsson 
1999). I och med inträdet av digitala medier har dock många av de veder-
tagna reglerna för typografi förändrats. Antikvornas höga läsbarhet i tryck 
beror framförallt på serifferna och andra subtila detaljer i bokstavsformen. 
För mindre teckengrader klarar inte en skärm, med sin låga upplösning, av 
att återge alla dessa detaljer. Det som blir kvar snarare stör läsbarheten än 
förbättrar den. Även om problemet är som störst för antikvor gör det sig även 
gällande för linjärer. Detta beror på att skärmen för mindre teckengrader 
endast erbjuder ett begränsat antal punkter för varje bokstav, vilket kan leda 
till att bokstavsformen radikalt förändras. 

Figur 3.15. Antikvor kännetecknas 
av seriffer och tydliga hår- och 
grundstreck. 

 

Figur 3.16. Linjärer saknar seriffer 
och som regel växlingar mellan 
hår- och grundstreck. 
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Med anledning av dessa begränsningar har ett antal moderna typsnitt ta-
gits fram vilka ska bibehålla sin tydlighet på skärmen även i mindre tecken-
grader. De mest kända exemplen på detta är Verdana, Arial och Georgia. 
Dessa typsnitt är av denna anledning även de mest använda i webbsamman-
hang. 

Typografi på webbplatser sätter ytterligare en begränsning. Som nämns i 
avsnitt 03.5.2 förutsätter valet av typsnitt att besökaren har detsamma in-
stallerat på sin dator. Det finns lösningar där typsnittet laddas ner till besök-
arens dator, men metoderna fungerar med varierande resultat för olika 
webbläsare och operativsystem. 

Teckengrad 
Teckengrad, eller teckenstorlek, i digitala 
medier och framförallt på webbplatser 
har länge varit föremål för en het diskus-
sion. Det grundläggande problemet, vil-
ket omnämns i föregående avsnitt, är 
skärmens begränsade upplösning och 
därmed begränsade möjlighet att återge 
bokstavsformer korrekt i små teckengrad-
er. Även om det på senare år dykt upp 
moderna typsnitt som klarar lägre tecken-
grad finns det fortfarande begränsningar. 
Den lägsta grad som bör användas beror 
även på vilken typ av text det är och, 
naturligtvis, den aktuella målgruppen. 

 Teckengrad kan anges på lite olika 
sätt. De vanligaste är i punkter (pt), pixlar 
(px) eller det relativa em. En förteckning 
över olika måttsystems förhållande åter-
finns i tabell 3.1. Vanligt förekommande 

på webbplatser idag är Verdana (eller på Macintosh motsvarande Geneva) i 
10 px och ibland även i 9 px (7 pt). Under 9 px blir bokstavsformerna i Ver-
dana alltför deformerade för att alls kunna urskiljas, vilket även gäller för 
alla de vanliga typsnitten. För längre brödtexter kan även Verdana i 9 px bli 
för ansträngande att läsa, framförallt för personer med nedsatt syn (exem-
pelvis ålderssynthet), och 10 px därför vara ett lämpligare val. Lundhem 
(2003) menar att Verdana i 8 pt (11 px) är den minsta teckengrad som utan 
problem återger bokstavsformerna och därmed är den som är lämplig för 
längre texter. Verdana 9 px kan dock fungera för kortare texter och titlar. Nu 
ger naturligtvis inte en stor teckengrad automatiskt högre läsbarhet. Även 

Tabell 3.1. Olika måttsystem för 
teckengrad på webbplatser. 

pixlar punkter size em 
9 7  0.60 

10  1 0.65 
11 8  0.70 
12 9  0.75 
13 10 2 0.80 
14   0.85 
15 11  0.90 
16 12 3 1.00 
17 13   
18  4  
19 14   
20 15   
21    
22 16   
23 17   
24 18 5  
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om bokstäverna i sig är tydliga kan ordbildning, läsrytm och överblick istället 
bli lidande. 

Det så gott som samtliga auktoriteter inom området är överens om är att 
teckengrad företrädesvis bör anges i det relativa måttet em (W3C 2004, 
Lundhem 2003). I webbläsare idag kan nämligen användare själv styra 
grundstorleken på den presenterade texten. Det som em anger är den pro-
centuella storleken utgående från denna grundstorlek. Användare får på så 
sätt själv makt över teckengraden på en sida, vilket inte fungerar om graden 
angivits i punkter eller pixlar. En nackdel med detta sätt att ange teckengrad 
är dock att kontrollen över sidans disposition går förlorad. Bortsett från de 
estetiskt negativa effekterna med detta kan det även bli ett problem ur 
kommunikationssynpunkt; texten kan bli svårläst och kompositionerna obe-
gripliga. En lösning kan därför vara att för större löpande texter ange graden 
i em, men i menyer och andra kritiska delar istället använda absoluta mått 
(pixlar eller punkter). 

Satsbredd och radavstånd 
Statsbredd, eller radlängd, har stor betydelse för läsbarheten av en text. En 
grundregel är att man bör hålla sig till mellan 45 och 55 nedslag per rad 
(Bergström 2001; Lundhem 2003). Anledningen är att denna längd ger ögat 
ett lagom avstånd att hoppa tillbaka vid en ny rad. En alltför kort satsbredd 
gör texten sönderhackad och svårläst eftersom det mesta av läsningen går åt 
till att byta rad. En alltför lång satsbredd gör det istället svårt för ögat att 
hamna rätt vid en ny rad. Den rekommenderade satsbredden har även en 
psykologisk orsak. Att läsa en text ska kännas som en rimlig uppgift och inte, 
som långa rader innebär, verka avskräckande (Lundhem 2003). 

Även radavståndet påverkar läsbarheten. Är avståndet för litet har texten 
en tendens att smälta samman och är avståndet för stort får ögat svårt att 
hålla ihop texten. Radavståndet i en text bör i mindre teckengrader (14 
punkter och under) vara ungefär 20 procent större än teckengraden (Berg-
ström 2001). Exempelvis bör en text satt i 10 punkter med andra ord ha ett 
radavstånd på 12 punkter. Som Hellmark (2000) påpekar beror dock detta 
på den aktuella satsbredden. Med en längre satsbredd kan läsbarheten för-
bättras radikalt genom ett något större radavstånd, och vice versa. 

Färgkontrast 
Läsbarheten är naturligtvis även beroende av kontrasten mellan bokstäverna 
och bakgrunden. Allra bäst kontrast anses svart text mot vit bakgrund ge, 
men även text i mörkare nyanser av grönt eller blått mot vitt ger acceptabel 
läsbarhet (Bergström 2001). Negativ text, det vill säga vit text mot svart 
bakgrund, har enligt Bergström (2001) i flera undersökningar visat sig för-
sämra läsbarheten och anstränga ögonen. 



  40 TEORI 

I fråga om färgade bakgrunder menar Bergström (2001) att det är en 
fråga om man vill att bakgrunden ska understödja eller dominera budskapet. 
Som regel bör dock kombinationer av komplementfärger undvikas då dessa 
har en tendens att skära sig och upplevas som skrikiga (Bergström 2001). 
Färger och färgkontrast behandlas mer utförligt i avsnitt 03.6.4 Färg. 

Länkar 
En tidigare vanlig uppfattning bland användbarhetsexperter var att länkar 
skulle följa den standard som Netscape mer eller mindre omedvetet införde 
med sin webbläsare i början av 1990-talet, det vill säga vara klarblåa och 
understrukna. Lundhem (2003) menar att denna (miss-) uppfattning fram-
förallt berodde på en avsaknad av begrepp om visuell kommunikation. 

Länkfärgen på en webbplats menar Lundhem (2003) är den viktigaste 
färgsättningen. Ofta kan länkar komma att dominera vissa sidor och det är 
därför viktigt att deras färger harmonierar med webbplatsens grafiska profil. 
Men Lundhem (2003) menar även att det samtidigt är viktigt att tydliggöra 
att de är länkar och även eventuellt besökta sådana. 

Ur ett typografiskt perspektiv är understrukna länkar en dålig lösning. I 
löpande text stör och avbryter de läsningen och rent generellt gör under-
strykningar ord svårare att läsa. Men de har även sina fördelar. Sett till an-
vändarnas tidigare erfarenheter är understrykning och länk ofta mer eller 
mindre synonymt. Det är även av denna anledning som det är absolut för-
bjudet att understryka ord som inte är länkar. Det finns dock situationer där 
understrykning av länkar är helt överflödigt. I exempelvis menyer eller upp-
räkningar, där det är underförstått att texten avser länkar, menar Lundhem 
(2003) att understrykningar utan problem kan undvaras. 

Länkar ska kort sagt vara identifierbara men för den skull inte dominer-
ande. De ska vara lätta att hitta men inte ta överhanden. Ett nyckelord i 
sammanhanget är naturligtvis även konsekvens; i mindre grad mellan ex-
empelvis länkar i en meny kontra i löpande text men i full grad mellan 
samma typer av länkar. 

03.6.4 Färg 
Färg är ett kommunikationsverktyg som utnyttjats av oss människor så länge 
vi kan minnas. I grafiska användargränssnitt kan färger, rätt använda, för-
höja och underlätta kommunikationen mellan system och användare. 

Funktionell färg 
När vi talar om färgsättning i samband med visuell kommunikation avser vi 
en konsekvent färgsättning som syftar till att förbättra själva kommunika-
tionen. Bergström (2001) definierar Funktionell färg som färger som »stödjer 
och förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner«.  
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Med färger fås alltså ett effektivt kommunikationsverktyg. Detta verktyg 
syftar, enligt Bergström (2001), framförallt till att Attrahera, Skapa stäm-
ning, Strukturera och Pedagogisera: 

• Attrahera – Färg drar till sig uppmärksamhet. Detta kan till exempel 
utnyttjas för att dra blickarna till vissa grafiska element. 

• Skapa stämning – Färg kan effektivt skapa och förstärka stämning. 
Lätta och glada färger i rött och gult ger en upprymd stämning medan 
mörka kalla färger skickar helt andra signaler. 

• Strukturera – Färg kan även hjälpa till att strukturera information. En 
viss typ av information kan till exempel särskiljas genom en egen bak-
grundsfärg. Färgstruktur är viktigt för att skapa översiktlighet och en-
hetlighet. 

• Pedagogisera – Information kan göras mer pedagogisk med hjälp av 
färg. Till exempel signalerar grafiska element i kraftigt röd allvarligare 
information och grön mera positiva effekter. 

Association 
Olika färger ger olika associationer. Vad som signaleras beror även på samm-
anhang, personlighet och inte minst kultur (Bergström 2001). I västvärlden 
associeras ofta rött med kärlek och passion. Blått kan uppfattas som respekt-
fullt och rent, som vemodigt och kallt. Grönt är livets och naturens färg. Gult 
står för glädje och munterhet, svart för sorg och vitt för rent och oskuldsfullt.  

Ser man dock istället på Kina är sorgens färg vit. I andra kulturer kan be-
tydelsen vara en annan. I ett gränssnitt är det med andra ord viktigt att 
säkerställa att färgen och den tilltänkta betydelsen inte sänder ut motstridiga 
signaler till någon grupp bland användarna. 

Beroende på sammanhang kan färger även få andra betydelser (Andrén, 
Gunnarsson & Lundin 1993). I gränssnitt, när de inte utgör den dominer-
ande färgen, signalerar till exempel rött fara och varning. Grönt kan inne-
bära ok eller rätt och orange står för varning eller förändring. 

Naturliga färgsystemet 
Det i Sverige vanligaste systemet för färg-
beskrivning är Naturliga färgsystemet, NCS 
(Natural Color System). Detta system bygg-
er på den mänskliga hjärnans perception av 
färger (Bergström 2001).  

NCS färgkropp är en tredimensionell 
modell inom vilken alla av våra färger kan 
placeras (se figur 3.17). Modellens sex 
grundpelare är de färger vi upplever som 
rena, elementarfärgerna gult, rött, blått, 

Figur 3.17. NCS färgkropp (NCS 
2004). 
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grönt, svart och vitt (Bergström 2001). 
Gult, rött, blått och grönt kallas för kulörta 
färger och vitt och svart för okulörta. 

Färgcirkeln är ett tvådimensionellt snitt 
ur färgkroppen där endast de kulörta färg-
erna ingår (se figur 3.18). Färgerna i cir-
kelns vänstra halva är de som brukar kallas 
för kalla färger och de i den högra varma. 
Färgcirkelns indelning i fyra kvadranter är 
något som är mycket användbart när man 
studerar olika färgkombinationer. 

Färgkombinationer 
Olika kombinationer av färger ger rent kontrastmässigt olika signaler till vår 
hjärna. Bergström (2001) menar att olika färger något förenklat kan ställas 
samman på tre olika sätt. 

Kombineras två färger från samma kvadrant i färgcirkeln får man en 
kombination som känns harmonisk. Färgerna viskar till varandra (se figur 
3.19). 

Kombineras istället färger från två närliggande kvadranter, exempelvis 
rött och blått, får man en tydligare kontrast som blir mer livlig. Resultatet 
blir färger som talar till varandra (se figur 3.20). 

Ställer man slutligen samman färger från motstående kvadranter i färg-
cirkeln fås en kombination som upplevs som oerhört kontrastrik. Färgerna 
skriker till varandra (se figur 3.21). Bergström (2001) menar att djärva färg-
kontraster kan tillföra budskapet mycket, men att dåliga kombinationer ofta 
ger ett alltför skrikigt intryck (exempelvis rött och grönt). 

03.6.5 Sammanfattat 
Kombinationen av användbarhet och visuell kommunikation i webbaserade 
verktyg är något som ofta lyser med sin frånvaro. Med dagens tekniker är 
dock detta något som är helt onödigt. 

Gestaltlagarna är viktiga att ha i åtanke för att åskådliggöra informa-
tionen för användarna - framförallt på sidor med mycket blandat innehåll 
och/eller begränsat utrymme. En av principerna, erfarenhetsfaktorn, är 
dessutom något som ständigt kommer åter när man talar om gränssnitt som 
är lätta att använda; exempelvis ifråga om ikoners representation. De ikoner 
som är lättast att förstå är naturligtvis de som användaren redan vet vad 
betyder. 

Även principerna inom Fitts lag är viktiga att ha med sig; de lättaste ob-
jekten att nå är de som är närmast och tydligast. Fitts principer är särskilt 

 

Figur 3.18. NCS färgcirkel (NCS 
2004). 

 

Figur 3.19. Viskande 
färger. 

 

Figur 3.20. Talande färger. 

 

 

Figur 3.21. Skrikande 
färger. 
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användbara i utformningen av menyer och positioneringen av ikoner - de 
mest använda operationerna först! I gruppering av operationer kommer vi 
även åter in på gestaltlagarna. Närhetens och slutenhetens lag är enkla verk-
tyg för att logiskt gruppera liknande operationer. 

Typografins syfte på en webbplats är att effektivt förmedla budskapet 
utan att själv göra sig påmind. Tvärtemot vad många tror finns det idag stora 
möjligheter att utforma effektiva och tilltalande typografiska arrangemang; 
typsnitt, grad, satsbredd och radavstånd – allt kan styras. Avseende tecken-
grad är det minst lika viktigt att texten inte är för stor som att den inte är för 
liten. För stora grader gör texten svår att överblicka och stör läsrytmen. På 
liknande sätt kan en generöst tilltagen satsbredd snarare försämra läsbar-
heten än förbättra den. I så stor utsträckning som möjligt bör dock relativa 
storleksangivelser användas så att användarna själva kan anpassa graden 
(och därmed satsbredden). Länkar skall (i färg och form) vara lätta för an-
vändare att identifiera men därmed inte ta överhanden över en webbplats; 
de måste anpassas efter webbplatsens grafiska profil. 

Färg är ett effektivt verktyg för att förbättra och förhöja kommunika-
tionen på en webbplats. Färg syftar framförallt till att attrahera, skapa stäm-
ning, strukturera och pedagogisera. Just färgers förmåga att skapa stämning 
är något som ofta glöms bort i traditionellt användbarhetsarbete, men som 
samtidigt är ett nog så viktigt verktyg för att påverka användares attityd och 
motivation. 
 





04 Metod 
[ FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OCH GENOMFÖRANDET AV UPPSATSENS 
EMPIRISKA DEL. VAL AV METODER FÖR ATT FASTSTÄLLA VAD SOM ÄR 
ANVÄNDBARHET OCH FÖR ATT EVALUERA SYSTEMET. ] 
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04.1 ARBETSGÅNG 
Det empiriska arbetet inleddes med en datainsamling för att ta reda på vad 
som är användbarhet i fallet com-onweb® coordinator. Resultatet från dessa 
undersökningar, de önskvärda brukskvaliteterna för systemet, användes 
därefter som underlag för utvärdering av dagens system.  

04.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
com-onweb är ett litet företag med begränsade resurser. En förutsättning för 
detta examensarbete var därför att i största möjliga mån kunna begränsa 
kostnaderna för arbetet.  

Användarna av com-onweb® coordinator är i dagsläget mycket få till an-
talet. De tidigare mer omfattande projekten är avslutade och några nya pro-
jekt har inte startats det senaste året. Detta beror framförallt på en dålig 
konjunktur och till följd av detta även en liten säljaktivitet.  

De befintliga användarna nyttjar systemet relativt sporadiskt. Då tidigare 
projekt i huvudsak är avslutade är det enbart i uppföljningssyfte som använ-
dare ibland loggar in. Användningen av systemet motsvarar med andra ord 
inte den man kan förvänta sig av aktiva användare. 

