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Identifikation av brister i gränssnitt och struktur i RIB - att användas i akuta lägen
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RIB är ett verktyg som kan användas vid verksamhet med riskhantering, förebyggande av olyckor,
utbildning, för tillsyn, planering och vid genomförande av räddningstjänstinsatser. Meningen är att RIB
ska kunna användas av personer som endast har en grundläggande datorvana utan att dessa ska behöva
genomgå en omfattande utbildning i hur programmet fungerar.

Syftet med examensarbetet har varit att identifiera brister i gränssnitt och struktur i RIB utan
inblandning av Räddningsverkets egna värderingar och förutfattade meningar. 

Arbetet inleddes med teoriinhämtning varefter empiriska studier följde i form av genomgång av en
marknadsanalys, intervjuer med användare samt observation av användare. Under arbetets gång
utformades också en utvärderingsmodell för användbarhetstest, denna låg till grund för ett utfört
användbarhetstest.

Arbetet har resulterat i en diskussion där förändringar i RIB förslås. Dels föreslås förändringar i den
övergripande strukturen för att göra RIB mer konsekvent i dess utformning och därigenom göra det
lättare för användaren att överblicka programmet. Dels föreslås förändringar i de olika delar som RIB
består av som är tänkta att göra det enklare för användaren att överblicka all information i en akut
situation.

RIB is a tool that can be used for activities such as risk management, emergency prevention, education,
supervision, planning and when carrying out a rescue operation. The objective is that novice users
should be able to use RIB without the need of extensive training in how the program works.

The purpose of this master thesis has been to identify deficiencies in the user interface and structure of
RIB without any interference from the Swedish Rescue Services Agency concerning its values and
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Sammanfattning 

RIB är ett verktyg som kan användas vid verksamhet med riskhantering, 
förebyggande av olyckor, utbildning, för tillsyn, planering och vid genomförande 
av räddningstjänstinsatser. Meningen är att RIB ska kunna användas av personer 
som endast har en grundläggande datorvana utan att dessa ska behöva genomgå en 
omfattande utbildning i hur programmet fungerar. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att identifiera brister i gränssnitt och struktur 
i RIB utan inblandning av Räddningsverkets egna värderingar och förutfattade 
meningar.  
 
Arbetet inleddes med teoriinhämtning varefter empiriska studier följde i form av 
genomgång av en marknadsanalys, intervjuer med användare samt observation av 
användare. Under arbetets gång utformades också en utvärderingsmodell för 
användbarhetstest, denna låg till grund för ett utfört användbarhetstest. 
 
Arbetet har resulterat i en diskussion där förändringar i RIB förslås. Dels föreslås 
förändringar i den övergripande strukturen för att göra RIB mer konsekvent i dess 
utformning och därigenom göra det lättare för användaren att överblicka 
programmet. Dels föreslås förändringar i de olika delar som RIB består av som är 
tänkta att göra det enklare för användaren att överblicka all information i en akut 
situation. 



 

Abstract 

RIB is a tool that can be used for activities such as risk management, emergency 
prevention, education, supervision, planning and when carrying out a rescue 
operation. The objective is that novice users should be able to use RIB without the 
need of extensive training in how the program works. 
 
The purpose of this master thesis has been to identify deficiencies in the user 
interface and structure of RIB without any interference from the Swedish Rescue 
Services Agency concerning its values and prejudgements. 
 
The work began with acquiring knowledge after which empirical studies followed 
in the form of an analysis of a market survey, interviews with users and 
observation of users. During the work, an evaluation model was created to be used 
for usability testing. This was used for the usability test that was carried out. 
 
The work has resulted in a discussion where changes in RIB are suggested. Some 
changes in the overall structure are suggested to make RIB more consistent in its 
design and thus make it easier for the user to get an overview of the program. 
Some suggestions for the different parts of RIB are also suggested, all to make it 
easier for the user to overview all information in an acute situation. 
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1 Inledning 

Den här rapporten är en sammanställning av examensarbetet Identifikation av 
brister i gränssnitt och struktur i RIB - att användas i akuta lägen som har utförts 
vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, ITN, Linköpings Tekniska 
högskola på uppdrag av Räddningsverket. Examensarbetet är en D-uppsats 
motsvarande 20 akademiska poäng. 

1.1 Bakgrund 
RIB, Integrerat Beslutsstöd för Skydd mot Olyckor är ett verktyg som stödjer och 
hjälper kommunal och statlig räddningstjänst, myndigheter och organisationer i 
deras arbete mot ett säkrare samhälle. RIB är ett verktyg som kan användas vid 
verksamhet med riskhantering, förebyggande av olyckor, utbildning, för tillsyn, 
planering och vid genomförande av räddningstjänstinsatser. I programmet finns 
information om resurser för räddningstjänstens behov samt statistik över utförda 
insatser. Vidare ges stöd till verksamhet med anknytning till farligt gods. 
 