Geografiskt befinner sig samtliga användare i Sverige. Dock är de sins-
emellan utspridda över hela landet. Möjligheterna att möta dem personligen 
alternativt att samla dem på gemensam plats blev därför små i ett projekt 
med begränsade resurser. 

04.3 ANVÄNDBARHET 
För att bestämma vad användbarhet är i com-onweb® coordinator, med 
andra ord bestämma vilka de önskvärda brukskvaliteterna är, behövde en 
del data samlas in. Datainsamlingen skedde med hjälp av tre olika metoder, 
så kallad triangulering, för att få en så rättvisande bild som möjligt. 

04.3.1 Intervjuer 
Som primär metod för datainsamling valdes telefonintervjuer. Med en stor 
geografisk spridning av användarna blir metoder som kan genomföras på 
distans att föredra, både av ekonomiska och av praktiska skäl. Att exempel-
vis använda sig av observation kräver dessutom att användarna använder 
systemet i sitt vardagliga arbete, vilket ej är fallet. 



    47METOD 

Riktlinjer 
Hackos och Redish (1998) menar att öppna frågor generellt är att föredra i 
en intervju då de ofta ger mer information och inbjuder till diskussion. 
Slutna frågor kan dock fungera bra som isbrytare eller för att leda in på ett 
visst ämne. 

En av de viktigaste tumreglerna för en lyckad intervju är att ställa neu-
trala frågor (Hackos & Redish 1998). Många användare vill gärna göra inter-
vjuaren nöjd och försöker svara med det de tror är »rätt«. Att till exempel 
avsluta meningar åt användaren eller ge förslag på svar bör därför i största 
möjliga mån undvikas. Genom att istället för ledande ställa neutrala frågor 
undviks dessutom att användaren styrs in på ett särskilt spår. Istället för att 
exempelvis fråga »Det där var väl inte så svårt?« är det bättre att uttrycka 
något i stil med »Vad tyckte du om det där?«. Hackos och Redish (1998) 
menar vidare att frågor som får användaren att känna sig dum, eller frågor 
som antyder att användaren har gjort något fel, bör undvikas. Istället för att 
fråga »Varför läste du inte manualen först?« bör man omformulera till något 
likt »Du sade att du försökte lösa uppgiften utan manual. Brukar du gå till-
väga på det sättet?«.  

Som många användbarhetsexperter påpekar är en viktig del i genom-
förandet av intervjuer att få med exakt hur användaren uttrycker sig. Detta 
är viktigt dels för att (som nämns i avsnitt 03.2.2) få en korrekt bild av hur 
användarna ser sig själva och sin omgivning, och dels för att i den slutliga 
produkten kunna använda sig av den vokabulär användarna har (Hackos & 
Redish 1998). Fullgoda anteckningar från intervjuer är av denna anledning 
ofta ej tillräckligt, utan någon form av utrustning för att spela in samtalen är 
att föredra. 

Ofta missar man som intervjuare att fråga något eller det finns saker som 
användaren känner är viktiga att få fram. För att säkerställa att detta inte 
sker bör en intervju avslutas med att fråga personen ifall allt som han eller 
hon tycker är viktigt har tagits upp (Hackos & Redish 1998). 

Utformning och genomförande 
Utgående från beskrivningen av relevant information vid datainsamling (se 
avsnitt 03.2.2) samt de riktlinjer som diskuterats sattes ett antal intervju-
frågor samman. Innan intervjuerna påbörjades genomfördes även ett pilot-
test för att få fram eventuella brister i upplägget. Pilottestet visade på ett par 
svårtolkade frågor samt ett par frågor där eftersökt information var för allt-
för specifik för att kunna besvaras av ofrekventa användare. De slutliga inter-
vjufrågorna återfinns i Appendix A. 

För att förbereda användarna föregicks intervjuerna av ett utskick via e-
post till de användare som varit inloggade i systemet någon gång under de 
senaste tre månaderna. Intervjuerna genomfördes därefter med åtta person-
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er, fyra män och fyra kvinnor, via telefonsamtal där konversationen spelades 
in för senare analys. 

04.3.2 Workshop 
Resultaten från intervjuerna visade på en begränsad användning av systemet 
koncentrerad enbart till ett fåtal funktioner. Då detta inte motsvarar använd-
ningen hos en typisk användare ökade behovet av kompletterande metoder 
som baserar sig på annat än användningen idag. För detta valdes att genom-
föra en workshop.  

Utformning och genomförande 
Workshopen genomfördes med en arbetsgrupp bestående av fem personer 
med anknytning till företaget. De deltagande var personer som arbetar eller 
har arbetat inom företaget med programmering, support, webbdesign och 
försäljning. Workshopen gick till så att varje fråga från telefonintervjuerna 
diskuterades och besvarades utgående från arbetsgruppens bild av en typisk 
användare. 

04.3.3 Studie av konkurrent 
Som sista kompletterande metod valdes att ingående studera en framgångs-
rik konkurrent till com-onweb® coordinator. Denna konkurrent hade samt-
liga tillfrågade i intervjun tidigare använt.  

Utformning och genomförande 
Studien gick till så att funktionalitet och användargränssnitt studerades och 
jämfördes med resultaten från intervjuer och workshop. Sådant som inte 
tagits upp i intervjuerna men som bedömdes som intressant noterades också. 

04.4 EVALUERING 
Utvärderingen av nuvarande version av com-onweb® coordinator genom-
fördes även denna med hjälp av tre olika undersökningar. Syftet med ut-
värderingen var att undersöka hur väl com-onweb® coordinator möter de 
önskvärda brukskvaliteterna. 

04.4.1 Heuristisk evaluering 
Som första metod för evalueringen valdes att genomföra en heuristisk evalu-
ering. Med begränsade resurser och utan tillgång till varken lokala använd-
are eller testlokal blev det i princip omöjligt att genomföra någon form av 
testning. Heuristisk evaluering bedömdes därför, med sin låga kostnad och 
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beprövade effekt, som ett intressant alternativ. Även det faktum, som nämns 
i avsnitt 03.3.2, att heuristisk evaluering hittar den grundläggande orsaken 
(och inte enbart symptomen) till användbarhetsproblem kändes relevant i 
koppling till de två kompletterande metoderna (intervjuer och fråge-
formulär). 

Riktlinjer 
Nielsen (2003) poängterar vikten av att evalueringen sker individuellt och 
av flera personer, eftersom olika personer hittar olika problem och det är 
viktigt att de inte påverkar varandra. Generellt rekommenderar Nielsen 
(2003) att tre till fem personer genomför utvärderingen då fler personer 
endast ger marginellt bättre resultat. Vad gäller personerna som utför ut-
värderingen menar Nielsen (1995) att evaluering med användbarhets-
experter ger bättre resultat än evaluering med personer utan kunskap om 
användbarhetsfrågor. Han visar även att utvärdering med personer som, 
förutom att de är användbarhetsexperter, också sedan tidigare känner till 
gränssnittet ger ett ännu bättre resultat. Enligt Nielsen (2003) lyckas fem 
användbarhetsexperter i genomsnitt hitta 75 procent av ett systems använd-
barhetsproblem medan fem »vanliga« personer i genomsnitt finner 51 pro-
cent av problemen. 

Utformning och genomförande 
Heuristikerna för utvärderingen (se Appendix B) skräddarsyddes för det 
aktuella fallet utgående från systemets önskvärda brukskvaliteter i kombina-
tion med vedertagna heuristiker för digitala system (se 03.2.4 Använd-
barhetsprinciper). 

Då det inte fanns tillgång till användbarhetsexperter valdes personer 
med tidigare erfarenhet av gränssnittet som testdeltagare. Testgruppen be-
stod av totalt fem personer, inklusive mig själv, vilka arbetar eller tidigare 
har arbetat inom företaget. De deltagandes yrkesroller varierade mellan 
försäljare, programmerare och webbdesigner. Jag själv var den ende med 
erfarenheter av människa-datorinteraktion. 

Testet gick till så att varje deltagare under en period av två veckor indi-
viduellt gick igenom systemet samt de bifogade riktlinjerna på användbar-
het, och noterade eventuella brister i gränssnittet. Jag själv fanns tillgänglig 
via telefon för eventuella frågor från deltagarna. 

04.4.2 Intervjuer 
För att komplettera den heuristiska evalueringen med feedback från använd-
arna valdes som andra metod att intervjua användare av systemet. 
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Utformning och genomförande 
Intervjufrågorna (se Appendix C) sattes samman utgående från de önsk-
värda brukskvaliteterna och med de tidigare omnämnda riktlinjerna (se 
avsnitt 04.3.1) i åtanke. Syftet var dels att få svar på sådant som inte be-
handlades i den heuristiska evalueringen och dels att göra jämförelser och 
därmed dra säkrare slutsatser. 

Även denna intervjuomgång föregicks av ett utskick via e-post och resul-
taten spelades in för senare analys av diskussionen. Totalt intervjuades fem 
personer, fyra kvinnor och en man. Tre av de medverkande hade även del-
tagit i den första intervjuomgången. 

04.4.3 Frågeformulär 
Som sista metod i evalueringen valdes ett webbaserat frågeformulär. Anled-
ningen till detta var framförallt att metoden gav möjlighet att undersöka 
brukskvaliteter som intervjuer och heuristisk evaluering inte behandlade. 
Tekniska frågor som användarna kan ha svårt att besvara, exempelvis aktuell 
webbläsare och upplösning på skärmen, kan även med webbformulär kon-
trolleras automatiskt. Ytterligare en fördel är att användarna samtidigt kan 
logga in i systemet och på så sätt lättare besvara frågorna. Resultaten från en 
webbaserad utvärdering kan dessutom omedelbart lagras i en databas och 
kräver inget administrativt arbete från användarens sida. 

Riktlinjer 
Det förmodligen största arbetet med frågeformulär ligger, som nämns i av-
snitt 03.3.3, i att säkerställa reliabiliteten och validiteten. Det är svårt att 
föreställa sig hur olika personer tolkar olika frågor och för att hantera detta 
validitetsproblem är det viktigt att formuläret testas noggrant innan det 
används (Molich 2002; Kirakowski 2003; Faulkner 2000). Kirakowski 
(2003) poängterar även vikten av att inte formulera partiska frågor. Trots 
medvetenhet om problemet är det svårt att undvika att framförallt slutna 
frågor vinklas åt något håll (Kirakowski 2003).  

Det finns ett antal färdiga frågeformulär – till exempel QUIS 
(Questionnaire for User Interface Satisfaction) och PUEU (Percieved 
Usefulness and Ease of Use) – som under årens lopp utvecklats och 
standardiserats. På grund av det omfattande arbetet med att säkerställa 
reliabilitet och validitet menar Kirakowski (2003) att det allmänna rådet – 
såtillvida man inte har omfattande tid, tålamod och resurser – är att använda 
ett redan färdigutvecklat formulär. 

Utformning och genomförande 
För att säkerställa en hög validitet och reliabilitet valdes att utgå från 
standardformuläret QUIS (Questionnaire for User Interface Satisfaction) 
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som testats och utvecklats med detta i åtanke. För att passa com-onweb® 
coordinator togs dock några irrelevanta frågor bort. Formuläret utökades 
även med två frågor för att bättre täcka in de brukskvaliteter som behövde 
undersökas. Det slutliga frågeformuläret återfinns i Appendix D. 

Länkar till webbformuläret lades ut på systemets inloggningssida samt på 
företagets hemsida. För att göra användarna uppmärksamma på formuläret 
gjordes även ett utskick via e-post. 





05 Resultat 
[ RESULTATEN FRÅN DET EMPIRISKA ARBETET; VAD ANVÄNDBARHET 
INNEBÄR I COM-ONWEB® COORDINATOR OCH VAD EVALUERINGEN AV 
SYSTEMET VISADE. ] 
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05.1 ANVÄNDBARHET 
I detta avsnitt redogörs för resultaten från undersökningarna kring vad an-
vändbarhet innebär i com-onweb® coordinator. 

05.1.1 Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes med åtta personer, fyra män och fyra kvinnor, i 
åldern 30 till 50 år. Samtliga tillfrågade var högutbildade. Hälften arbetade 
som projektledare i någon form och resterande som konsulter eller forskare. 
Två av de tillfrågade var beteendevetare med fokus på användbara system. 

Det var sedan tidigare känt att användningen av systemet var sporadisk 
och koncentrerad till vissa delar av systemet – något som intervjuerna be-
kräftade. Många av de tillfrågade tillhörde projekt som numera var avslut-
ade och anledningen till att de använde systemet var i huvudsak för att 
gemensamt kunna hantera olika typer av dokument. Användarna hade dock 
samtliga sedan tidigare erfarenhet av datorstött projektarbete varför deras 
åsikter och erfarenheter var av stort intresse. 

Datorvanan hos gruppen var genomgående hög; samtliga tillfrågade 
hade datorn som sitt främsta arbetsverktyg. Som svar på frågan vilken övrig 
programvara de utnyttjade i sitt arbete, var Microsofts Officepaket över-
representerat. Även webbvanan låg på en relativt hög nivå. Flertalet an-
vände internet för informationssökning i sitt dagliga arbete. Samtliga an-
vändare hade också tidigare använt en känd webbaserad konkurrent till 
com-onweb® coordinator. 

Användarnas arbetsplatser varierade. En del befann sig i kontorsland-
skap, andra hade eget kontor medan några helt saknade fast arbetsplast. 
Merparten uppgav dock att de i systemet kommunicerade med människor på 
annan ort. Kommunikationen var även övervägande med människor på 
andra företag. 

På frågan vilka egenskaper de prioriterade hos ett system som detta var 
svaren överraskande enstämmiga. Den entydigt viktigaste egenskapen för 
gruppen var lättanvänt. Även möjligheten att individuellt kunna anpassa 
olika delar av systemet efterfrågades. När användarna istället fick vikta olika 
uppräknade egenskaper (se Appendix A) bedömdes i stort sett samtliga som 
mycket viktiga. 

I intervjuerna framkom även en del brister och styrkor med nuvarande 
version av systemet. Dessa redovisas i avsnitt 05.2.4. 
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05.1.2 Workshop 
Under workshopen, som syftade till att komplettera intervjuresultaten med 
resultaten från en fiktiv typisk användare, bekräftades i mångt och mycket 
det som framkommit under intervjuerna. Vad som dock inte framkom under 
intervjuerna, men som workshopen försökte tydliggöra, var hur använd-
ningen mer allmänt ser ut; det vill säga vilka verktyg som är av nytta, hur 
ofta och hur länge användare är inloggade et cetera. 

Enligt workshopen är den typiske användaren en 60- eller 70-talist som 
jobbar som konsult och/eller projektledare på ett konsultföretag. Datorn är 
det huvudsakliga arbetsverktyget och internet används dagligen för att 
skicka e-post, läsa nyheter och arbeta i intranätet. Användaren har tidigare 
använt en känd konkurrent till com-onweb® coordinator. 

Syftet med användningen är att strukturera projekt i ett system som all-
tid är tillgängligt, från alla platser. com-onweb® coordinator används vidare 
för att delegera uppgifter, hantera dokument och få en översikt över aktuell 
status i olika projekt. De spontant mest prioriterade egenskaperna hos sy-
stemet är snabbt, överblickbart, lättanvänt, pålitligt och tillgängligt, men 
även estetiskt tilltalande och effektivt är efterfrågade kvaliteter. 

Användningen av systemet kan ske från alla möjliga olika platser – på 
kontoret, i hemmet eller på resande fot. Användaren jobbar nära andra pro-
jektmedlemmar men på fysiskt olika ort. Systemet används ett par gånger 
per dag i cirka femton till tjugo minuter. De mest använda funktionerna är 
dokumentarkiv, diskussionsrum, att göra och snabbmeddelanden. Viktiga 
verktyg är dock även kalender och gantt-schema. En annan viktig funktion är 
kontakter, men här används istället ofta Microsoft® Outlook. E-postklienter 
och i synnerhet Microsoft® Outlook är även den programvara som i huvud-
sak användes tidigare för de uppgifter som com-onweb® coordinator nu 
löser. För att lära sig nya funktioner är prova sig fram och fråga kollegor de 
vanligaste metoderna. Efter detta kommer hjälpfunktionen och ringa sup-
port. 

Likt i intervjuerna framkom även en del brister och styrkor med nu-
varande version av systemet. Dessa redovisas i avsnitt 05.2.4. 

05.1.3 Studie av konkurrent 
Konkurrentstudien bekräftade på många punkter det som framkommit som 
önskvärt i intervjuerna. Möjligheten att personligen kunna anpassa gräns-
snittet efter sina behov var en viktig punkt som konkurrenten hittat en lös-
ning på. Bland annat fanns en funktion för att själv välja vilka verktyg som 
finns synliga på ett projekts arbetsyta. En annan anpassning är möjligheten 
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att ladda upp en egen logotyp, vilket gör att systemet känns mer integrerat 
med det egna företaget. 

I fråga om funktioner återfanns bland annat möjlighet att SMS:a andra 
användare, något som fler användare under intervjun uppgett som önskvärt. 
Systemet erbjuder även en enklare form av e-posthantering. Varje nytt pro-
jekt tilldelas en egen e-postadress och inkorg dit e-post rörande ett visst 
projekt kan skickas och läsas av projektmedlemmar. För att skicka e-post kan 
ett formulär i systemet användas, vilket underlättar för användare som ej 
befinner sig vid sin egen dator med tillgång till egen e-postklient. Bortsett 
från detta erbjuder konkurrenten i stort sett samma funktioner som com-
onweb® coordinator. 

För den ovane användaren erbjuder systemet en introduktion där de 
olika delarna och funktioner förklaras ingående, något som gör systemet 
betydligt mer lättanvänt. 