Meningen är att RIB huvudprogram ska kunna användas av personer som endast 
har en grundläggande datorvana utan att dessa ska behöva genomgå en 
omfattande utbildning i hur programmet fungerar. Dagens gränssnitt är utformat 
enligt äldre Windowsstandard vilket försvårar användandet för en mindre 
datorvan person eftersom han/hon inte känner igen sig gentemot dagens 
datormiljö. Programmet innehåller knappar med svårtolkade ikoner och innehållet 
i menyerna följer inte helt dagens Windowsstandard. Detta gör det svårt för en 
ovan användare att ta till sig programmet utan utbildning i hur programmet 
fungerar. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet har varit att identifiera brister i gränssnitt och struktur 
i RIB huvudprogram utan inblandning av Räddningsverkets egna värderingar och 
förutfattade meningar. Arbetet har resulterat i en diskussion som föreslår 
förändringar i RIB huvudprogram. 

1.3 Frågeställning 
Utvärderingen görs ur 2 perspektiv: 

1. Helhet – hur ska RIB vara utformat för att användaren ska få överblick och 
hitta de saker som eftersöks? 

2. De olika delarna: Är struktur och utformning inom de olika delarna i RIB 
optimala? 
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1.4 Omfattning och avgränsningar 
Utvärderingen omfattar enbart RIB huvudprogram, alltså inte de program som 
distribueras på CDn Tilläggsprogram. Däremot omfattas gränssnittet fram till dess 
att tilläggsprogrammen startas. Utvärderingen omfattar inte heller OP-RIB 
(gränssnitt för användning ute på skadeplats) eftersom separat arbete pågår inom 
det området. 

1.5 Struktur för rapporten 
Kapitel 2 syftar till att motivera och beskriva hur jag har gått till väga i mitt 
examensarbete.  
 
I kapitel 3 presenteras den teori som ligger till grund för arbetet. Det innehåller en 
översikt över vanliga termer inom området användbarhet, ett avsnitt som ligger till 
grund för val av arbetsmetoder och en förklaring till ett antal svåröversatta termer. 
I kapitel 4 presenteras och motiveras en utvärderingsmodell för användbarhet som 
senare används för att utvärdera RIB så som det ser ut idag.  
 
Kapitel 5 syftar till att närmare beskriva RIB och dess nytta. Här beskrivs 
programmets olika delar med bilder och förklarande text. Kapitlet innehåller 
också ett avsnitt där strukturen för programmets uppbyggnad beskrivs. Kapitel 6 
behandlar en marknadsanalys som utfördes under våren och sommaren 2004 som 
jag har dragit nytta av under mitt arbete med utvärderingen av RIB. I kapitel 7 
presenteras resultaten från sex intervjuer med användare av RIB. Syftet med 
intervjuerna var att bättre lära känna användarna och se vad de tyckte och tänkte 
om RIB. I kapitel 8 presenteras de fel som användarna gjorde vid 
utbildningsdagar i RIB. I kapitel 9 presenteras det utförda användbarhetstestet på 
nuvarande gränssnitt enligt den tidigare presenterade utvärderingsmodellen.  
 
I kapitel 10, resultat, diskuteras det som framkommit i kapitel 4-9. Sist i kapitlet 
finns också ett avsnitt som beskriver mitt arbete med framarbetning av en prototyp 
för hur nästa RIB skulle kunna se ut och fungera. I kapitel 11 finns en kort slutsats 
av arbetet samt förslag på vidare forskning. 
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2 Metod 

2.1 Förarbete 
Arbetet inleddes med litteraturstudier i ämnena Forskningsmetodik, Designfasen 
och användbarhetsaspekter. Informationen kommer dels från litteratur, dels från 
webbsidor. 
 
För att få en överblick av RIB programmet utförs en första fullständig genomgång 
av programmet varvid upplevelser och åsikter on struktur och de olika delarna i 
RIB antecknas. 

2.2 Empiriska studier 
Syftet med examensarbetet har varit att identifiera brister i gränssnitt och struktur 
i RIB huvudprogram utan inblandning av Räddningsverkets egna värderingar och 
förutfattade meningar. Det är i min mening inte möjligt att göra detta utan att 
inhämta information från användare av programmet. Därför utfördes empiriska 
studier, dessa har bestått i genomgång av en marknadsanalys, intervjuer med 
användare samt observationer gjorde vid egen användning av programmet. I 
empirin har jag även valt att lägga in ett utfört användbarhetstest på dagens RIB, 
en presentation av RIBs olika delar och programmets struktur i diagramform. 
 
Under våren och sommaren 2004 genomfördes en marknadsanalys med syftet att 
göra en kartläggning och en behovsanalys av RIB utifrån ett användarperspektiv. 
Det var min tanke att enkäten skulle visa på användares syn på dagens RIB 
huvudprogram och ge förslag på förbättringar. Marknadsanalysen fungerar som 
verktyg för att få fram en övergripande bild av vad användarna tycker genom att 
analysera och kommentera de inkomna svaren. 
 
Räddningsverket anordnar ibland utbildningsdagar i programmet. Under 
examensarbetet fick jag möjligheten att deltaga vid två av dessa för att observera 
vad användarna gör och vad de har problem med. Vid dessa tillfällen fick jag 
insyn i en del problem som finns i programmet och en lite klarare bild över hur 
användare skulle vilja se programmet i framtiden, vilket bör öka examensarbetets 
överrensstämmelse med verkliga behov. 
 
Jag beslöt mig även för att utföra ett antal intervjuer med användare av RIB, dessa 
var öppna till sin karaktär och syftade till att bättre lära känna användarna och se 
vad de tyckte och tänkte om RIB. Samtliga intervjuer utfördes vid Nerikes 
Brandkår och tog formen av ett samtal där de intervjuade fick berätta om vad de 
tyckte om RIB, vilka problem de såg och önskemål för RIB i framtiden. 
 
Därefter framarbetades en utvärderingsmodell avsett att testa användbarheten i 
programmet. Användbarhetstestet utfördes sedan med hjälp av mina egna 
observationer samt resultat från observationer och utbildningsdagar. Målet med 
användbarhetstestet är att utvärdera vilka brister som finns i användbarheten, 
struktur och gränssnitt. 
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2.3 Framarbetning av resultat 
När de empiriska studierna hade utförts diskuterades dessa grundligt i kapitel 10 
för att sedan utmynna i en diskussion om vad som bör förändras i RIB gällande 
dels den grundläggande strukturen och dels strukturen i de olika delarna. 
 
Härefter startade ett arbete med att göra prototyper. Detta gjordes i Photoshop 
eftersom det då blev lättare att se hur mycket plats olika objekt i programfönstren 
tar. Förslaget diskuterades med RIB-enheten vid Räddningsverket i Karlstad 
varefter mer noggranna bilder på de olika fönstren kunde framarbetades. Genom 
att skapa bilder i Photoshop möjliggjordes även ett skapande av ”mockups”, i 
rapporten kallat prototyper, i Macromedia Director. Programmet kan importera 
photoshopfiler och användaren av programmet kan därefter koppla funktioner till 
exempelvis olika knappklickningar. Härigenom skapas en interaktiv prototyp som 
en potentiell användare av RIB kan titta på. Det är dock viktigt att komma ihåg att 
en prototyp av det här slaget enbart är ett skal, exempelvis blir resultatet alltid det 
samma vid eventuella sökningar. 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för arbetet. Dels ges en 
översikt över vanliga termer inom området för att öka förståelsen under läsningen 
och för området. Dels ges avsnitt som ligger till grund för de metoder som 
används under arbetets gång. Ett antal av de termer som finns är svåröversatta 
varför de istället återges på engelska. 

3.1 Usability Engineering 
Ett av de största problemen som finns vid design av Människa-Dator-System är att 
se till att den slutliga produkten är det som användaren verkligen vill ha och 
behöver. För att göra ett passande system krävs det att designern av systemet vet 
vad användaren vill ha och behöver samt i vilken situation/miljö systemet 
kommer att användas. Inom ergonomi kallas detta för ”Känn användaren” och 
”Känn uppgiften” [Faulkner, 2000]. 
 
Även om viljan har funnits att producera denna typ av produkter så har det visat 
sig vara svårt för designern att lyckas. Usability Engineering försöker lösa 
problemet som finns med att se till att systemet stämmer överens med syftet som 
det var designat för. Det är en process genom i vilken man försöker garantera att 
produkten blir användbar [Faulkner, 2000]. 
 
Det finns ett stort antal termer på området som förtjänar sin förklaring för att öka 
förståelsen för läsaren och för att undvika missförstånd av ordens betydelse. Dessa 
är; användbarhet, användarvänlighet, usability evaluation och användare och 
förklaras nedan. 

3.1.1 Användbarhet 

Användbarhet (Usability) är ett kvalitetsattribut. Det behandlar hur lätt det är för 
användarna att utföra enkla uppgifter den första gången som de ser en produkt, 
hur effektiv användaren blir när han lärt sig produktens design, hur fort det går för 
en användare som varit ifrån produkten ett tag att åter sätta sig in i den, hur många 
fel användaren gör samt hur nöjd användaren är med produkten [Nielsen, 2004]. 
 