I fråga om allmänt upplägg har konkurrenten valt en annan väg än com-
onweb® coordinator. Just upplägget var dock något som flertalet tillfrågade 
i intervjun upplevde som en av styrkorna i com-onweb® coordinator. Någon 
vidare studie av detta hos konkurrenten gjordes därför ej. 

Ett antal funktioner hos konkurrenten, bland annat drag-och-släpp av 
filer och redigering av Microsoft® Office-dokument direkt i systemet, bygger 
på att insticksprogrammet ActiveX finns installerat i webbläsaren (se avsnitt 
03.5.2). Då ett av säljargumenten för com-onweb® coordinator är att inga 
insticksprogram ska behövas (systemet ska kunna köras på vilken dator som 
helst) blir funktioner likt dessa omöjliga att implementera. 

05.1.4 Sammanfattat 
Datainsamlingen pekar på att merparten av användarna kommer att vara 
avancerade nybörjare i systemet. Då systemet i dagsläget har väldigt få an-
vändare kommer naturligtvis de flesta även först att vara nybörjare. Använd-
arna har dock sedan tidigare erfarenhet av såväl datorer och internet som 
webbaserat projektarbete. Att ta fasta på användarnas erfarenheter och kun-
skaper från andra program blir med andra ord viktigt. 

Önskvärda brukskvaliteter 
Utgående från intervjuer, workshop och konkurrentstudie samt en studie av 
befintliga användbarhetsprinciper på området, fastställdes slutligen de 
önskvärda brukskvaliteterna för com-onweb® coordinator (se tabell 5.1). 
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Tabell 5.1. Önskvärda brukskvaliteter för com-onweb® coordinator. 

  Källa 
 Önskvärd 

brukskvalitet 
Intervjuer Workshop Konkurrent-

studie 
Litteratur 

      
 Empiriska     
1 Pålitligt och säkert 

Systemet stabilt och 
data skyddade från 
obehöriga. 

x x  Molich 2002 

2 Tillgängligt 
Systemet alltid till-
gängligt. 

x x x Molich 2002 

3 Personligt 
anpassbart 
Användaren själv 
kunna anpassa 
systemet, bland 
annat välja synliga 
verktyg. 

x x x Löwgren 2002 

4 Lätt att lära sig 
 

x x x Preece, 
Rogers & 

Sharp 2002 
Löwgren 1993 
Nielsen 1993 

5 Omgivningsflexibelt 
Systemet anpassat 
för användning i 
olika miljöer. 
Anpassat för såväl 
stationär som bärbar 
dator. 

x x   

6 Logisk struktur / 
lättnavigerat 

x x   

7 Överblickbart 
Snabb och enkel 
översikt över aktuell 
status och nya för-
ändringar. 

x x   
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8 Estetiskt tilltalande 
och minimalistisk 
layout 
Professionellt och 
affärsmässigt in-
tryck. Ren och tydlig 
layout innehållande 
endast det nöd-
vändiga. 

x x  Nilsen 2003 

9 Snabbt 
Systemet ska arbeta 
snabbt. 

x x   

10 Nära till andra 
användare 
Känsla av närvaro 
av och närhet till 
andra inloggade 
användare. 

x    

11 Effektivt 
Uppgifter kunna 
utföras snabbt och 
felfritt. 

x   Preece, 
Rogers & 

Sharp 2002 
Löwgren 1993 
Löwgren 2002 
Nielsen 2003 

12 Lätt att minnas 
Lätt att minnas hur 
produkten används 
(när man en gång 
lärt sig). 

x   Preece, 
Rogers & 

Sharp 2002 
Löwgren 1993 
Nielsen 1993 

      

 Användbarhetsprinciper     

13 Effektiv 
felhantering 
Förebygga fel och 
vid eventuella fel 
erbjuda enkel åter-
hämtning. 

   Preece, 
Rogers & 

Sharp 2002 
Nielsen 2003 

14 Relevant 
funktionalitet 
Funktioner som 
tillåter användarna 
att utföra de upp-
gifter de vill, på det 
sätt de vill. 

   Preece, 
Rogers & 

Sharp 2002 
Löwgren 1993 
Löwgren 2002 
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15 Positiv attityd 
Användarna ha en 
positiv attityd till 
systemet. 

   Löwgren 1993 
Nielsen 1993 

16 Tala användarens 
språk 
Termer och koncept 
ska vara kända för 
användaren. 

   Nielsen 2003 

17 Synlig information 
Information för att 
utföra en uppgift ska 
vara synlig och inte 
behöva memoreras. 

   Nielsen 2003 
Norman 1988 
Shneiderman 

1998 

18 Konsekvent 
Konsekvent termi-
nologi, utseende och 
struktur. Konsekvent 
förfarande för lik-
artade uppgifter. 

   Nielsen 2003 
Shneiderman 

1998 

19 Tydlig feedback 
Systemet informera 
användaren om vad 
som händer. Tydlig 
respons vid av-
görande åtgärder 
och mer återhållsam 
vid enklare. 

   Nielsen 2003 
Shneiderman 

1998 

20 Användaren i 
kontroll 
Användaren känna 
att han/hon utför 
och systemet svarar, 
inte tvärtom. Lätt att 
ångra en åtgärd. 

   Nielsen 2003 
Shneiderman 

1998 

21 Förenklade 
uppgifter 
Uppgifter/funktioner 
så enkla som möjligt 
i sin struktur. 

   Löwgren 2002 
Norman 1988 
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22 Hjälp och 
dokumentation 
Hjälp och doku-
mentation enkelt 
sökbar, kopplad till 
uppgiften och ge 
konkret och koncis 
hjälp. 

   Nielsen 2003 

 
Med avseende på funktionalitet i systemet identifierades ett antal önskvärda 
funktioner och verktyg (se tabell 5.2). 

Tabell 5.2. Önskvärd funktionalitet för com-onweb® coordinator. 

 Källa 
Önskvärd funktionalitet Intervjuer Workshop Konkurrent-

studie 
    
Verktyg    
Dokument x x x 
Översikt x x  
Kalender x x x 
Diskussion  x x 
Tidrapport    
Att göra  x x 
Kontakter x x x 
Snabbmeddelanden x x  
Gantt  x  
Anteckningar x   
E-post x x x 
    
Funktionalitet    
Dokument 

Kommentera dokument 
Drag-och-släpp 

  
x 
x 

 
x 
x 

Kalender 
Synkning med Microsoft® Outlook 

 
x 

 
x 

 

Kontakter 
Synkning med andra system 

  
x 

 

Snabbmeddelanden 
SMS 

 
x 

  
x 
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05.2 EVALUERING 
I detta avsnitt redogörs för resultaten från utvärderingen av com-onweb® 
coordinator. 

05.2.1 Heuristisk evaluering 
Nedan följer en översiktlig redogörelse för resultaten från den heuristiska 
evalueringen. För en mer detaljerad redogörelse, se Appendix E. 

Feedback. Då systemet är webbaserat förklarar ofta webbläsaren själv vil-
ken status som råder, till exempel genom att visa ett tidur när en sida håller 
på att laddas. Detta gäller dock inte för systemets respons vid olika åtgärder. 
Deltagarna påpekade att denna respons ibland är undermålig. Det visas till 
exempel ingen bekräftelse när användaren klickat på Spara utan aktuell sida 
laddas bara om. Vad gäller varningar för mer avgörande åtgärder är detta 
bättre implementerat, framförallt vid radering av olika typer av objekt. Del-
tagarna påpekade dock att systemet inte gör någon åtskillnad mellan feed-
back vid avgörande och enklare åtgärder. 

Tala användarens språk. Generellt fann deltagarna att språket i systemet 
ligger på rätt nivå. Språk och termer är ibland projektfokuserade men detta 
anses ligga i linje med den tänkta användargruppen. På ett antal ställen 
förekommer dock termer som är alltför systemorienterade och som bör änd-
ras till något mer lättförståligt. Det förekommer även ett par termer som 
upplevs som helt ologiska och som bör ändras till något som bättre förklarar 
betydelsen. 

Användarkontroll. Deltagarna var ense om att det för en nybörjare är 
ganska svårt att komma igång. Någon form av lättillgänglig introduktion för 
nya användare efterfrågas. När man väl förstått upplägget och den grund-
läggande strukturen upplevs dock systemet som enkelt att ta till sig. Det 
påpekades att det ibland är svårt att veta var i systemet man befinner sig; 
informationen om detta behöver bli tydligare. Det är även svårt att hitta vissa 
av funktionerna i systemet. Att avbryta åtgärder var enligt deltagarna lätt då 
varje funktion har en avbryt-knapp. Möjlighet att ångra en åtgärd saknas 
dock helt. För att ångra något måste istället det som blivit fel aktivt tas bort. 
Ytterligare en brist är att systemet är uppbyggt av så kallade frames (eller 
ramar) som sätter webbläsarens framåt- och bakåtknappar ur spel. 

Konsekvens. Avseende konsekvensen i systemet rådde det lite delade me-
ningar. Deltagarna var ense om att användningen av termer genomgående 
är mycket konsekvent, så även utseendet på knappar. Något som dock visade 
sig vara mindre konsekvent är själva representationen av olika operationer. 
Exempelvis representeras vissa operationer med ikoner, vissa med text-
knappar och vissa med så kallade dropdown-menyer. Det framkom även 
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klagomål på att strukturen i olika vyer inte är konsekvent. Bland annat på-
pekades att vissa vyer är uppdelad i tydliga ramar och andra inte, att bak-
grundsfärgen varierar, att sidtitlar återfinns på olika platser i olika verktyg 
samt att även om knapparnas utseende är konsekvent är deras placering det 
inte. 

Förenklad struktur. Även avseende uppgifters struktur gick åsikterna 
något isär. Likt tidigare påpekade deltagarna att när man väl förstått grund-
upplägget är strukturen ganska lätt att hitta i. Det nämndes dock att vissa 
funktioner är svåra att hitta och att de vanligaste operationerna borde tyd-
liggöras mer i förhållande till andra mindre vanliga. Vissa uppgifter ses även 
som allmänt krångliga att utföra och för dessa borde olika typer av wizards 
(eller guider) införas. Förfarandet för att godkänna en mötesinbjudan via e-
post behöver också förenklas. 

Felhantering. Då systemet är webbaserat blir det webbläsaren som hante-
rar eventuella programkörningsfel. Deltagarna upplevde det dock som svårt 
att generera några fel i systemet. Det är på vissa ställen svårt att veta vad 
som ska göras, men detta är inte något som genererar några fel. 

Se inte minnas. Alla uppgifter i systemet utförs på en och samma sida var-
för några problem med att minnas saker inte uppstår. 

Grafisk form. Åsikterna om den grafiska formen var på sina håll ganska 
kritiska från deltagarna. Den grundläggande layouten upplevdes i vissa vyer 
som väldigt rörig och med ologisk placering av olika element. Med avseende 
på relevant information påpekades att sällan använda funktioner och verk-
tyg är lika synliga och påtagliga som de mest använda. Möjligheten att 
kunna välja tema upplevdes som positiv men möjlighet att själv välja synliga 
funktioner i verktygsfältet saknas. Det professionella intrycket ansåg del-
tagarna att kunde förbättras. Det påpekades bland annat att animationerna 
av verktygsfältet är onödiga och att grafiken på sina håll ger ett rörigt intryck 
och avviker från övrig standard. Det upplevdes även som negativt att den 
övergripande formen, och framförallt ikonerna, så kraftigt avviker från all-
män Microsoft® Windows-miljö. 

Hjälpfunktion. Hjälpfunktionen fick av deltagarna ett bra omdöme. Text-
erna är relevanta, korta och koncisa. Dock saknade de tillfrågade att hjälp-
funktionen inte automatiskt känner av var användaren befinner sig. Den 
skulle även tjäna på ett mer standardiserat gränssnitt, likt det i Microsoft® 
Windows och andra operativsystem, samt tydliga illustrationer av olika 
funktioner. 
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05.2.2 Intervjuer 
Till att börja med ska sägas att de intervjuade i första hand använde sig av 
filarkivet varför de flesta kommentarerna främst kommer att gälla denna del 
av systemet.  

Det allmänna omdömet om com-onweb® coordinator är att det är en bra 
produkt som har potential att göra arbetet effektivare om bara fler personer 
använde det. De intervjuade upplevde det som en stor fördel att man i ett 
projekt har allting på ett ställe och slipper e-posta filer och annan kommuni-
kation. Det som saknas är dock en grundläggande kunskap om hur man på 
ett bra sätt lägger upp en grundstruktur för ett nytt projekt. Detta är något 
som kanske helst borde lösas med hjälp av utbildning för projektledaren och 
de inblandade, men även en funktion som automatiskt sätter upp en grund-
struktur skulle vara till nytta. Det påpekades att det för användarna inte 
alltid är uppenbart vad nyttan med produkten är och att detta tillsammans 
med en otydlig grundstruktur skapar ett motstånd att sätta sig in i systemet. 
Nyttan med systemet måste kort sagt vara mer uppenbar. 

Att lära sig systemet tyckte de flesta av de tillfrågade var ganska krångligt 
till en början. Många hade inte fått någon utbildning i systemet, vilket de 
verkade anse behövs för att kunna hantera de olika funktionerna. Även att 
minnas hur olika funktioner fungerar tyckte flera av de tillfrågade var lite 
problematiskt. De påpekade dock att detta till stor del beror på att de 
använder systemet relativt sällan. 

Navigationen i systemet, med områden till vänster och funktioner överst, 
tyckte samtliga av de tillfrågade var logisk och intuitiv. Även att hitta i sy-
stemet fungerar i allmänhet bra. Vissa användare påpekade dock vikten av 
en bra grundstruktur i filarkivet samt att den tillhörande sökmotorn för 
dokument kunde förbättras. 

Den grafiska formen i com-onweb® coordinator tyckte de intervjuade 
känns okej men ganska grundläggande. Det efterfrågades ett lite mer 
spännande och dynamiskt utseende. 

Då de tillfrågade i huvudsak använde filarkivet för sitt arbete blev frågan 
om någon funktion känns onödig lite irrelevant. Med detta sagt ansåg de 
intervjuade att samtliga funktioner har sin plats i systemet. 

Den språkliga nivån ligger enligt deltagarna på helt rätt nivå. Ingen av de 
tillfrågade kunde minnas att de stött på några främmande eller svårtolkade 
termer eller uttryck. 

Användarna gör inte så ofta fel när de använder systemet. Någon på-
pekade att det händer, men att det då är relativt enkelt att göra om. Dock 
uppgav flera att de får leta ett tag innan de hittar rätt sätt att gå tillväga för 
att lösa olika uppgifter. Den tillhörande hjälpfunktionen var de intervjuade 
mycket positiva till. 
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Bland övriga kommentarer kring com-onweb® coordinator återfanns 
bland annat önskemål om att kunna synkronisera kalendern med Micro-
soft® Outlook. 

05.2.3 Frågeformulär 
Eftersom systemet i dagsläget används synnerligen sporadiskt blev det totala 
antalet svar relativt få. Trots flera utskick samt påminnelser i samband med 
intervjuerna uppgick det totala deltagarantalet till blygsamma sju. Resultat-
en från de betygssättande delarna av webbformuläret återfinns i tabell 5.3. 
Som framgår av standardavvikelsen var deltagarna generellt ganska oense i 
sin betygssättning. Med så få antal deltagare blir det därför svårt att dra 
några entydiga slutsatser från dessa kvantitativa delar av formuläret. De 
delar som egentligen kan sägas något om i detta fall är de där deltagarna 
varit ense. Jag har valt att se de betyg med standardavvikelse mindre än 1 
som tillräckligt tillförlitliga för att påvisa en allmän åsikt. 

Med detta sagt kan det uttydas att deltagarna har en ganska positiv all-
män inställning till systemet. Såväl frågan om hur underbart som frågan om 
hur tillfredsställande systemet är får ett medelbetyg på 6.1. Deltagarna an-
såg också att det är väldigt lätt att läsa tecken på skärmen och att använd-
ningen av olika termer är konsekvent. 

Bortser man från standardavvikelsen är de områden som fått lägst 
medelbetyg hastigheten, lärbarheten samt hur väl systemet informerar om 
vad som händer. Betygen på just hastigheten och lärbarheten är något som 
ligger i linje med resultaten från övriga utvärderingsmetoder. Dessa tre om-
råden ligger dock även i topp gällande hur oense deltagarna varit. En för-
klaring till detta, framförallt gällande lärbarhet, skulle kunna vara att vissa 
deltagare var medarbetare från företaget som använt systemet relativt 
mycket. De tidigare utvärderingarna har visat att systemet är betydligt enkla-
re att använda när man väl har insett grundupplägget. Gällande huruvida 
systemet informerar om vad som händer kan det varierande betyget för-
klaras av olika tolkning av vad systemet informerar om och vad webbläsaren 
informerar om. 

Det faktum att personer från (eller i koppling till) företaget deltagit i 
undersökningen skulle även kunna förklara de generellt sett höga medel-
betygen. Dessa personer kan av olika anledningar ha haft svårt att vara part-
iska i sin bedömning. Det är okänt hur stor del av de deltagande som dessa 
personer utgjorde, men faktumet är värt att ta i beaktande. 
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Tabell 5.3. Resultaten av det webbaserade frågeformuläret. Standardavvikelsen anger spridningen från 
medelbetyget. Ju lägre standardavvikelse desto mer ense var deltagarna. 