Det är viktigt att tänka på användbarheten när man skapar en produkt av något 
slag. Om man inte gör det riskerar man att göra en produkt som inte är användbar, 
och därmed inte går att sälja [Faulkner, 2000]. 
 
Runt användbarhet finns missförstånd som att det är dyrt, försenar releasedatum 
för produkten, dödar kreativiteten och att man inte behöver det för att man redar 
tar in feedback från kunder. Genom att lägga en del av budgeten på användbarhet 
så ökar man chansen att man spenderat resten av budgeten på korrekt sätt. Vidare 
riskerar man inte att spendera onödig tid på att utveckla funktioner som 
användaren inte vill ha, eller inte behöver, detta är snarare en tidsbesparing än en 
försening. Genom att titta på användbarheten ökar man även förståelsen för hur 
användaren av produkten fungerar, och vilka problem denne kan tänkas ha, detta 



6 

ökar kreativiteten och får designern att koncentrera sig på de problem som faktiskt 
finns. Att ta in feedback från kunder räcker inte, dessa har sällan kunskaper om 
frågor som rör exempelvis ett användargränssnitt [Nielsen, 2004]. 

3.1.2 Användarvänlighet 

Användarvänlighet betyder att man anpassar delar av ett system efter användaren 
istället för att låta användaren anpassa sig till systemet. Att någonting är 
användarvänligt betyder dock inte att det måste vara effektivt eller användbart 
[Faulkner, 2000]. 

3.1.3 Usability Evaluation 

Det är viktigt att man utvärderar användbarheten. Vid en heuristisk utvärdering 
letar man efter användbarhetsproblem i ett användargränssnitt så att dessa kan 
fokuseras i en iterativ designprocess. Vid en sådan utvärdering använder man sig 
normalt sätt av flera testare för att examinera användargränssnittet, dessa tittar på 
om det följer kända användbarhetsprinciper [Nielsen, 2004]. I den 
utvärderingsmodell som följer efter teoriavsnittet presenteras ett antal sådana 
användbarhetsprinciper. 

3.1.4 Användare 

Det är användaren som måste vara i fokus när man utformar en produkt, därför 
följer här en kort redogörelse över olika typer av användargrupper och vad det har 
för inverkan på produkten (systemet). 
 
Användare kan delas in i olika grupper av slutanvändare; 

• Direkta användare – den här gruppen använder systemet själva för att 
utföra sina uppgifter. Exempelvis kan en sekreterare använda en 
ordbehandlare för att skriva brev. 

• Indirekta användare – den här gruppen ber andra personer att använda 
systemet för att få hjälp med någonting. Exempelvis ber kunden på en 
resebyrå agenten att boka resan. 

 
Utöver dessa finns två ytterligare grupper av slutanvändare, den ena gruppen 
består av sådana som är beroende av utdata från ett system, exempelvis de som 
behöver få veta hur mycket pengar som de har på sitt bankkonto. Den andra 
gruppen står för support, exempelvis administration och teknik så att systemet 
fungerar som det ska. [Faulkner, 2000] 
 
Den användare som det här arbetet syftar på är de som kommer att använda sig av 
datorprogrammet. Användarna av RIB är i första hand direkta användare, det vill 
säga de använder programmet för att utföra de uppgifter som de har för handen, så 
som att söka efter information om olika ämnen/böcker/resurser. Det finns också 
indirekta användare i form av exempelvis brandmän som frågar efter information 
när de är ute på en olycka. 
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Förutom att dela in användarna i användargrupper är det viktigt att titta på den 
”datormognad” som användarna har. Detta inverkar på vilken typ av system som 
ska och kan implementeras. Faulkner delar in användarna i tre typer; novice user 
(novis), intermittent user (sporadisk) och expert user (expert).  
 
Novisen har liten eller ingen erfarenhet av datorer, den här typen av användare 
kräver frekvent feedback från systemet och tycker att det är enklare att få 
möjligheter presenterade för sig än att behöva handla själva. För novisen är det 
viktigt med ett hjälpsystem, samtidigt behöver han/hon ha möjlighet att ångra 
saker som de gör i systemet. Funktionaliteten bör vara begränsad till det 
användaren behöver. 
 
Den sporadiske användaren använder systemet ibland, mellan användningen kan 
det gå månader. Därmed kan de uppvisa både novis- och expertbeteenden. 
Användarna behöver en bra onlinehjälp och supportmanual, de kommer 
förmodligen ihåg tydliga linjer i systemet men inte dess detaljer, det är därför 
viktigt att systemet är konsekvent. 
 
Det är en missuppfattning av experten vet allting som kan behöva vetas om ett 
system. Sanningen är att även experten behöver ett hjälpsystem. De behöver 
däremot inte feedback i samma utsträckning som exempelvis novisen. 
 
Ur detta kan ett antal slutsatser dras; det är viktigt med tillgång till ett 
hjälpsystem, god feedback, samt att systemet är konsekvent. 

3.2 Metoder för insamling av information 
Som tidigare nämnts är det viktigt att lära känna användaren och uppgiften, de 
metoder som nämns i detta avsnitt har som syfte att hjälpa till med detta. 
 
Information som förmedlas via tal och skrift har kallats ”kvalitativ”, medan 
information som presenteras som siffror kallats ”kvantitativ”. Kvalitativa data 
består av detaljerade beskrivningar av situationer, händelser människor, samspel 
och observerade beteenden, av direkta citat från olika personer om deras 
erfarenheter, attityder, åsikter och tankar. Kvantitativa data presenteras med hjälp 
av siffror. Det innebär att en egenskap kvantifieras, man lägger alltså tonvikten 
vid att mäta omfattningen av åsikter, attityder, händelser eller beteenden. I en viss 
bemärkelse är all information kvalitativ till sin natur. Det innebär att innan något 
kan kvantifieras måste det identifieras, benämnas, beskrivas och förstås. Både 
kvalitativ och kvantitativ information är tolkningar av erfarenheter. Att använda 
flera olika metoder för att samla in information kan kallas metodologisk 
triangulering där man kombinerar metoder så som intervjuer, observationer och 
fysiska belägg för att undersöka en och samma enhet [Merriam, 1994]. 

3.2.1 Att intervjua 

Det finns ett antal olika sätt att intervjua på, vilken typ man väljer beror av vilken 
grad av struktur man vill ha. Om man vill ha en mycket fast struktur så väljer man 
en intervjuform där alla frågor är förutbestämda, ungefär som en enkät, fast i 
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muntlig form. Detta är bra om man behöver intervjua många personer, för att 
pröva hypoteser eller anser att det är viktigt att kvantifiera resultaten. I andra 
änden finns mindre strukturerade öppna intervjuer. Här tänker man sig att 
respondenterna definierar sin verklighet på olika sätt. Man vill alltså inte tvinga 
respondenten till samma kategorisering av världen som forskaren har utan istället 
komma åt hur dessa ser på saker och ting. Som forskare kan man även använda 
sig av en blandning av dessa alternativ, där intervjun styrs av de frågor eller 
frågeställningar som ska utforskas men som samtidigt öppnar för att knyta an till 
tankar och värderingar som kommer upp [Merriam, 1994]. 
 
Samspelet mellan intervjuare och respondent är viktigt. Det finns olika variabler 
som avgör hur detta fungerar: 

1. Intervjuarens personlighet och färdigheter 
2. Respondentens attityder och inriktning. 
3. Hur parterna (och även viktiga andra) definierar situationen [Merriam, 

1994]. 
 
I det här arbetet använder jag mig av flera olika metoder för insamling av data 
från personer. Därför faller det sig naturligt att jag använder någon typ av mer 
öppen karaktär på intervjuerna. Då jag känner respondenterna sedan tidigare så 
fungerar öppna intervjuer eftersom jag vill komma åt hur användarna ser på saker 
och ting i RIB.  
 
Ett sätt att välja intervjuobjekt är att fråga en nyckelperson om vilka som kan 
tänkas känna till mer om en viss fråga och därmed är lämpliga att prata med 
[Merriam, 1994]. I mitt arbete frågar jag en nyckelperson vid Nerikes Brandkår 
om lämpliga respondenter. 
 
Det finns olika sätt att registrera intervjudata. Det sätt som används i detta 
examensarbete är att göra anteckningar under intervjuernas gång och utveckla 
dessa med mer ord efter intervjuernas slut. Det kan vara svårt att hinna skriva ner 
allt som sägs och snappa upp vad som är extra viktig information. Därför 
rekommenderas metoden endast då bandinspelning inte kan göras eller i 
kombination med en sådan [Merriam, 1994]. Jag har dock ändå valt denna metod 
eftersom jag kände att det var den metod som kunde skapa det bästa samspelet 
mellan mig som intervjuare och respondenterna. 

3.2.2 Att observera 

Att samla in information genom observation av olika företeelser brukar kallar för 
deltagande observation. Metoden skiljer sig från intervjuer i och med att 
observationen sker på plats och blir en direkt erfarenhet istället för en 
andrahandsredogörelse som är det som kan ges vid en intervju. En observation 
utgör ett vetenskapligt verktyg om den (1) uppfyller ett uttalat forskningssyfte, (2) 
är planerad, (3) registreras systematiskt och (4) är underkastad kontroll 
beträffande validitet och realibitet [Merriam, 1994]. 
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Det är användbart och intressant att se människor utföra uppgifter. Det är dock 
viktigt att de kan ignorera den som observerar så att de gör precis som de alltid 
skulle göra. Det är vidare viktigt att de som observeras känner sig bekväma med 
situationen [Faulkner, 2000]. 
 