  Medel-
betyg 

Standard-
avvikelse 

Helhetsintryck    
 Förfärligt / Underbart 6.1 0.99 
 Krångligt / Enkelt 5.2 1.83 
 Frustrerande / Tillfredsställande 6.1 0.99 
 Tråkigt / Stimulerande 5.4 1.68 
 Oflexibelt / Flexibelt 5.2 1.91 
 Fult / Snyggt 5.7 1.75 
 Oprofessionellt / Professionellt 6.5 1.60 
Skärm    
Läsa tecken på skärmen Svårt / Lätt 8.1 0.83 
Struktureringen av sidor Förvirrande / Väldigt tydlig 6.2 1.91 
Terminologi och information    
Användningen av termer Inkonsekvent / Konsekvent 7.8 0.69 
Språk och termer Svåra att förstå / Lätta att förstå 6.2 1.48 
Systemet informerar om vad 
som händer 

Aldrig / Alltid 4.7 2.43 

Hitta information Svårt / Lätt 5.5 2.87 
Felmeddelanden Till föga hjälp / Till stor hjälp 5.8 1.72 
Lärbarhet    
Lära sig använda systemet Svårt / Lätt 4.8 2.59 
Utforska nya funktioner 
genom att prova sig fram 

Svårt / Lätt 6.2 2.10 

Komma ihåg hur olika 
funktioner fungerar 

Svårt / Lätt 6.1 2.36 

Att utföra uppgifter är enkelt 
och logiskt 

Aldrig / Alltid 5.5 1.99 

Hjälpfunktionen Till föga hjälp / Till stor hjälp 5.3 1.70 
Systemegenskaper    
Hastighet För långsamt / Tillräckligt snabbt 3.5 2.32 
Att rätta till misstag är Svårt / Lätt 5.1 1.77 

 
Formuläret erbjöd även deltagarna att lämna mer kvalitativa kommen-

tarer och åsikter. Systemet anses som tidigare nämnts väldigt konsekvent i 
sin användning av termer. Dock påpekades att en del benämningar kan 
kännas obegripliga för en oinvigd i filhantering och projektarbete. På frågan 
huruvida systemet informerar om vad som händer framkom vissa önskemål 
om till exempel ett meddelande efter att ha sparat. På frågan om felmeddel-
anden påpekade många att de inte sett några sådana. Här gör webbmiljön 
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att eventuella sådana oftast hanteras av webbläsaren. På frågan om hur 
systemet är att lära sig påpekade vissa att systemet är betydligt enklare att 
hantera när man väl förstått upplägget och att någon form av introduktion 
skulle göra nytta. Rörande hur lätt det är att minnas hur olika funktioner 
fungerar påpekades att en del funktioner kräver många olika steg som kan 
vara svåra att minnas till fullo. I fråga om hur enkelt och logiskt det är att 
utföra uppgifter påpekades att det ofta är ganska lätt, men inte särskilt 
logiskt. I hjälpfunktionen saknade deltagarna att den inte är kontext-
beroende utan kräver en separat sökning till aktuellt område. 

Bland nackdelarna med systemet omnämndes framförallt att det är lång-
samt. Det påpekades även att det ofta är svårt att hitta knappar och att en del 
vyer ger ett rörigt intryck. De främsta fördelarna ansåg gruppen vara över-
siktsvyn, funktionsutbudet och upplägget med företag/projekt/nätverk. Att 
systemet är helt webbaserat och alltid tillgängligt sågs också som en stark 
fördel. 

Sett till operativsystem använde samtliga av de svarande Microsoft® 
Windows av senare version (2000 eller XP). I fråga om webbläsare var 
Microsoft® Internet Explorer 6 klart överrepresenterat. En av de svarande 
använde Mozilla 1.3 (vilken bygger på samma teknik som Netscape 7). 

Upplösningen på de tillfrågades skärmar var genomgående hög; den 
lägsta inställningen var 1024x768. 

05.2.4 Från datainsamlingen 
Även i den tidigare datainsamlingsfasen framkom en del åsikter om dagens 
system vilka här återges. 

I intervjuerna under datainsamlingen ombads de tillfrågade att redogöra 
för det de tyckte var bra och dåligt med com-onweb® coordinator. Bland 
fördelarna med systemet nämndes bland annat den goda överblicken och 
upplägget med områden till vänster och aktuella verktyg överst. Även struk-
tureringen i projekt och delprojekt samt närvaron av ett gemensamt och 
alltid tillgängligt dokumentarkiv upplevdes som fördelaktigt.  

Bland nackdelarna påpekades framförallt att systemet är långsamt och 
svårt att lära sig. En viktig funktion som saknades var att personligen kunna 
välja vilka verktyg som fanns synliga i verktygsfält och i översiktsvyn. Vissa 
påpekade att det ofta fanns för många val och att det var svårt att veta var 
man skulle gå för att hitta vissa underfunktioner. Användarna saknade även 
någon form av anteckningsfunktion samt möjlighet att SMS:a andra använd-
are. Det efterfrågades även någon form av e-postfunktionalitet samt möjlig-
het att synkronisera den befintliga kalendern med Microsoft® Outlook. 

Något som även framkom i intervjuerna, och som sedan resulterade i den 
önskvärda brukskvaliteten, var att presentationen av andra inloggade an-
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vändare behövde lyftas fram. Användarna vill ha en ökad närhet till andra 
inloggade personer. 

Workshopen under datainsamlingen visade i stort på samma brister och 
styrkor som intervjuerna. De främsta styrkorna med systemet ansågs vara 
tillgängligheten, upplägget och översiktsvyn. Svagheterna menades framför-
allt vara långsamheten och den höga inlärningströskeln. Det ifrågasattes 
även hur pass nödvändig och nyttjad funktionen Tidrapport egentligen var. 

05.2.5 Sammanfattat 
Nedan redogörs för det sammanfattade resultatet från utvärderingen av 
com-onweb® coordinator (se tabell 5.4). Resultaten återges i form av för-
bättringsbehov i koppling till de önskvärda brukskvaliteterna. Brukskvalitet-
erna flyter sinsemellan ofta in i varandra och medlen för att förbättra olika 
egenskaper kan därför ibland delvis vara desamma. Olika problemområden 
och förbättringsbehov hos systemet kan med andra ord komma att upprepas 
i samband med olika brukskvaliteter. 

Tabell 5.4. Förbättringsbehov och problemområden i com-onweb® coordinator i relation till 
de önskvärda brukskvaliteterna. 

Brukskvalitet Förbättringsbehov 

Pålitligt och säkert — 
Tillgängligt — 
Personligt 
anpassbart 

• Användare ska själv kunna välja vilka verktyg som 
är synliga i verktygsfältet och i översiktsvyn. 

• Det ska vara möjligt att ladda upp en 
företagslogotyp. 

Lätt att lära sig • Det behövs en lättillgänglig introduktion för nya 
användare. 

• Det behövs funktioner som automatiskt skapar en 
generell grundstruktur, till exempel i filarkivet. 

• Hjälpfunktionen bör göras kontextberoende. 
• Hjälpfunktionen bör kompletteras med pedagogiska 

illustrationer. 
• Användare ska själv kunna välja vilka verktyg som 

är synliga i verktygsfältet och i översiktsvyn. 
• Det grafiska gränssnittet, och då framförallt 

ikonerna, bör ha mer samhörighet med Microsoft-
standard. 

• De mest använda operationerna behöver lyftas 
fram och de mindre använda tonas ner. 

• Layouten behöver bli renare och mer konsekvent. 
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Brukskvalitet Förbättringsbehov 

Omgivningsflexibelt • Systemet måste bli tillräckligt snabbt även med 
långsammare uppkopplingar (exempelvis GPRS). 

Logisk struktur / 
lättnavigerat 

• Det måste bli lättare att i strukturen hitta vissa 
underfunktioner. 

Överblickbart — 
Estetiskt tilltalande 
och minimalistisk 
layout 

• Den grafiska formen behöver mer spänning och 
dynamik. 

• Den grafiska formen bör ge ett mer professionellt 
och affärsmässigt intryck. 

• De mest använda operationerna behöver lyftas 
fram och de mindre använda tonas ner. 

• Layouten behöver bli renare och mer konsekvent. 
Snabbt • Systemet måste generellt bli snabbare och även 

acceptabelt med långsammare uppkopplingar. 
Nära till andra 
användare 

• Inloggade användare behöver lyftas fram och 
vidareutvecklas. 

Effektivt • Systemet behöver bli snabbare. 
• Det grafiska gränssnittet, och då framförallt 

ikonerna, bör ha mer samhörighet med Microsoft-
standard. 

• De mest använda operationerna behöver lyftas 
fram och de mindre använda tonas ner. 

• Layouten behöver bli renare och mer konsekvent. 
Lätt att minnas • Det grafiska gränssnittet, och då framförallt 

ikonerna, bör ha mer samhörighet med Microsoft-
standard. 

• De mest använda operationerna behöver lyftas 
fram och de mindre använda tonas ner. 

• Layouten behöver bli renare och mer konsekvent. 
Effektiv felhantering — 
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Brukskvalitet Förbättringsbehov 

Relevant 
funktionalitet 

• Dokumentarkivet behöver en effektivare sökmotor 
samt eventuellt funktionalitet för att kommentera 
dokument. 

• Framförallt Kalender, men även Kontakter, vore 
önskvärt att kunna synkronisera med Microsoft® 
Outlook. 

• Snabbmeddelanden bör även kunna skickas via 
SMS. 

• Verktyget Tidrapportering används sällan eller 
aldrig. 

• Funktionalitet för informella anteckningar är 
önskvärt. 

• Funktionalitet för e-post är önskvärt. 
Positiv attityd — 
Tala användarens 
språk 

• Vissa systemorienterade termer behöver ses över. 
• Vissa ologiska benämningar behöver ses över. 

Synlig information • De mest använda operationerna behöver lyftas 
fram. 

Konsekvent • Konsekvensen i representationen av olika 
operationer behöver förbättras (ikoner, länkar och 
dropdown-menyer). 

• Konsekvensen i layout och sidstruktur mellan olika 
verktyg behöver förbättras (ramar, bakgrunder och 
positionering av knappar och titlar). 

• Samtliga fönster på Översikt bör ha ett tillhörande 
verktyg. 

Tydlig feedback • Feedback efter vissa åtgärder, till exempel spara, 
kunde vara tydligare. 

Användaren i 
kontroll 

• Information om var i systemet man befinner sig 
behöver bli tydligare. 

• Det måste bli lättare att i strukturen hitta vissa 
underfunktioner till verktyg. 

• Det vore önskvärt att kunna ångra en åtgärd. 
• Webbläsarens framåt- och bakåtknappar måste 

göras funktionella. 
Förenklade uppgifter • Komplexa uppgifter bör utföras med hjälp av 

wizards (guider). 
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Brukskvalitet Förbättringsbehov 

Hjälp och 
dokumentation 

• Hjälpfunktionen bör göras kontextberoende. 
• Hjälpfunktionen bör kompletteras med pedagogiska 

illustrationer. 
• Gränssnittet i hjälpfunktionen bör i högre grad likna 

det som är vedertaget i Microsoft® Windows-
baserade program. 

 
 



06 Designförslag 
[ UTVECKLING AV DESIGNFÖRSLAG UTGÅENDE FRÅN 
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SAMT TEORIERNA INOM VISUELL KOMMUNIKATION. ] 
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06.1 FOKUSOMRÅDEN 
Då det i detta examensarbete inte finns utrymme att utveckla en komplett 
designspecifikation, har ett antal fokusområden som bedöms vara av särskilt 
intresse valts ut. De områden som utelämnats är sådana som företrädesvis i 
hög grad sammanfaller med nuvarande system. Inom flera av fokus-
områdena kommer dock även annan ny och förändrad funktionalitet att 
inkluderas och exemplifieras. 

06.1.1 Allmänt grafiskt gränssnitt 
För att visa hur det allmänna grafiska gränssnittet ser ut samt påvisa hur 
detta kan ges ett mer professionellt intryck och samhörighet med Microsoft-
standard blir detta ett av fokusområdena. Då dessutom systemets roll hos 
användarna redan är fastställd, och den tekniska basen redan är bestämd, 
blir det systemets utseende och känsla som är mest intressant att påvisa. 

06.1.2 Personligt anpassbart 
Önskan att göra systemet mer personligt anpassbart är en egenskap som på 
grund av sin, till viss del, relativt abstrakta natur bedöms som viktig att kon-
kretisera och exemplifiera. 

06.1.3 Nära till andra användare 
Nära till andra användare är en egenskap som känns synnerligen intressant 
för det allmänna fallet webbaserad projekt- och kommunikationsplattform. 
Hur denna egenskap kan realiseras kommer därför att exemplifieras. 

06.1.4 E-posthantering 
Verktyg för e-posthantering är något som saknas i dagens system. Att visa 
hur detta skulle kunna implementeras bedöms därför som viktigt, framförallt 
då efterfrågan visat sig vara så pass hög. 

06.1.5 Anteckningar 
Likt för e-posthantering saknas det i systemet verktyg för mer informella 
anteckningar. Då detta upplevs som en förhållandevis ny funktion inom 
området, kan det vara intressant att visa hur detta skulle kunna realiseras.  
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06.2 UTFORMNING 
I utvecklingen av det nya gränssnittet har olika idéer och lösningar på pro-
blem vägts för och emot varandra. I detta avsnitt presenteras och diskuteras 
de resonemang och avvägningar som lett fram till det slutliga design-
förslaget. 

06.2.1 Allmänt grafiskt gränssnitt 
Det allmänna grafiska gränssnittet delas här in i ett antal delområden, vilka 
visat sig vara särskilt problematiska i dagens system eller viktiga för den 
slutliga interaktionen mellan användare och system. 

Färg och upplevelse 
I dagens system består det 
övergripande färgschemat av 
en svagt grön grundfärg till-
sammans med orange mar-
keringar och blåfärgade länk-
ar (se figur 6.1). Rent visuellt 
är gränssnittet helt platt utan 
några tredimensionella 
effekter. 

I utvärderingen av system-
et framkom att användarna upplever utseendet en aning tråkigt och slät-
struket och att estetiskt tilltalande, inklusive professionellt och affärs-
mässigt, är en egenskap som behöver förbättras. Färgerna grön och orange 
är en kombination som ger ett ganska konservativt intryck, dock inte på ett 
affärsmässigt eller professionellt sätt. Markeringarnas skarpa orange nyans 
tar även bort möjligheten att utnyttja denna färg för varnande och av-
vaktande signaler. Avseende länkarna bryter den blå färgen kraftigt mot 
systemets övriga grafiska profil.  

För att ge systemet ett mer professionellt och affärsmässigt utseende, och 
samtidigt förbättra kommunikationen, föreslås ett gränssnitt med både fler 
och färre färger än tidigare. Färre i den mån att grundfärgerna föreslås bestå 
enbart av silverfärgade gråskalor tillsammans med blå länkar och markering-
ar, vilket ska betona det professionella och affärsmässiga men samtidigt vara 
behagligt för ögat och inte dra uppmärksamheten från viktig information. 
Fler på så sätt att viktig information samt ikoner för olika uppgifter föreslås 
byggas upp av fler och starkare färger för att betona och tydliggöra dem från 
annan information. Genom att dessutom använda gradienter i vissa delar av 
gränssnittet får systemet ett mer tredimensionellt utseende, som ökar käns-

Figur 6.1. Översikt av befintligt grafiskt gränssnitt. 
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lan av en fysisk produkt, samtidigt som formen blir mer kontrastrik och 
dynamisk. 

Sammantaget ska det nya grafiska språket förhöja följande önskvärda 
brukskvaliteter: 
++  Estetiskt tilltalande och minimalistisk layout 
++  Effektivt 
++  Positiv attityd 

Arbetsytans grundläggande layout 
Arbetsytan i dagens system består, beroende på valt verktyg, av ett antal 
olika fönster eller ramar där informationen presenteras (se figur 6.2). Ett 
avgörande problem, vilket även visat sig i utvärderingarna, är den dåliga 
konsekvensen i upplägg av arbetsyta mellan olika verktyg. Ibland är det 
fönster, ibland andra ramar, dessutom med varierande för- och bakgrunds-
färg. Det har även visat sig ibland vara otydligt för användarna var i systemet 
de befinner sig. 

En närmare studie av olika arbetsytor visar även att innehållet sällan an-
passar sig efter skärmens upplösning. Flertalet av verktygen har en fast 
bredd på arbetsytan, vilket ger onödiga tomma ytor och tvingar användaren 
att scrolla mer. Det verktyg som främst försöker utnyttja hela ytan är Över-
sikt, där fönstren anpassar sig efter storleken på webbläsaren. Dock inne-
håller även denna arbetsyta onödiga tomrum, vilka kan bli kritiska för an-
vändare på exempelvis bärbara datorer. 

 

Figur 6.2. Dålig konsekvens i grundläggande layout mellan olika verktyg. 
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För att förbättra dessa brister föreslås ett antal åtgärder. Först och främst 
skulle arbetsytan få en mer sammanhållen layout om informationen i samt-
liga verktyg placerades i fönster, likt på nuvarande Översikt. För att, fram-
förallt på Översikt, optimera utrymmet och tydliggöra arbetsytan föreslås att 
avståndet mellan fönstren minskas samtidigt som kontrasten mot bakgrund-
en ökas. Arbetsytans utrymme optimeras även genom att i samtliga verktyg 
låta fönstren uppta allt ledigt utrymme.  