En observerande designer av användargränssnitt skiljer sig från den vanliga 
observatören då han/hon fokuserar på gränssnittet med syfte att förändra och 
förbättra detsamma. Till skillnad mot den vanlige observatören som håller på i 
veckor eller månader är designers observationer koncentrerade till dagar eller 
kanske bara några timmar under vilka tillräckligt med data ska samlas in för att 
influera en om design [Shneiderman & Plaisant, 2004]. 
 
De observationer som jag har gjort i det här examensarbetet har haft 
forskningssyftet att förstå hur användarna använder datorprogrammet RIB och 
vad användarna har problem med. Observationerna har vidare skett under 
utbildningsdagar i programmet, med både nya och gamla användare. Det här var 
planerat eftersom jag ville titta på fel som både nya och gamla användare gör. 
Registreringen av observationerna skedde i form av anteckningar i dator under 
utbildningstillfällenas gång. Jag som observatör satt längst bak i lokalen för att 
störa deltagarna/användarna så lite som möjligt.  

3.2.3 Datainsamling via enkät 

Ett sätt för användbarhetsingenjören att samla information är genom att använda 
sig av enkäter. Viss viktig information kan nås, men analys tar lång tid. Den form 
av enkät som använts här är en där respondenten själv ska skicka in enkäten. Man 
har vid användandet av en sådan enkät låg kontroll över svarsfrekvensen, vidare 
finns ingen som kan förtydliga eventuella tvetydiga frågor [Shneiderman & 
Plaisant, 2004]. 
 
Jag har inte haft något inflytande över valet av antal svarsalternativ då enkäten är 
ett resultat från tidigare gjort arbete. I enkäten används vanligen ”Likertskalan” 
[Shneiderman & Plaisant, 2004] vilket innebär att en styrka i svaren insamlas. Se 
exemplet nedan: 
 

1. Håller helt med 
2. Håller med 
3. Varken eller 
4. Håller inte med 
5. Håller inte alls med 

 
Den skala som använts i enkäten är i sex steg. Detta är visserligen bra eftersom 
det har tvingat respondenten till en åsikt, dock så kan denna åsikt vara en som 
respondenten egentligen inte ville ha. Här hade ett ”Vet inte” alternativ varit bra 
[Shneiderman & Plaisant, 2004]. Om ett sådant alternativ saknas riskerar man att 
få både ökat bortfall på frågan och en okänd andel personer som angivit ett i 
grunden felaktigt svar [Dahmström, 2000]. 
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Precision i skalfrågor är ett problem. Det är svårt att besvara frågor enligt 
”Likertskalan” korrekt [Faulkner, 2000]. Det som för en respondent blir en sexa 
kan bli femma för en annan person. Därför har jag valt att slå samman alternativen 
i tre grupper, där tre och fyra blir den osäkra kategorin. 

3.3 Känn uppgiften 
I normalfallet när någon ska skapa en produkt måste denne utgå från vad det är 
produkten ska göra, hur det görs idag et cetera. Detta gäller särskilt om det är 
fråga om att skapa en datoriserad ersättningsprodukt för något som kan göras 
praktiskt idag. 
 
I det här examensarbetet sker dock inget skapande av en datoriserad 
ersättningsprodukt, i stället kommer en existerande sådan att utvärderas. 
Tillsammans med att lära känna användaren blir utvärderingen två hjälpmedel för 
att lära känna uppgiften och vilka krav som ställs på uppgiften. Det absoluta 
kravet måste bli att användaren i programmet ska kunna utföra de uppgifter som 
denne kan göra i dagens version.  

3.4 Representation av design 
Det finns olika sätt att representera en design för ett datorprogram eller en 
hemsida, vilket sätt som är lämpligt beror av syftet med representationen. I ett 
stort datorprogram behövs en representation som tydligt visar strukturen för 
programmet och hur de olika delarna hänger ihop. Vidare behövs designen 
tydliggöras genom exempel på hur olika fönster i programmet ska se ut innan 
arbetet med att skapa själva användargränssnittet påbörjas. Detta görs genom att 
skapa prototyper. 

3.4.1 Struktur via diagram 

Syftet med examensarbetet har varit att identifiera brister i gränssnitt och struktur 
i RIB. RIB är ett stort program varför det är nödvändigt att visualisera strukturen 
vilket sker med hjälp av diagram. 
 
Diagram kan redovisa bredden och djupet i ett datorprogram samt komplexa 
relationer och funktionalitet. Genom att mappa strukturen för ett program och 
framtida förändringar som ska ske blir det lättare för designern att se var 
användargränssnitten måste förändras. Multipla fönster på en och samma nivå kan 
bilda ett kluster om de är av samma typ. De flesta program har en struktur som är 
hierarkisk, detta betyder att olika fönster befinner sig på olika nivåer, där alla 
fönster har en förälder och där fönstren kan ha egna barn. Den hierarkiska 
strukturen lägger grunden för ett system där fönstren numreras för att hålla 
programmet organiserat, vidare kan detta förenkla kommunikationen kring 
programmet. Den första nivån i programmet kallas 1, fönster i den andra nivån 
kallas 1.1, 1.2,…,1.x och fönster i den tredje nivån exempelvis 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 
och så vidare. Vanligen visualiseras diagrammen i form av en trädstruktur som 
kan vara antingen vertikal eller horisontell [Withrow, 2004].  
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En grafisk motsvarighet till en vertikal trädstruktur med ovan nämnda numrering 
återfinns i Figur 1. 
 

 
 
I ett stort program behöver med nödvändighet trädet delas upp i flera mindre träd 
som kan redovisas på flera sidor. Det första trädet innehåller då nivå ett, 
resterande träd fokuserar på nivå två och dess underliggande nivåer [Withrow, 
2004]. 

3.4.2 Utveckling av prototyper 

Design är ett kompositionsarbete. En stor del av kompositionsarbetet handlar om 
att gradvis och allt mer detaljerat utveckla den operativa bilden och så småningom 
en specifikation. Det är alltså frågan om att gestalta någonting. Ett sätt att starta 
designprocessen är via en handritad storyboard. Den aktuella gestaltningen visar 
på designprocessens status och idéernas mognad vid aktuell tidpunkt. En fördel 
med handritade bilder är att de inte verkar representera alltför mycket prestige. 
Detta är särskilt viktigt i kontakten med användare, eftersom dessa annars kan 
uppfatta en datoriserad lösning som en slutgiltig lösning. De handritade bilderna 
är ämnade att diskuteras och verka som idéutvecklare. Vidare kan datoriserade 
lösningar öka förväntningen på en snabb leverans.  
 
En gränssnittsskiss är en teckning av hur det blivande systemets 
användargränssnitt är tänkt att se ut. En sådan kan alltså tjäna som 
kommunikationsmedel mellan designer och användare för att utveckla och 
förankra visioner. En gränssnittsskiss är flexibel, det vill säga det går att uttrycka 
mycket. I kombination med scenarier, förklaring och utkast till 
användarhandledningar är detta ett mycket uttrycksfullt verktyg. Det finns dock 
också nackdelar, exempelvis att det är arbetsamt att revidera en gränssnittsskiss. 
En annan stor nackdel är att en skiss inte kan illustrera dynamiken i ett tänkt 
system. 
 
En storyboard möjliggör en kombination av scenarier och gränssnittsskisser. 
Enkelt uttrycket redovisar en storyboard en serie som visar på ett 
användningsexempel som utspelar sig i gränssnittet. En storyboard är uttrycksfull 
och ökar dynamiken i systemet. Det finns även en nackdel, nämligen att det är 
jobbigt att revidera eftersom man måste ändra och rita om på många ställen. 
 

Nivå 3 

1 

1.1 1.2 1.3 

1.1.1 1.1.2 1.1.3 

Figur 1 

Nivå 1 

Nivå 2 
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Till slut är det dags att översätta pappersprototyperna till ett digitalt format. Ett 
sätt att göra detta är att använda sig av Macromedia Director som är ett verktyg 
för multimediaproduktion, alltså interaktiva presentationer. Director bygger på en 
modell som liknat redigering av animerad bild, presentationen består alltså av 
bildrutor. Olika medieelement placeras i en rollista, därefter kan en presentation 
skapas genom att placera elementen i rollistan på rätt ställe. Till programmet hör 
också ett programmeringsspråk som kallas Lingo [Löwgren & Stolterman, 2004]. 
 
Tillsammans ger Macromedia Director och Lingo möjligheten att skapa en 
prototyp som innehåller navigation och gränssnitt men där innehållet som visas 
vid exempelvis sökningar är statiskt. 
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3.5 Tekniska termer 
I det här avsnittet ges förklaringar till vad som avses med ett antal tekniska termer 
som förekommer i rapporten. 

3.5.1 Datafält 

Med datafält avses textrutor i vilka användaren kan skriva in text eller textrutor 
där information presenteras. 

3.5.2 Fitt’s Law  

Fitt’s law säger att tiden som det tar att nå ett mål är en funktion av avståndet samt 
storleken på målet [TOG, 2004]. Detta kan tyckas självklart, men det är lätt att 
glömma bort. För att förstå bättre kan det behövas några exempel, samtliga från 
TOG. 
 