I samband med detta uppstår dock ett problem. Möjligheten att sätta 
satsbredden, till den ur läsbarhetssynpunkt bäst lämpade, försvinner (se 
avsnitt 03.6.3 Digital typografi). Som dock diskuterats tidigare är det önsk-
värt att i längre texter (där problemet blir aktuellt) använda relativa mått för 
teckengraden, så att användarna själva kan styra storleken på texten. Möjlig-
heten att styra satsbredd kommer med andra ord ändå att försvinna. Genom 
att ändra storleken på webbläsarfönstret kommer användarna dessutom 
själva att kunna anpassa satsbredden. 

För att ytterligare låta användarna optimera utrymmet föreslås att upp-
delningen mellan avdelningsträd och arbetsyta blir flyttbar (se figur 6.3). På 
så sätt kan användare med låg upplösning ge exempelvis Översikt ett större 
utrymme eller, vice versa, ge ett omfattande avdelningsträd större bredd. 

För att förtydliga var i systemet man befinner sig föreslås att aktuellt 
verktygsnamn skrivs ut till höger om verktygsfältet, samtidigt som mar-
keringen av aktuellt verktyg och aktuell avdelning accentueras (se figur 6.4). 

Sammanfattningsvis ska därmed den nya grundläggande layouten av 
arbetsytan förbättra följande brukskvaliteter: 
++  Konsekvent 
++  Omgivningsflexibelt 
++  Personligt anpassbart 
++  Användaren i kontroll 

Operationer på enstaka objekt 
Möjliga operationer på listade objekt (nyheter, filer, diskussionsinlägg med 
mera) visas idag på lite olika sätt i systemet. Ibland är det i form av en drop-
down-lista bredvid objektet, ibland länkar i klartext och ibland ikoner. I 
exempelvis diskussionsrum finns en länk i klartext för att besvara ett inlägg 
medan övriga operationer (redigera, radera, visa läsare et cetera) syns först 
när man klickat på inlägget. Ibland visas med andra ord mer information än 
nödvändigt, och ibland mindre. Detta innebär alltså dessutom att lösningen 
inte är konsekvent.  

Figur 6.3. Flyttbar gräns 
mellan avdelningsträd och 
arbetsyta. 

Figur 6.4. Förtydligande av 
var i systemet man 
befinner sig. 
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För att lösa dessa problem föreslås en helt ny funktion. Istället för att re-
presentera möjliga operationer med länkar, ikoner eller dropdown-listor 
skulle operationerna konsekvent kunna läggas i en rullgardinsmeny (se figur 
6.5). Denna kontextmeny tar infälld mycket liten plats samtidigt som opera-
tionerna alla samlas på en plats. Utformningen av kontextmenyn föreslås 
likna den i Microsoft® Windows, det vill säga operationerna skrivs ut i klar-
text och de mest vanliga får även en tillhörande ikon. På detta sätt kan an-
vändarna utnyttja sitt bildminne för att snabbt lokalisera de mest använda 
operationerna. 

Med en kontextmeny kommer vi dock sannolikt att få fler ikoner är tidig-
are i systemet. Effekten av detta är att fler bilder måste laddas och därmed 
att hastigheten hos systemet påverkas. Som argument mot detta kan sägas 
att de ikoner som måste laddas är väldigt små. Det kommer heller inte att 
skapas en kontextmeny per objekt, utan enbart vara en meny som flyttas till 
det objekt användaren klickat på. Det avgörande problemet med hastighet i 
nuvarande system är dessutom den grundläggande tekniken vilken i det nya 
systemet kommer att vara en annan. Den eventuella förlusten i hastighet 
bedöms därför övervägas av vinsten i igenkänning av vanliga operationer. 

Med enbart en kontextmeny till varje objekt får vi dock ett annat pro-
blem; möjliga operationer är inte synliga för användaren utan att denne fällt 
ut menyn. Det skulle även sänka effektiviteten i arbetet att tvinga använd-
aren till ett extra musklick för vanliga operationer som exempelvis att be-
svara ett inlägg.  

För att lösa detta föreslås att de mest använda operationerna, utöver att 
placeras i kontextmenyn, även visas som ikoner bredvid det listade objektet. 
Mer sällan använda operationer placeras enbart i kontextmenyn. Att de mer 
sällan använda operationerna inte är direkt synliga för användaren bedöms 
med marginal uppvägas av det faktum att layouten enbart kommer att inne-
hålla det mest använda och nödvändiga. I förhållande till tidigare har dess-
utom de mer sällan använda operationerna faktiskt lyfts fram. Tidigare var 
de oftast synliga först när användaren gått in på det aktuella objektet. 

Sammantaget skulle därmed en ny kontextmeny ge följande effekter på 
de önskvärda brukskvaliteterna: 
++  Konsekvent 
++  Estetiskt tilltalande och minimalistisk layout 
++  Effektivt 

−−  Snabbt 
 

Figur 6.5. Kontextmeny för 
operationer på enstaka 
objekt (här filer). 
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Verktygsoperationer 
Med verktygsoperationer avses 
operationer som främst inte sker 
på ett särskilt objekt utan som 
snarare är en funktion inom 

verktyget, till exempel skapa nytt, ladda upp et cetera. Som framkommit i 
evalueringen av systemet finns det inget konsekvent förfarande för hur dessa 
operationer representeras. Det är ibland en ikon, ibland en textknapp och 
placeringen varierar mellan olika verktyg och vyer (se figur 6.6). Detta gör 
att operationerna dels blir svåra för användarna att hitta och dels förvillar 
med sina olika representationer. Den mest förekommande positioneringen 
är dessutom längst ner i varje vy, under listan av objekt. Då antalet objekt 
växer försvinner därmed operationerna ur användarnas direkta synfält och 
de tvingas scrolla ner för att hitta dem.  

Det huvudsakliga problemet bedöms vara inkonsekvensen i positionering 
av operationerna samt att de ofta befinner sig utanför den synliga vyn. För 
att komma ifrån detta föreslås ett nytt operationsfält, inom vilket alla opera-
tioner tillhörande ett verktyg placeras (se figur 6.7). Utseendemässigt ut-
formas med fördel detta fält för att efterlikna de verktygsfält som finns i 
datorbaserade program i allmänhet, och i Microsoft® Office i synnerhet. 
Representationen av operationerna skulle därmed bestå av en ikon samt, i de 
fall betydelsen kan vara oklar, en tillhörande text. Med detta operationsfält 
får vi alltså även den fördelen att användarna känner igen sig från andra 
program och att systemet därmed blir lättare att använda. 

Sammantaget förväntas ett nytt operationsfält förbättra följande bruks-
kvaliteter: 
++  Lätt att lära sig 
++  Logisk struktur / lättnavigerat 
++  Effektivt 
++  Lätt att minnas 
++  Konsekvent 

Ikoner 
Ikoner i dagens system återfinns på 
lite olika ställen. Det är dels ikoner-
na i verktygsfältet som är enfärgade 
och har tillhörande namn utskrivet 
under (se figur 6.8). Det finns även 

liknande ikoner för operationer i olika vyer tillhörande olika verktyg (se 
figur 6.6). Gemensamt för alla ikoner är att de utseendemässigt är mycket 
enkla. I evalueringen har det framkommit att ikonerna generellt inte ger ett 

Figur 6.6. Verktygsoperationer är inkonsekvent 
representerade. 

Figur 6.8. Ikonerna i verktygsfältet i dagens 
system. 

Figur 6.7. Operationsfält 
för placering av 
verktygsspecifika 
operationer. 
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professionellt intryck. Det upplevs även som negativt att de så kraftigt av-
viker från vedertagen standard; framförallt från den i Microsoft® Windows 
och Office men därmed även från datorsystem i allmänhet. 

För ett mer tilltalande och professionellt intryck föreslås att ikonerna i 
verktygsfältet ges ett tydligare och mer genomarbetat utseende med en svag 
tredimensionell effekt (se figur 6.9). Färgerna föreslås vara begränsade till 
systemets basfärger, det vill säga gråskalor och blått, för att inte ta för 
mycket fokus från övrig information; dock med betydligt fler nyanser än 
tidigare. Under varje ikon bör även, likt tidigare, verktygsnamnet skrivas ut i 
text för att tydliggöra innebörden för nya användare. 

För ikonerna i operationsfält och kontextmenyer föreslås däremot att fler 
färger används. Detta för att de på grund av sin litenhet annars blir svåra att 
särskilja och för att dessa är viktiga för användarna att lokalisera. Utseende-
mässigt bör ikonerna utformas för att i största möjliga mån följa standard för 
datorbaserade system, och då framförallt Microsoft® Windows och Office. 
Genom att, som nämns i avsnitt 03.6.5, använda ikoner som användaren 
redan känner igen fås en enorm fördel i fråga om intuitivitet och lärbarhet 
för systemet. I kombination med operationsfält och kontextmenyer som är 
bekanta för användaren, blir det därmed lättare för användare att komma 
igång och att arbeta effektivt. 

Vi får alltså följande förbättringar i önskvärda brukskvaliteter: 
++  Lätt att lära sig 
++  Estetiskt tilltalande och minimalistisk layout 
++  Effektivt 
++  Lätt att minnas 

06.2.2 Verktyg 
De tillgängliga verktygen i nuvarande system är följande: 

• Översikt 
• Nyheter 
• Dokument 
• Kalender 
• Diskussion 
• Tidrapport 
• Att göra 
• Kontakter 
• Gantt 
• Inställningar 
• Administration 

 

Figur 6.9. 
Ikoner med 
perspektiv 
och 
skuggning. 
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Som visats i utvärderingen av systemet brister de tillgängliga verktygen i 
fråga om relevant funktionalitet. Nedan redogörs för föreslagna förändring-
ar för att förbättra dessa brister. 

Nyheter 
Nyheter är ett verktyg som i nuvarande system inte har någon egen verk-
tygsikon utan enbart nås från Översikt, vilket bryter i konsekvens mot övriga 
verktyg. Då detta designförslag kommer att innehålla flera olika meddelan-
defunktioner föreslås att Nyheter inkluderas i ett nytt verktyg Meddelanden, 
vilket även kommer att innefatta snabbmeddelanden samt de nya e-post-
meddelanden, SMS och systemmeddelanden. Funktionen Meddelanden 
beskrivs mer ingående under 06.2.5 Verktyg: Meddelanden. 

Tidrapport 
Verktyget Tidrapport har i utvärderingen av systemet visat sig användas 
mycket begränsat. Verktygets relevans har även diskuterats flitigt inom före-
taget. I detta förslag har därför Tidrapport utelämnats. Beslut om verktygets 
eventuella behov kommer att tas i ett senare skede. En lösning på problemet 
skulle kunna vara att erbjuda verktyget som tillval att kopplas in i systemet 
för dem som så önskar. 

Noteringar 
En ny funktion är verktyget Noteringar vilket ska tillgodose önskemålet om 
att kunna föra informella anteckningar. Noteringar beskrivs under 06.2.6 
Verktyg: Noteringar. 

Alternativ 
I dagens system finns två olika verktyg för administrativa uppgifter: Inställ-
ningar, tillgängligt enbart under den globala avdelningen, och Administra-
tion, tillgängligt i övriga avdelningar men synligt först när användaren be-
finner sig i administratörsläge. Detta är en något krånglig indelning som 
inbjuder till förvirring. 

För att få en ökad konsekvens mellan olika avdelningar och för att samla 
inställningar och administrativa uppgifter på ett ställe föreslås därför ett nytt 
verktyg Alternativ, vilket sammanfogar de tidigare Inställningar och Admi-
nistration. I samråd med företagsledningen har det även beslutats att de 
tidigare användar-, administratörs- och huvudadministratörslägena i sy-
stemet ska försvinna. Detta till förmån för ett enda rättighetsbaserat verktyg 
(det nya Alternativ) som därmed erbjuder olika grader av administration 
beroende på användarens roll i avdelningen. 

Namnbyten 
Även i fråga om namn föreslås ett par förändringar. Dokument byter namn 
till det mer sammanfattande Filarkiv och Gantt, vilket hänvisar till verktygets 
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underliggande funktionalitet gantt-schema, byter namn till det bättre för-
klarande Aktiviteter. 

Sammanfattat 
Sammanfattningsvis föreslås därmed det nya verktygsutbudet i systemet bli 
enligt följande: 

• Översikt 
• Meddelanden 
• Filarkiv 
• Diskussion 
• Kalender 
• Att göra 
• Kontakter 
• Aktiviteter 
• Alternativ 
• Noteringar 

06.2.3 Personligt anpassbart 
Möjligheterna att personligen anpassa systemet efter sina behov är något 
som i utvärderingen av systemet visat sig vara bristande. Framförallt har 
möjligheten att själv välja synliga verktyg efterfrågats. 

För att förbättra denna önskvärda brukskvalitet bör alltså först och 
främst systemet utökas med möjlighet att själv välja vilka verktyg som visas i 
verktygsfältet (och därmed även i Översikt). Detta val görs förslagsvis i verk-
tyget Alternativ under avdelningen Personligt.  

Att enbart ha denna valmöjlighet skulle dock medföra vissa problem. En 
användare skulle kunna välja bort verktyg som ett projekt helt baserar sitt 
arbete på. För att lösa detta föreslås att valet blir en personlig preferens, som 
styr vilka verktyg en användare vill använda. Valen kan sedan åsidosättas 
under olika avdelningar (projekt, företag och nätverk) där administratörer 
lokalt definierar vilka verktyg avdelningen erbjuder, samt vilka verktyg som 
är obligatoriska. På detta sätt blir det även möjligt för olika projekt att 
skräddarsy verktygsutbudet exakt efter sina behov, vilket framförallt inter-
vjuerna i detta projekt visat att är önskvärt. 

De redan befintliga personliga inställningarna föreslås kvarstå. Systemet 
kommer därmed att erbjuda grundläggande preferenser ifråga om språk, 
datumformat och tidformat. Det bör även vara möjligt att välja övergripande 
grafiskt tema i form av ett antal fördefinierade scheman. 

En annan brist som inte framkommit i utvärderingen, men som diskute-
rats inom företaget, är den saknade möjligheten att styra utskick som sy-
stemet gör via e-post. Dessa utskick görs bland annat när en användare bjud-
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its in till möte eller tilldelats en aktivitet. För att lösa detta föreslås att an-
vändarna får möjlighet att välja om dessa utskick ska göras, och även avgöra 
om de ska ske via e-post eller SMS. Syftet med denna inställning är att låta 
användarna anpassa systemets kommunikation efter sina egna vanor. Fre-
kventa användare kanske föredrar att stänga av all kommunikation och 
istället enbart nyttja systemet medan användare som reser mycket kanske 
föredrar att meddelas direkt i telefonen. 

06.2.4 Nära till andra användare 
Nära till andra användare är en brukskvalitet som baserar sig på en önskan 
att förbättra närheten till och kommunikationen med andra inloggade 
användare. 

I dagens system presenteras in-
loggade användare främst i den glo-
bala avdelningens Översikt (se figur 
6.10). På övriga avdelningar visas 
istället i översikten alla medlemmar 
av den aktuella avdelningen, men 
med en markering framför de som 
även är inloggade (se figur 6.11).  

Denna lösning förlänger inte bara 
avståndet mellan användare (då 
användaren måste gå till huvud-
avdelningens Översikt för att se alla 
inloggade), den brister dessutom i 

konsekvens och logik. 
Den grundläggande lösningen för att öka närheten mellan användare blir 

att lyfta fram funktionen så att övriga inloggade alltid är synliga, oberoende 
av var i systemet man befinner sig. På så sätt blir kommunikationen med 
övriga bara ett musklick bort, samtidigt som närvarokänslan blir mer på-
taglig.  

Den avgörande frågan är var i layouten funktionen ska placeras. Den ini-
tiala tanken var att lägga den till höger om arbetsytan (se figur 6.12), anting-
en som en del av denna (i form av ett fönster) eller avskild likt avdelnings-
trädet. Att göra den en del av arbetsytan skulle dock inverka starkt negativt 
på konsekvensen i systemet; funktionen är oberoende av avdelning och verk-
tyg i motsats till övriga fönster på arbetsytan. Därmed vore det bättre att 
lägga den avskild. Att minska det tillgängliga utrymmet på arbetsytan så 
pass mycket att denna funktion får plats, vore dock oacceptabelt i ett system 
där området i vissa vyer (till exempel Översikt) redan är för litet som det är. 

Figur 6.10. Användare som är online. 

 

Figur 6.11. Medlemmar av en avdelning. 

Figur 6.12. Inloggade 
användare till höger om 
arbetsytan. 
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Det vore dessutom onödigt att reservera utrymme för femtio namn när an-
talet kanske snarare kommer vara kring tio. 

Ytterligare ett alternativ till placering vore att lägga funktionen i ett eget 
webbläsarfönster, utanför själva systemet. På så sätt skulle inget värdefullt 
utrymme i systemet behöva upptas. Nackdelen med denna lösning är att 
fönstret lätt skulle hamna ur fokus när användaren arbetar i systemet och 
funktionen därmed hamnar bakom huvudfönstret. Lösningen skulle heller 
inte nämnvärt öka närheten till andra användare när dessa inte, utan an-
strängning, är synliga. 

Med dessa alternativ uttömda finns det egentligen bara en möjlig posi-
tion för den nya funktionen: längst ner till vänster under avdelningsträdet 
(se figur 6.13). Funktionen kommer där inte att ta upp mer utrymme än 
nödvändigt och förlorat utrymme är sådant som vanligtvis ändå inte ut-
nyttjas. 

Möjliga operationer på de inloggade användarna bör likt tidigare vara 
snabbmeddelande, e-post och presentation. Dessutom föreslås att operation-
erna utökas med möjligheten att skicka SMS, en funktion som visat sig vara 
saknad i nuvarande version. För att bibehålla konsekvens med övriga sy-
stemet och dessutom spara värdefullt utrymme föreslås att operationerna 
läggs i en kontextmeny (se avsnitt 06.2.1). För att lyfta fram den vanligaste 
operationen, snabbmeddelande, förslås att den utgör det länkade namnet på 
användarna. 

Mottagna meddelanden indikeras i dagens system genom att ett nytt 
fönster innehållande det skickade meddelandet öppnas hos mottagaren. 
Nackdelen med detta (bortsett från en viss förvåning hos mottagaren) är att 
moderna webbläsare ofta har inbyggda spärrar för automatiska fönster av 
denna typ. För att lösa detta föreslås istället att mottagna meddelanden 
indikeras av en blinkande ikon bredvid namnet på avsändaren, ungefär som 
det fungerar i till exempel ICQ. På så sätt kan användare även välja att läsa 
meddelandet när det passar dem, och inte samtidigt som de till exempel 
författar ett diskussionsinlägg. 

I samband med den »nya« funktionen för inloggade användare kan ett 
par potentiella problem skönjas. Dels är det troligt att vissa användare inte 
vill ha funktionen synlig jämt och ständigt, och dels kan det finnas använd-
are som mindre uppskattar den minskade anonymiteten. För att lösa detta, 
med andra ord göra funktionen mer personligt anpassbar, föreslås först och 
främst att fönstret blir minimerbart så att användarna själva kan styra om 
det ska visas. Dessutom föreslås att Alternativ utökas med möjlighet att välja 
om man ska vara synlig som inloggad eller ej. 

Att erbjuda fler statusnivåer än de tre nyss nämnda (inloggad, utloggad 
eller osynlig) bedöms ej som önskvärt då användarna, på grund av den höga 

Figur 6.13. Inloggade 
användare under 
avdelningsträdet. 
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säkerhetsnivån, automatiskt loggas ut efter en viss tids inaktivitet. En status-
nivå »inte tillgänglig« skulle helt enkelt inte bli användbar. 

06.2.5 Verktyg: Meddelanden 
I nuvarande version av systemet finns funktioner för att skicka Nyheter till 
samtliga användare inom en avdelning och för att skicka Snabbmeddelanden 
privat mellan användare. Nyheter utgör ett eget verktyg men saknar, till 
skillnad från övriga verktyg, en egen ikon i verktygsfältet. Verktyget nås 
istället genom att klicka på fönstret Nyheter i varje avdelnings Översikt. 
Således ger verktyget brister i systemets konsekvens. Snabbmeddelanden 
utgör i sig inget eget verktyg utan snarare en möjlig operation på andra an-
vändare i systemet. Ett problem med funktionen idag är det sätt på vilket 
gamla snabbmeddelanden lagras. Denna lagring sker i form av diskussions-
inlägg i verktyget Diskussion (under den personliga avdelningen), något som 
känns aningen ologiskt. 

I evalueringen framkom önskemål om utökade kommunikationsverktyg i 
systemet. Bland annat efterfrågades utökade e-postmöjligheter samt möjlig-
het att skicka SMS till användare. Sammantaget blir det därmed i systemet 
många olika meddelandefunktioner som dock har mycket gemensamt. För 
att utnyttja dessa likheter och samtidigt skapa en logisk struktur förslås ett 
nytt verktyg Meddelanden, som kommer att inkludera alla dessa meddelan-
defunktioner. 

Nyheter har i utvärderingen inte visat på några större brister i sin funk-
tionalitet. Denna funktion föreslås därför fungera på liknande sätt även i 
fortsättningen. 

När det gäller snabbmeddelanden kräver en lösning lite mer resone-
mang. Problemet med den ologiska lagringen borde spontant kunna lösas 
genom att helt enkelt istället spara alla mottagna snabbmeddelanden i det 
nya verktyget Meddelanden. För användare som frekvent använder snabb-
meddelanden skulle dock verktyget då snabbt överfyllas. Men frågan är hur 
intressant det är att spara lästa snabbmeddelanden? Snabbmeddelanden är 
ju ett verktyg för just informell kommunikation. Ser man på program med 
liknande funktionalitet, exempelvis ICQ och Microsoft® Messenger, sparas 
aldrig gamla meddelanden såtillvida användaren inte uttryckligen väljer det. 
Ett liknande förfarande borde därför kunna vara lämpligt även i detta sy-
stem. Kort sagt föreslås att lästa snabbmeddelanden raderas ur systemet. 
Användare bör dock ges möjlighet att spara meddelandet om så önskas. 
Olästa snabbmeddelanden bör självfallet hamna i Meddelanden och, om 
mottagaren vid tillfället är inloggad, även visas i fönstret med inloggade 
användare (se 06.2.4 Nära till andra användare). Eftersom snabb-
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meddelanden är personliga bör de även hamna i Meddelanden under just den 
personliga avdelningen. 

Även e-posthantering kräver lite eftertanke. En till synes enkel lösning 
vore att skapa en integrerad e-postklient som kopplas till användarens be-
fintliga e-postadress och tillhörande server. Dock är en sådan funktion oer-
hört tidskrävande att utveckla och att få att fungera med alla typer av e-post-
servrar. I diskussioner inom företaget har det beslutats att detta därför inte 
är ett alternativ i dagens läge. Betydligt enklare vore det då att istället ut-
veckla en e-postklient som enbart kommunicerar med en intern e-postserver. 
Detta skulle därmed innebära att varje användare tilldelades en ny e-post-
adress som hanterades i com-onweb® coordinator. Den uppenbara nack-
delen med detta är dock att användarna säkerligen inte vill ha en ny e-post-
adress utan helst behålla sin befintliga. 

Så hur ska då e-posthanteringen i systemet förbättras? Den tidigare stud-
erade konkurrenten visade sig ha löst problemet på ett tilltalande sätt (se 
05.1.3 Studie av konkurrent). Även de saknar integrering av personliga e-
postadresser. Det som de istället har tagit fasta på är det projektfokuserade 
arbetssättet. Varje nytt projekt tilldelas en egen e-postadress. Med hjälp av 
denna kan sedan såväl användare som externa personer meddela sig med 
hela projektgruppen. En liknande lösning borde lämpa sig bra även i com-
onweb® coordinator då arbetssättet är av liknande karaktär. Även här sker 
arbetet företrädesvis i projekt. Även för avdelningar av typen nätverk kunde 
en egen e-postadress vara användbart. För företagsavdelningar borde behov-
et vara mindre då e-post till företag företrädesvis skickas via en info-adress. 
Kort sagt föreslås att varje projekt och nätverk i systemet tilldelas en egen e-
postadress. Inkomna e-postmeddelanden föreslås återfinnas i Meddelanden 
under respektive avdelning.  

I dagens system skickas e-post till andra användare genom ett klick på 
aktuell adress varvid den egna e-postklienten startas. Detta fungerar bra så 
länge användaren befinner sig vid sin egen dator med ett konfigurerat e-
postprogram. com-onweb® coordinator ska dock kunna användas på vilken 
plats som helst, på vilken dator som helst. Därför föreslås att användarna 
även, likt hos konkurrenten, ges möjlighet att skicka e-post via ett formulär i 
systemet. Detta är en lösning som är enkel att implementera och som avse-
värt förbättrar systemets tillgänglighet och omgivningsflexibilitet. 

Det finns i dagens system ingen möjlighet för com-onweb att meddela sig 
med användarna (bortsett från via e-post). För detta förslås en ny kategori 
meddelanden, systemmeddelanden, som en systemadministratör kan skicka 
till användare för att till exempel informera om systemuppdateringar eller 
driftstörningar. 
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Sammantaget föreslås alltså ett nytt verktyg Meddelanden i vilket ny-
heter, snabbmeddelanden, SMS, e-post och systemmeddelanden hanteras. 
Olika kategorier av meddelanden skiljs i listan åt genom en särskild ikon 
framför varje meddelande. 

06.2.6 Verktyg: Noteringar 
I datainsamlingen framkom att det vore användbart med någon form av 
funktion för att föra informella anteckningar, något som saknas i dagens 
system. 

För att möta detta önskemål föreslås ett nytt verktyg Noteringar. Syftet 
med denna funktion är att fungera som ett virtuellt anteckningsblock och på 
så sätt ersätta alla de små handskrivna lappar som alltför ofta slarvas bort. 
För att poängtera detta föreslås därför verktyget efterlikna just ett anteck-
ningsblock (se figur 6.14). 

Införandet av ett sådant här verktyg skulle dock kunna innebära vissa 
problem. Genom att ge funktionen för avancerad funktionalitet, till exempel 
bygga upp den av flera olika »lappar« som användaren kan spara undan, 
riskerar den att inkräkta på andra verktygs funktionalitet (exempelvis Kalen-
der för möten eller Kontakter för telefonnummer och adresser). Detta skulle i 
sin tur kunna försvåra och begränsa andra projektmedlemmars arbete. För 
att undvika detta förslås att verktyget enbart består av ett »ark« (som dock 
naturligtvis kan sparas). På så sätt regleras verktygets användningsområden 
naturligt. 

Ett annat problem är var verktyget ska återfinnas. Att ha det som ett 
verktyg som alla andra, alltså att låta det tillhöra aktuell avdelning, skulle 
säkerligen skapa frustration då användaren kan tvingas klicka igenom flera 
avdelningar för att hitta en viss anteckning. Verktyget bör alltså vara globalt 
för hela systemet. En logisk lösning vore därmed att placera det i den per-
sonliga avdelningen, då verktyget faktiskt dessutom är personligt. Dock kan 
det antas att en anteckningsfunktion är något man vill nå snabbt, och var i 
systemet man än befinner sig. Informella anteckningar är ju sällan något 
som förs planerat utan snarare när man råkar läsa något viktigt eller kanske 
sitter i telefon. Lösningen föreslås därför bli att verktyget är globalt (det vill 
säga detsamma oberoende av avdelning) samt alltid synligt i verktygsfältet. 
För att dock poängtera skillnaden i logik mot övriga verktyg bör verktyget 
placeras sist, föregående av en avdelare (se figur 6.15). 

Figur 6.14. Blockmetafor 
för verktyget Noteringar. 

Figur 6.15. Ikonen för 
Noteringar sist och 
avskild. 
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Figur 6.17. Kontextmeny 
för operationer på 
enstaka objekt. 

06.3 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras delar av det slutliga designförslaget. I utveck-
lingen har även, utöver det som nämns i avsnitt 06.2 Utformning, flera av 
teorierna inom visuell kommunikation utnyttjats. Uppföljning av dessa läm-
nas åt den intresserade. 

06.3.1 Allmänt grafiskt gränssnitt 
Figur 6.16 – 6.19 visar delar av det allmänna gränssnittet. 
 

 

 

Figur 6.16. Översikt över det nya grafiska gränssnittet. 

 

Figur 6.18. Ikonerna i verktygsfältet. 

 

Figur 6.19. Fält för verktygsoperationer och globala funktioner. Notera den nya 
funktionen för att ångra åtgärder. 
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06.3.2 Personligt anpassbart 

Figur 6.20 visar de utökade personliga inställningarna med möjlighet att 
välja grafiskt tema samt vilka verktyg som är synliga i Översikt och i verktygs-
fältet.  

06.3.3 Nära till andra användare 
Figur 6.21 visar placering och utformning av Inloggade. Funktionen 
minimeras genom ett klick på ikonen i fönsterhuvudet. 
 

 

Figur 6.21. Inloggade 
användare i systemet.  

Figur 6.20. Inställningar för grafiskt tema och synliga verktyg. 
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06.3.4 Verktyg: Meddelanden 

Förslag på utseende för verktyget Meddelanden visas i figur 6.22. Figuren 
visar även hur operationsfältet kan utnyttjas för operationer på flera objekt 
(exempelvis att markera flera meddelanden som lästa). 

 
 

Figur 6.22. Verktyget Meddelanden. 
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06.3.5 Verktyg: Noteringar 

Figur 6.23 visar förslag på utseende för verktyget Noteringar. 

 
 

Figur 6.23. Verktyget Noteringar. 





07 Diskussion 
[ RESULTAT SOM UPPNÅTTS; DISKUSSION KRING 
DERAS GILTIGHET I ANDRA SYSTEM, METODKRITIK 
SAMT FRAMTIDA ARBETE. ] 
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07.1 INLEDNING 
Syftet med detta examensarbete har varit att, genom att kombinera kunskap-
erna inom användbarhetsdesign med kunskaperna inom visuell kommunika-
tion, ta fram ett designförslag på användargränssnitt för andra generationen 
av en webbaserad projekt- och kommunikationsplattform. 

För att nå syftet har arbetet delats in i ett antal delproblem där fokus ligg-
er på användbarhet, evaluering, teknik samt visuell kommunikation: 

• Användbarhet – Vad är användbarhet i ett webbaserat projekt- och 
kommunikationssystem? 

• Evaluering – Vilka evalueringsmetoder är lämpliga i det aktuella 
fallet? 

• Teknik – Produkten är webbaserad och användargränssnittet utveck-
las i specifika programspråk. Vilka möjligheter och begränsningar ger 
detta? 

• Visuell kommunikation – Hur kan riktlinjer för effektiv visuell kommu-
nikation kombineras med användarcentrerad webbdesign? 

Som diskuteras i uppsatsens inledning (se 01.1 Bakgrund) har aktiva 
inom användbarhetsområdet av någon anledning undvikit att dra nytta av 
kunskaperna inom grafisk kommunikation. Det denna uppsats förhopp-
ningsvis klargjort är att detta, med dagens förutsättningar, är helt onödigt.  

Att gränsöverskridningen mellan användbarhetsdesign och grafisk 
design kommit längre inom just webbaserad reklam är egentligen inte så 
konstigt. För att nå ut med ett reklambudskap, med andra ord lyckas fånga 
betraktarens uppmärksamhet, krävs en effektiv visuell kommunikation – och 
för detta krävs professionella formgivare.  

Det som i min mening aktiva inom traditionell användbarhetsdesign, 
eller kanske framförallt beställare av webbaserade verktyg, behöver inse är 
mediets enorma potential och möjligheter. Med denna insikt kommer för-
hoppningsvis även insikten om behovet av en effektiv visuell kommunika-
tion. För en lyckad grafisk form kan vara det som får kunden att välja just din 
produkt. 

07.2 ANVÄNDBARHET 
Som nämns i rapportens teoriavsnitt (se 03.2 Användbarhet) är användbar-
het hos ett system beroende av den aktuella situationen. Det finns ett antal 
grundläggande egenskaper, framtagna av användbarhetsexperter, som ett 
system bör ha. Som ISO 9241-11 (1998) dock påpekar bör sådana egen-
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skaper och riktlinjer inte appliceras i sin helhet. Det krävs även kunskaper 
om systemet och om sammanhanget i vilket det är tänkt att användas. 

Avseende data som är viktiga att samla in (se 03.2.2 Datainsamling) har 
jag i detta arbete i huvudsak fokuserat på sådan information som är intres-
sant för det aktuella systemet. Detta borde dock, med vissa undantag, i 
mångt och mycket även vara sammanfallande med liknande system i all-
mänhet. Ett fall, i vilket datainsamlingen kan behöva utvidgas, är om pro-
dukten används eller är tänkt att användas i flera olika kulturer. Människor i 
olika kulturer har olika referensramar, vanor och värderingar som kan 
komma att spela in i utformningen av den slutliga produkten. 

Även valet av metoder för datainsamling beror på förutsättningarna. I 
detta projekt har tillgängliga användare och resurser varit begränsade och så 
därmed även valmöjligheterna. Denna rapport ger dock en utförlig samman-
fattning av vilka vedertagna metoder för datainsamling som finns (se 03.2.3 
Metoder för datainsamling). I ett projekt med aktiva användare och stora 
resurser kan till exempel med fördel observationer av användarna genom-
föras för att få en rikare bild av förutsättningarna. I de fall då det är en helt 
ny produkt som utvecklas kan en större fokus istället läggas på konkurrent-
studien samt personer ur konkurrenters användargrupp rekryteras för inter-
vjuer och/eller frågeformulär. 

De användbarhetskriterier, eller önskvärda brukskvaliteter, som tagits 
fram i detta projekt (se avsnitt 05.1.4) kan i min mening i stort även använd-
as på andra liknande system. Kriterierna är till sin natur relativt generella 
och endast ett fåtal av dem kan anses specifika för com-onweb® coordinat-
or. Nedan diskuteras de egenskaper som främst framkommit i datainsam-
lingen och i mindre utsträckning omnämns i litteratur. 

Personligt anpassbart är en egenskap som i digitala system får allt större 
utrymme framförallt gällande möjligheten att välja grafiskt tema. Men 
denna egenskap har i detta fall även en koppling till minimalism och använd-
areffektivitet. Genom att till exempel låta användarna själva välja synliga 
verktyg minskas mängden information som behöver visas på skärmen och 
därmed som behöver tas in av användaren. 

Omgivningsflexibelt är en egenskap som vid första anblick kanske verkar, 
men förmodligen inte är, specifik för com-onweb® coordinator. Den baserar 
sig på uppgifter i datainsamlingen som tyder på en användning i många olika 
typer av miljöer och på såväl bärbar som stationär dator. Konsekvenserna för 
detta blir i det aktuella systemet att systemet ska vara acceptabelt även via 
uppringd internetkoppling, och utseendemässigt även kunna användas på en 
bärbar dators skärm. Dessa krav får man anse måste mötas av de flesta 
webbaserade projekt- och kommunikationssystem. Gäller dock utvecklingen 
ett system som ska användas i en specifik miljö på specifika datorer, 
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exempelvis installation inom ett företag, kan denna egenskap komma att 
spela en mindre roll. 

Överblickbart innebär att användarna snabbt och enkelt ska få en översikt 
över aktuell status och nya förändringar. Egenskapen grundar sig framförallt 
på det positiva bifall intervjuer och workshop gav på verktyget Översikt. 
Egenskapen är en i min mening förutsättning för ett effektivt arbete i denna 
typ av system och verktyget en av de främsta styrkorna med com-onweb® 
coordinator. 

Nära till andra användare är kanske den egenskap som, sett till andra 
liknande system, i dagsläget skulle bli mest specifik för com-onweb® co-
ordinator. Egenskapen innebär i själva verket ett steg närmare realtidskom-
munikation. Sett i ett bredare perspektiv är dock önskemålet inte särskilt 
förvånande. Meddelandefunktioner för realtidskommunikation (exempelvis 
ICQ och Microsoft® Messenger) är verktyg som på senare år vuxit explo-
sionsartat. Att inkludera sådana verktyg i ett webbaserat kommunikations-
verktyg ger användarna helt ny möjlighet att effektivisera kommunikation-
en. Det är min fasta övertygelse att egenskaper som denna har en självklar 
plats i morgondagens webbaserade projekt- och kommunikationssystem. 

Även när det gäller önskvärd funktionalitet (se avsnitt 05.1.4) är min 
uppfattning att resultaten till stor del kan appliceras också på andra webb-
baserade projekt- och kommunikationsplattformar. Flertalet av verktygen 
återfinns även i den studerade konkurrenten. Det som i huvudsak skiljer är 
Översikt, Snabbmeddelanden och Anteckningar. Översikt och Snabbmed-
delanden har enligt diskussionen här ovan i min mening en given plats i 
system som detta. Men inte heller önskemålet om ett verktyg för att föra mer 
informella anteckningar kan anses som specifikt för bara com-onweb® co-
ordinator, utan önskvärt i alla typer av kommunikationssystem. Ett önske-
mål som dock kan variera beroende på målgrupp är funktionalitet för att 
synkronisera kalendern med Microsoft® Outlook. Detta önskemål baserar 
sig på den aktuella målgruppens omfattande användning av just detta 
kalenderprogram. Utvecklar man istället ett system för användare i till ex-
empel Linux-miljö blir sannolikt önskemålet ett annat. 

En viktig del av önskvärd funktionalitet är dock den samtidiga önskan att 
systemet ska vara personligt anpassbart. Som visats i intervjuerna i detta 
projekt har inte alla användargrupper behov av alla verktyg. I detta fall, till 
exempel, använde de tillfrågade främst dokumentarkivet. Det som här disku-
terats angående önskvärd funktionalitet avser med andra ord egentligen 
möjlig önskvärd funktionalitet. com-onweb® coordinator har en bred mål-
grupp och den framtagna önskvärda funktionaliteten ska därmed täcka alla 
typer av användares önskemål. Utvecklar man ett liknande system, men för 
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en snävare målgrupp, kan den möjliga önskvärda funktionaliteten bli en 
annan. 

07.3 EVALUERING 
För att undersöka användbarheten hos ett system finns flera olika metoder 
att tillgå. Ett antal olika tillvägagångssätt och metoder för evaluering redo-
visas rapportens i teoriavsnitt (se 03.3 Evaluering). Då antalet metoder be-
skrivna i litteratur på området mer eller mindre saknar begränsning, har 
fokus lagts på de vanligast förekommande samt på de som passar att intro-
ducera i tids- och kostnadspressade webbprojekt med begränsad tillgång till 
användare. 

Olika evalueringsmetoder delas, efter anfallsvinkel, i rapporten in i tre 
olika kategorier: testning, granskning och förfrågan (se 03.3 Evaluering). 
Metoder inom olika kategorier ger olika typer av information. Testnings-
metoder visar konkret hur användare interagerar med ett system. I gransk-
ningsmetoder får istället ett antal personer sätta sig in i användarnas situa-
tion för att förutse eventuella användbarhetsproblem. Förfrågan, slutligen, 
ger information om vad användarna tycker och tänker och om hur de upp-
lever systemet. 

Vilka evalueringsmetoder som bör användas beror till stor del på vad det 
är som utvärderas (en prototyp eller ett färdigt system) samt vilka typer av 
deltagare (användare, användbarhetsexperter, utvecklare med mera) som 
man har tillgång till. Olika metoder har olika användningsområden och för- 
och nackdelar. Vilken metod som lämpar sig bäst i det enskilda fallet är 
något som rapportens teori försöker besvara och ge råd kring. Det som dock 
kan påpekas, vilket visade sig med all önskvärd tydlighet i detta projekt, är 
att kvantitativa metoder bör undvikas såtillvida man inte är säker på att nå 
en hög svarsfrekvens. Frågeformulärets kvantitativa delar blev mer eller 
mindre omöjliga att analysera med enbart sju inkomna svar. 

Det som i detta arbete generellt visat sig vara oerhört värdefullt är att an-
vända sig av triangulering, det vill säga att utvärdera med hjälp av flera olika 
metoder. På detta sätt kan man utnyttja olika anfallsvinklar och på så sätt 
dels få mer information men framförallt jämföra och därmed dra säkrare 
slutsatser. 

07.4 TEKNIK 
Med avseende på enbart utseende och layout har de tekniska förutsättning-
arna i en webblösning idag mindre betydelse. Utveckling i DHTML sätter 
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egentligen inga begränsningar i vad som kan göras ur layoutsynpunkt. Det 
som dock måste has i åtanke är att olika webbläsare i ett fåtal fall kräver lite 
olika syntax. 

Det de tekniska förutsättningarna dock kan påverka i ganska stor grad är 
interaktionen och den möjliga funktionaliteten. Kräver man att användarna 
ska ha ett visst insticksprogram blir möjligheterna fler. 

Med Flash eller SVG garanteras att utseendet blir detsamma hos alla an-
vändare. Dessa tekniker gör det även möjligt att göra webbplatser mer lev-
ande med hjälp av ljud och animationer. Ytterligare en fördel med att an-
vända Flash och SVG är att vektorgrafik kan inkluderas på sidorna, vilket 
innebär att grafiken blir skalbar och kan därmed kan anpassas efter använd-
arnas förutsättningar och önskemål. 

Med ActiveX ges möjligheter som ur användbarhetssynpunkt kan för-
enkla arbetet betydligt, till exempel drag-och-släpp av filer och arbete i 
Microsoft® Office-program direkt i webblösningen. ActiveX kräver dock 
även att användaren kör Microsoft® Internet Explorer (och därmed även 
Microsoft® Windows). 

Genom att använda Java fås alla de möjligheter som ett objektorienterat 
programspråk ger. Utveckling av gränssnitt likt de i installerade program blir 
till exempel möjligt. En betydande nackdel med insticksprogrammet för Java 
är dock att det tar ganska lång tid att ladda, vilket kan vara frustrerande för 
användarna.  

07.5 VISUELL KOMMUNIKATION 
I rapportens teoridel presenteras några viktiga grundprinciper för en effektiv 
visuell kommunikation (se 03.6 Visuell kommunikation). Det finns i min 
mening, med dagens teknik, ingen anledning att bortse från någon av dessa 
grundregler och principer. Detta gäller framförallt inom typografi och färg-
lära där den allmänna åsikten bland användbarhetsexperter länge varit att 
webbtekniken är alltför begränsande. 

Inom layout (se 03.6.1 Layout) presenteras ett antal lagar för struktur-
ering och positionering av information. De väldigt enkla och intuitiva, men 
ofta förbisedda, gestaltlagarna, vilka underlättar för hjärnan att strukturera 
information, är regler som utan tvekan kan utnyttjas i all form av layout. 
Fitts lag, som syftar till att korta tiden det tar för en användare att med mus-
pekaren nå rätt objekt, kan rätt använd underlätta arbetet i en webblösning. 
Som diskuteras i teorin (se avsnitt 03.6.1) bör man dock vara vaksam så att 
konsekvensen och logiken i gränssnittet inte störs. 

Angående olika element för att utföra operationer i systemet (se 03.6.2 
Representation av operationer) diskuteras i rapporten hur menyer kan re-
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presenteras och ordnas samt olika typer av ikoner. Menyer bör ordnas och 
grupperas så att de vanligaste funktionerna kommer först (i enlighet med 
Fitts lag) och så att allvarliga operationer inte angränsar till enkla. Syftet 
med ikoner är att, genom att utnyttja vårt välutvecklade bildminne, förenkla 
igenkänningen. De lättaste ikonerna att förstå visas i teoriavsnittet vara de 
som kombinerar konkreta objekt med abstrakta symboler och som föreställer 
en fysisk motsvarighet. 

I diskussionen kring representation av menyer och ikoner bör en parallell 
till användarnas tidigare erfarenheter dras. Som visats i denna rapport är ett 
gränssnitt lättare att lära sig ju mer det sammanfaller med användarnas 
tidigare erfarenheter av hur saker och ting förhåller sig. Utformningen beror 
med andra ord på vilka gränssnitt den aktuella användargruppen tidigare 
har använt. Rörande menyer borde alla typer av användare, oberoende av 
vilka system de tidigare använt, vara mest vana vid rullgardinsmenyer. Den 
bästa representationen av en meny är därför denna. Gällande ikoner blir 
tidigare erfarenheter mer avgörande. För användarna av com-onweb® co-
ordinator visade sig Microsoft® Windows i allmänhet, och Microsoft® 
Office i synnerhet, vara flitigt använda system. Ikoner för till exempel Spara, 
Radera och Klipp ut bör därför representeras på samma sätt i com-onweb® 
coordinator. Nu representeras kanske just de nämnda operationerna på 
samma sätt i de flesta operativsystem och program, men rent generellt, 
menar jag, bör en stor vikt vid ikondesign läggas på den aktuella målgrupp-
ens tidigare erfarenheter. 

Typografi i digitala medier är en vetenskap som i princip helt ignorerats 
av användbarhetsexperter inom webbdesign. En trolig anledning till detta är 
att möjligheterna till god webbtypografi under 1990-talet var relativt dåliga. 
Med nya tekniker och ett brett stöd för dessa är dock detta förbiseende helt 
omotiverat. Typografi i webbsammanhang diskuteras utförligt i 03.6.3 
Digital typografi.  

Det som teknikerna inom DHTML dock begränsar är möjligheterna att 
välja typsnitt: valt typsnitt måste finnas installerat hos användaren. Varje 
operativsystem har dock ett antal standardtypsnitt (varav några lämpar sig 
bättre än andra) och problemet löses därmed genom att säkerställa att något 
av dessa finns med i webbplatsens typsnittsdefinition. 

Färg kan vara ett effektivt verktyg för att förbättra kommunikationen på 
en webbplats. Färger och dess kommunikativa effekter diskuteras i 03.6.4 
Färg. Färg i visuell kommunikation visas i rapporten framförallt ha fyra 
syften: attrahera, skapa stämning, strukturera och pedagogisera. Det syfte 
som oftast glöms bort inom användarcentrerad webbdesign är förmågan att 
skapa stämning; olika färger och kombinationer av färger kan användas för 
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att ge olika sinnesstämningar. I mindre skala, exempelvis i ikoner, kan färger 
fungera som signaler för bland annat allvarliga eller positiva effekter.  

Viktigt att tänka på när det gäller färg är att olika färger har olika inne-
börder i olika kulturer. Vid utveckling av ett system för en globalare mark-
nad blir det med andra ord nödvändigt att kontrollera att färg och avsedd 
association inte sänder ut motstridiga, eller till och med stötande, signaler. 

En diskussion som ibland dyker upp i webbsammanhang, framförallt 
inom användbarhet, är den rörande behovet av webbsäkra färger. Webb-
säkra färger är en skala av 216 färger med exakt samma återgivning på alla 
datorer med 256 färgers djup, i alla operativsystem. Den enda egentliga 
anledning att använda sig av webbsäkra färger är med andra ord om utveck-
lingen sker för datorer med enbart 256 färger att tillgå. Med dagens datorer 
kan man som utvecklare helt bortse från den webbsäkra paletten. Sker där-
emot utvecklingen för till exempel handdatorer kan de möjligen bli aktuella 
att begränsa sig till. Även här har dock utvecklingen i de flesta fall gått 
längre. 

07.6 METODKRITIK 
I detta avsnitt diskuteras och kritiseras valet och utformningen av metoderna 
i det empiriska arbetet. Det diskuteras även vad de olika metoderna visade 
samt vad de inte visade. 

07.6.1 Val och utformning av metoder 
De metoder jag valt för det empiriska arbetet i denna studie har starkt på-
verkats av den rådande situationen i användningen av systemet och arbetets 
tids- och kostnadspressade schema. 

Datainsamling 
I datainsamlingsfasen valdes som metoder intervjuer, workshop och kon-
kurrentstudie. För att verkligen se hur användarna arbetar med systemet 
hade även observationer varit önskvärt. Som Preece, Rogers och Sharp 
(2002) påpekar kan observationer, eftersom de sker i användarnas naturliga 
miljö, ge en mycket djupare förståelse för hur och vilket sammanhang upp-
gifter utförs. Tids- och resursaspekten, men framförallt det faktum att an-
vändarna idag nyttjar systemet så pass lite, gjorde dock att denna metod inte 
blev möjlig att använda. Sett till de givna förutsättningarna är därför min 
uppfattning att de metoder som valdes i datainsamlingsfasen tillika är de 
som var bäst lämpade.  

Intervjuerna gav en bra bild av vilka systemegenskaper personer som an-
vänt systemet efterfrågar. Inte så mycket i fråga om verktyg, eftersom de 
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intervjuade i huvudsak nyttjade dokumentarkivet, utan snarare i fråga om 
övergripande egenskaper såsom personligt anpassbart och nära till andra 
användare. Även användarnas tidigare erfarenheter och vanor framgick 
tydligt i intervjuerna. Det framkom dessutom, vilket till viss del egentligen 
hör till evaluering, vad de saknade i systemet och vad de tyckte var bra och 
dåligt.  

Utformningen och genomförandet av intervjuerna skedde av mig själv. 
Jag har ingen tidigare erfarenhet av intervjuarbete och trots inledande 
studier i ämnet kan det inte garanteras att frågorna och det sätt de ställdes 
på inte på något sätt vinklats av mina egna åsikter. 

Det som intervjuerna, på grund av en begränsad användning hos de till-
frågade, inte lyckades tydliggöra var vilka typer av verktyg som är använd-
bara och i vilken omfattning användare nyttjar ett system av denna typ. 
Detta var istället något som workshopen försökte ge svar på. Utöver detta 
bekräftade i huvudsak workshopen det som framkommit i intervjuerna. 
Även om metoden som sådan i mitt tycke var lämpad för ändamålet kan 
möjligen valet av medverkande personer diskuteras. Dessa var personer som 
arbetar eller tidigare har arbetat på företaget. I en bedömning av till exempel 
önskvärda verktyg kan det då vara svårt att vara opartisk eller att se bortom 
vanans makt. Det hade i workshopen därför varit önskvärt att även ha med 
representanter från användarna för att få ett bredare perspektiv. 

Den slutliga konkurrentstudien tydliggjorde bilden av önskvärda verk-
tyg. Även mer abstrakta önskvärda egenskaper, såsom personligt anpassbart 
och koppling till användares tidigare erfarenheter bekräftades. Konkurrent-
studien gav dessutom förslag på hur olika egenskaper och funktionaliteter 
kan konkretiseras. Som kritik kan sägas att det, för att få en vidare bild, hade 
det varit önskvärt att studera fler än bara en konkurrent. Faktum är dock att 
det mig veterligen inte finns några fler, åtminstone inga fler framgångsrika, 
konkurrenter till com-onweb® coordinator. 

Evaluering 
I evalueringsfasen valdes som metoder heuristisk evaluering, frågeformulär 
och intervjuer. Som komplement till heuristisk evaluering hade det varit 
intressant att även testa systemet på riktiga användare. Heuristisk evaluering 
sker med personer som försöker sätta sig in i användarnas situation. Med ett 
kompletterande användartest kan problem, som i själva verket kanske inte är 
problem eller som den heuristiska evalueringen missat, identifieras. Av-
saknad av riktiga användare och brist på tid och resurser gjorde dock att 
detta inte blev möjligt. Den heuristiska evalueringen visade dock på en hel 
del konkreta brister i nuvarande gränssnitt och, som Doubleday et al. (1997) 
även visat, orsakerna till potentiella användbarhetsproblem snarare än 
symptomen, vilket ofta är resultatet från tester.  
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Den heuristiska evalueringen genomfördes i huvudsak med personer i 
anknytning till företaget, bland annat programmerare, säljare och support-
ansvariga. Bortsett från mig själv hade ingen av deltagarna någon tidigare 
erfarenhet av ämnet människa-datorinteraktion. Nielsen (2003) påpekar att 
metoden ger bäst resultat om den utförs med användbarhetsexperter vilket i 
detta fall tyvärr inte fanns att tillgå. Det blev i undersökningen tydligt att 
vissa av deltagarna missade en del uppenbara problem med gränssnittet.  

Resultaten från den heuristiska evalueringen tydde även på att vissa av 
deltagarna ibland inte riktigt förstått vad de uppsatta riktlinjerna innebar. 
Trots att jag förklarade för de medverkande att de skulle höra av sig om de 
hade några frågor eller om något var oklart skedde inte detta. Med facit i 
hand borde riktlinjerna ha givits en mer konkret karaktär så att även per-
soner helt utan kunskaper i människa-datorinteraktion lättare hade kunnat 
applicera dem. 

En metodförändring som hade gett evalueringen av systemet ett bättre 
resultat hade varit att genomföra intervjuerna hos användarna istället för 
över telefon. Detta hade gett deltagarna bättre möjligheter att förklara vad 
de menar. Intervjuerna kunde även ha genomförts samtidigt som använd-
arna var inloggade i systemet, vilket hade gjort det enklare för användarna 
att minnas hur gränssnittet ser ut. Eftersom användarna idag nyttjar system-
et sporadiskt hade de ibland svårt att besvara specifika frågor rörande gräns-
snittet. 

För att få svar på mer specifika frågeställningar kring användargräns-
snittet användes ett webbaserat frågeformulär. Som nämns i avsnitt 03.3.3 
Förfrågan är ett problem med webbaserade formulär att det inte går att styra 
vilka användare som deltar. Till exempel kanske det blir enbart de mest 
nöjda användarna som väljer att besvara frågorna. Med ett pappersbaserat 
formulär hade man kunnat styra vilka personer som skulle vara med i under-
sökningen och på så sätt fått ett mer rättvisande resultat för användargrupp-
en som helhet. Pappersbaserade formulär, å andra sidan, tar längre tid att 
genomföra och svarsfrekvensen blir ofta låg. 

Svarsfrekvensen på webbformuläret blev dock även den långt under för-
väntan. Förhoppningen att kunna uttyda några trender och allmänna åsikter 
kring systemet försvann därför något. Som nämns i avsnitt 05.2.3 blev det 
endast på ett fåtal områden, där deltagarna varit relativt ense, som några 
slutsatser kunde dras. Det finns även anledning att tro att en stor del av del-
tagarna i webbformuläret var personer i anknytning till företaget som där-
med kan ha haft svårt att vara partiska i sin bedömning. Detta skulle kunna 
vara orsaken till de generellt sett höga betygen. Kraftigare åtgärder för att 
säkerställa dels en hög svarsfrekvens, och dels ett större deltagande från 
användargruppen hade gett metoden ett mer användbart resultat. 
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07.7 FRAMTIDA ARBETE 
På grund av detta arbetes tidsbegränsning och förutsättningar finns det vissa 
områden som inte behandlats i denna uppsats eller som med fördel skulle 
kunna studeras noggrannare. 

Vad gäller utvecklingen av det nya gränssnittet för com-onweb® coordi-
nator kvarstår själva implementationen och före det att ta fram en komplett 
designspecifikation. Det utvecklade designförslaget bör även med fördel 
först utvärderas och förfinas ytterligare. 

Som nämns i rapportens avgränsning (se 01.5 Avgränsning) har det nya 
systemets snabbhet inte kunnat testas. Testning av ett systems snabbhet är 
ett ständigt återkommande problem då det, i avsaknad av ett färdigt system, 
är svårt att uppskatta den totala belastningen på server och klient. Dock vore 
det intressant att på något sätt simulera den slutliga produktens hastighet, 
för att på ett tidigt stadium kunna avhjälpa potentiella brister. 

Det nya gränssnittet har utvecklats utgående från givna tekniska förut-
sättningar – XML och Javaservlets på serversidan och DHTML på klientsidan. 
På serversidan vore det intressant att testa hur andra programspråk skulle 
påverka systemets hastighet i genereringen av data. Ännu intressantare vore 
det att se hur andra klientspråk skulle påverka interaktionen och den visu-
ella kommunikationen. En intressant studie vore till exempel att göra jäm-
förande tester med användare på dels en prototyp i DHTML och dels en i 
Flash. 

De principer och tankar kring visuell kommunikation som redovisas i 
denna rapport är relativt kortfattade och täcker ej på långa vägar in allt det 
som vore önskvärt att behandla. Fördjupade studier kring vilka kunskaper 
inom visuell kommunikation som är applicerbara på webbaserade verktyg 
vore intressant framtida forskning. 

De evalueringsmetoder som använts i detta arbete är i huvudsak (även 
om vissa har modifierats) sådana som är vedertagna inom användbarhets-
design. För att ytterligare lyfta fram och studera den visuella kommunika-
tionen vore det intressant att även använda metoder som i högre grad foku-
serar på just detta. Några vedertagna sådana finns mig veterligen ej i dags-
läget. Ett särskilt intressant framtida arbete vore därför utveckling av evalu-
eringsmetoder där grafisk kommunikationen ges större utrymme och vikt. 





08 Slutsatser 
 

[ KONKRETA SLUTSATSER MED AVSEENDE 
PÅ ANVÄNDBARHET, EVALUERING SAMT 
ANVÄNDARGRÄNSSNITT. ] 
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08.1 ANVÄNDBARHET 
Användbarhet i webbaserade projekt- och kommunikationsplattformar är, 
likt i alla system, beroende på den aktuella situationen. Några önskvärda 
brukskvaliteter, utöver de generella för dessa typer av system, kan dock 
lyftas fram som särskilt viktiga för com-onweb® coordinator. 

• Personligt anpassbart. Användare vill själv kunna styra vilka funk-
tioner och verktyg som ska användas. 

• Överblickbart. Systemet ska erbjuda en sammanfattande överblick 
över aktuell status i pågående projekt och över vad som nyligen för-
ändrats. 

• Nära till andra användare. Användarna vill känna närvaro av och när-
het till andra inloggade personer. 

08.2 EVALUERING 
Lämpliga evalueringsmetoder beror på de aktuella förutsättningarna, fram-
förallt med avseende på resurser och tillgång till användare. Avseende 
lämpliga metoder för com-onweb® coordinator har inga säkra slutsatser 
kunnat dras. Särskilt värdefullt, oberoende av förutsättningar, har dock 
triangulering visat sig vara. 

Den metod som i utvärderingen av com-onweb® coordinator varit mest 
givande är heuristisk evaluering. Metoden är informell och kräver inga 
egentliga resurser. En förutsättning för att denna metod ska vara framgångs-
rik är dock att åtminstone någon av deltagarna har erfarenhet av människa-
datorinteraktion. 

08.3 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Utifrån den föreslagna designlösningen och teorierna inom visuell kommu-
nikation kan ett par riktlinjer för utformningen av gränssnittet i  
com-onweb® coordinator ges. 

• Basera utformningen av ikoner och gränssnittets funktion på använd-
arnas tidigare erfarenheter från Microsoft® Windows i allmänhet och 
Microsoft® Office i synnerhet. 

• Ge systemet ett professionellt utseende. 
• Utnyttja färgers kommunikativa egenskaper. 
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10.1 APPENDIX A – INTERVJU 1 
 
 
Påpeka att det är användargränssnittet som utvärderas, inte 
användaren. 
Fråga om det går bra att konversationen spelas in. 
 
• Vilket årtionde är du född? 
• Vad har du för titel? 
• Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 
• Vad har ert företag för verksamhetsområden? 

 
• Vad använder du datorn till?  
• Hur ofta använder du datorn?  
• I genomsnitt hur länge använder du datorn varje gång (om ej hela 

dagarna)?  
• Vad använder du internet till? 
• Vilka typer av webbplatser besöker du? 
• Hur ofta använder du internet?  
• I genomsnitt hur länge använder du internet varje gång (om ej hela 

dagarna)?  
 

• Hur länge har du använt coordinator? 
• Varför använder du coordinator, vad är syftet? 
• För vilka uppgifter i ditt arbete använder du coordinator? 
• Vilka egenskaper prioriterar du hos ett sådant här system? 
• (Lite beroende på föregående svar). På en 5-gradig skala där 1 är inte alls 

och 5 är väldigt mycket, hur mycket prioriterar du följande egenskaper? 
- Säkert 
- Snabbt 
- Pålitligt 
- Effektivt 
- Estetiskt tilltalande 
- Lättanvänt 

 
• Hur ser din arbetsplats ut där du använder coordinator (t ex kontor, 

kontorslandskap eller hemmet)? 
• Vilka kommunicerar du med i coordinator (andra företag, kunder, 

kollegor, chefer et cetera)? 
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• Hur sitter du i förhållande till de personer du kommunicerar med i 
coordinator (i samma kontorslandskap, i samma byggnad, på olika ort)? 

 
• Hur ofta använder du coordinator?  
• I genomsnitt hur länge använder du coordinator varje gång? 
• [När du använder coordinator] hur ofta använder du dig av följande 

funktioner (svara på en 5-gradig skala där 1 är aldrig och 5 är varje 
gång)? 
- Dokumentarkiv 
- Kalender (med mötesinbjudningar) 
- Diskussion 
- Tidrapport 
- Att göra (to-do’s) 
- Kontakter 
- Snabbmeddelande 
- Gantt 

 
• [De funktioner du uppgav att du ej använder eller använder sällan] 

varför använder du ej dessa? 
• Hur utför du istället dessa uppgifter? 
• Hur går du tillväga för att lära du dig nya funktioner eller lösa problem i 

coordinator? Provar du dig fram, läser on-line-hjälpen eller ringer 
support? 
 

• Hur utförde du tidigare de uppgifter du nu använder coordinator till? 
• (Om det inte nämnts). Använde du någon särskild programvara? 
• Är det någon funktionalitet i denna tidigare programvara som du saknar 

i coordinator? 
• Är det någon annan funktionalitet du saknar i coordinator? 

 
• Har du tidigare erfarenhet av något liknande system? Vilket? 
• Vilka andra program använder du i ditt arbete och till vad? 
• Vad tycker du är bra med coordinator? 
• Vad tycker du är dåligt med coordinator? 

 
• Är det något du vill tillägga? 

 
Kan du tänka dig att delta i fler undersökningar senare i projektet? 
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10.2 APPENDIX B – HEURISTISK 
EVALUERING 

 
 
Nedan följer en lista på önskvärda egenskaper hos ett system som com-onweb® 
coordinator. Gå igenom systemet och kommentera för varje egenskap hur du 
tycker att com-onweb® coordinator motsvarar önskemålet. Motivera och/eller 
exemplifiera dina svar. 
 
 
Feedback 
• Systemet ska informera användaren om vad som händer 
• Respons ska vara tydlig vid avgörande åtgärder och mer återhållsam vid 

enklare 
 
 
Tala användarens språk 
• Språk och termer ska vara på användarens eget språk snarare än 

systemorienterade 
 
 
Användarkontroll 
• Det ska vara lätt att komma igång för en nybörjare 
• Det ska vara lätt att avbryta och ångra en åtgärd 

 
 
Konsekvens 
• Utseendet på knappar, länkar, olika rubriker, typsnitt et cetera ska vara 

konsekvent genom hela systemet 
• Användningen av termer ska vara konsekvent 
• Förfarandet för att utföra likartade uppgifter ska vara detsamma 
• Den grundläggande strukturen/layouten på olika sidor/vyer ska vara 

konsekvent 
 
 
Förenklad struktur 
• Uppgifter och funktioner ska vara så enkla som möjligt i sin struktur 
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Felhantering 
• Det ska vara svårt att göra fel 
• Felmeddelanden ska vara begripliga och konstruktiva 

 
 
Se inte minnas 
• Information nödvändig för att utföra en uppgift ska vara synlig och inte 

behöva minnas (från en vy till en annan)  
 
 
Grafisk form 
• Layouten ska vara logisk och informationen meningsfullt strukturerad 
• All information som visas ska vara relevant och inte innehålla något 

onödigt 
• Systemet ska ge ett professionellt intryck 

 
 
Hjälpfunktion 
• Hjälpfunktionen ska vara enkel att hitta i/söka i 
• Hjälpfunktionen ska ge kort och koncis hjälp 
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10.3 APPENDIX C – INTERVJU 2 
 
 
Påpeka att det är användargränssnittet som utvärderas, inte 
användaren. 
Fråga om det går bra att konversationen spelas in. 
 
• Vad tycker du om com-onweb coordinator? 
• Tycker du att com-onweb coordinator effektiviserar ditt arbete? Varför? 
 
• Hur är systemet att lära sig? 
• Om du varit från systemet en längre tid, är det då lätt eller svårt att 

komma igång igen? Varför, tror du? 
 
• Vad tycker du om navigationen i systemet, med funktioner överst och 

avdelningar till vänster? 
• Hur är det att hitta i com-onweb coordinator? 
 
• Vad tycker du om utseendet på systemet, den grafiska formen? 
 
• Är det någon funktionalitet i systemet du tycker är onödig? Vilken? 
• Vad tycker du om språket i coordinator? Är det ditt eget språk eller 

förekommer det för dig okända termer och uttryck? 
 
• Gör du ofta fel? Om ja, när då/var då? 
• Vad tycker du om hjälpfunktionen? 
 
• Är det något du vill tillägga? 
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10.4 APPENDIX D – FRÅGEFORMULÄR 
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10.5 APPENDIX E – RESULTAT 
HEURISTISK EVALUERING 

 
 
Feedback 
• Webbläsarens eget tidur förklarar det mesta.  
• Responsen är tydlig vid radering, ej lika tydlig vid exempelvis spara. 
• Ingen åtskillnad i respons mellan avgörande och enklare (i de fall den 

existerar) åtgärder. 
 
 
Tala användarens språk 
• Generellt lagom nivå. 
• Vissa projektorienterade termer, detta dock i linje med målgruppens 

vokabulär. 
• Svårförståeliga fält och tillhörande benämningar i Tidrapport. 
• Syftet med standardmappen Admin i Dokument oklart. 
• Flera systemorienterade termer i administratörsfunktionerna. 
• Oklara termer eller betydelser: 

- Lista registrerade (Dokument) 
- Säkerhetsklass (Dokument) 
- Visa ej beskrivning (Inställningar) 
- Följ träd automatiskt (Inställningar) 

• Ändringsförslag för benämningar: 
- Revisionskontroll > Versionshantering 
- Öka/minska > Fäll ut/fäll in 
- Svar i… (Diskussionsrum) > Svar 
- Utträd > Gå ur 
- Meddelandelista > Visa alla meddelanden 
- Poppa upp > Öppna i nytt fönster 
- Verktygslist > Verktygsfält 

 
 
Användarkontroll 
• Svårt att veta vad man egentligen kan göra i systemet. 
• Enklare att använda och hitta i när man väl förstått upplägget. 
• En introduktion för nybörjare vore önskvärt. 
• Avbryt-knappar finns överallt, dock saknas möjlighet att ångra. 



    117

• Systemets indelning i ramar i kombination med automatisk omladdning gör 
att webbläsarens bakåt-knapp inte fungerar korrekt. 

• Ingen »back«-funktion i systemet. 
• Informationen om var i systemet man befinner sig är otydlig. 
• Det är otydligt var och hur man lägger till nya projekt. 
• Vissa underfunktioner är svåra att hitta. 
• Svårt att hitta avslutade projekt. 
• Det vore önskvärt att kunna justera bredden på avdelningsträdet. 

 
 
Konsekvens 
• Funktioner representeras ibland med knappar, ibland med ikoner. 
• Knappar har konsekvent utseende men inkonsekvent positionering. 
• Främmande fliksystem under Inställningar. 
• Presentationen av andra användare är inkonsekvent och ologisk 

(Användare online kontra Medlemmar). 
• Inkonsekvent att vissa fönster på Översikt har ett tillhörande verktyg 

och/eller ikon och andra inte (exempelvis Nyheter). 
• Skillnaden mellan Administration och Inställningar är inte helt uppenbar. 
• Det vore mer logiskt om adminikonen alltid var synlig ifall användaren har 

de nödvändiga rättigheterna (istället för nuvarande Administrationsläget). 
• Operationer i Adminstrationsläget representeras av ibland drop-downlistor, 

ibland av ikoner. 
• Blandning av JavaScript-meddelanden och »vanliga« meddelanden. 
• Wizards (guider) skulle göra förfarandet för likartade uppgifter mer 

konsekvent. 
• Dålig konsekvens i struktur mellan olika verktyg:  

- ibland frames (ramar), ibland inte 
- ibland en ram runt, ibland inte 
- ibland vit bakgrund, ibland grön 
- ibland fast bredd på arbetsytan, ibland dynamisk 
- sidhuvudet ej konsekvent placerat (och otydligt) 

 
 
Förenklad struktur 
• Verktyget Att göra krångligt och ej intuitivt. 
• Krångligt att acceptera mötesinbjudningar som skickats via e-post. 
• Många uppgifter kräver viss datorvana och systemvana för att anses som 

enkla i upplägg. 
• Wizards (guider) skulle förenkla många processer. 
• Det är svårt att hitta en del underfunktioner. 
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• De vanligaste funktionerna bör lyftas fram och de mindre vanliga tonas ner. 
 
 
Felhantering 
• Det är ofta svårt att veta var man ska, dock svårt att generera fel. 
• Lätt att göra fel i Tidrapport. 
• Felmeddelanden saknas som regel. 
• Systemet genererar fel när man byter sitt lösenord. 

 
 
Se inte minnas 
• Fungerar bra då det mesta utförs på en sida. 

 
 
Grafisk form 
• Bra att man kan välja tema. 
• Systemet ger ofta ett rörigt intryck med rörig och hoptryckt layout. 
• Information som sällan är intressant är lika tydlig som den mest relevanta. 
• Animationen av verktygsfältet är fånig och onödig. 
• Grafiken avviker ibland från standard. 
• Negativt att grafiken avviker så kraftigt från Microsoft-miljö. 
• Funktionen för att redigera den egna presentationen är svårbegriplig. 

 
 
Hjälpfunktion 
• Hjälpfunktionen borde vara kontextberoende och utökas med tydliga 

illustrationer. 
• Det är bättre med ett standardutseende (liknande det i Microsoft Windows) 

med flikar för index et cetera. 
• Texterna är korta och koncisa. 

 
 
 



 