Genom att sätta en label på en knapp blir målet större, därmed skapas buffertzoner 
mellan de olika knapparna vilket i sin tur gör att det går snabbare för användaren 
att peka på knappen med pekdonet. 
 
Tänk dig att du har en palett med 16 knappar. Här kan man förhastat tänka att det 
är bra att placera dessa i två rader om vardera åtta knappar. Detta är inte fallet. 
Genom att istället placera alla knapparna i en rad mot en av skärmens kanter blir 
målet större i och med att djupet på knappen blir obegränsat, med andra ord krävs 
det lägre precision att nå en knapp i kanten än en knapp som inte är placerad i 
kanten. 
 
Principen kan även användas för att jämföra Macintosh och Windows, det går 
snabbare att använda en rullgardinsmeny i Macintosh än i Windows på grund av 
dess placering, höjden på menyn är obegränsat hög. 

3.5.3 Label  

En label är en beskrivning av vilken typ av data som visas eller vilken typ av data 
som bör fyllas i i ett datafält. 

3.5.4 Metaforer  

I Apples guidelinjer för användargränssnitt står det ”Use concrete metaphors and 
make them plain, so that users have a set of expectations to apply to computer 
environments.” vilket enligt egen översättning blir “Använd konkreta metaforer 
och gör dem så att användaren får en serie förväntningar som denne kan ha på 
datormiljön. Det bästa sättet att göra detta är att samarbeta med potentiella 
användare, eftersom det trots allt är ämnat för att länka användarens mentala 
modell med produkten. Ett datorprogram är inte färdigt om det inte upplevs som 
användbart för användaren i förhållande till uppgiften. 
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Det finns två olika typer av metaforer; Explicita metaforer samt Implicita 
metaforer. Explicita metaforer drar fördel av användarens tidigare kunskap inom 
domänen och dess erfarenhete. Implicita metaforer används i designprocessen för 
att hjälpa designern att förstå användaren och uppgiften. Ett exempel på en 
implicit metafor för ett meddelandesystem skulle kunna vara en järnväg, köer till 
tågen och rutter. När ett datorprogram innehåller explicita metaforer ska man i 
designen se till att de är konkreta och självklara i sin betydelse, vidare måste de 
vara passande för uppgiften.  
 
Användargränssnittsdesign kan delas in så att den berör två olika typer av mentala 
modeller; interaktionsmekanismer samt uppgiftsdomänen. Interaktionsmekanism-
erna är ytan på gränssnittet, ett exempel är skrivbordet där användaren kan peka 
på vad han/hon vill. I uppgiftsdomänen finns operationer, objekt och förhållanden 
inom programmet [Firelily, 2004]. 

3.5.5 Miller och 7±2-regeln 

Miller utförde en rad test på människor och deras kapacitet att förmedla 
information. Samtliga som presenteras i detta avsnitt är av typen endimensionella 
stimuli, det finns alltså inga sambandsförhållanden med i testen.  
 
Det första testet rör olika toner, det visade sig att vi inte kan skilja på mer än sex 
toner. Oberoende av hur många olika toner som presenteras så kan vi ändå bara 
gruppera dom i sex grupper. Det andra testet rörde styrkan i ett ljud, här visade det 
sig att vi kan skilja på fem olika alternativ.  
 
Ett tredje test gjordes för att testa människors förmåga att skilja på 
smakintensiteter, här visade det sig att vi kan särskilja fyra olika intensiteter, alltså 
något färre än med ljud men ändå inte långt där ifrån.  
 
Miller sammanfattar situationen som att det finns en gräns för den noggrannhet 
med vilken vi kan identifiera storheter (värden) för ett endimensionellt stimuli. 
Miller har valt att kalla gränsen ”the span of absolute judgement” och visar att 
denna ligger i trakten av talet sju [Miller, 1956].  
 
Om vi överför Millers teori för den gräns som finns för vad vi kan skilja på till 
datorns värld kan vi som exempel säga att det inte bör finnas mer än 7±2 länkar i 
en meny. Detta är ett värde som vårt korttidsminne klarar av att hantera utan att vi 
blir förvirrade. 

3.5.6 Shortcut  

Shortcut, eller genväg, är de kortkommandon som finns på tangentbordet. 

3.5.7 Stylesheet 

Med stylesheet menas att användandet av fonter, färg, upplägg är konsekvent i 
hela programmet. 



15 

4 Utvärderingsmodell 

En mycket viktig del i det här examensarbetet är att utföra användbarhetstester 
enligt en fastställd utvärderingsmodell på RIB så som det ser ut idag. 
 
Innan vi går vidare med att utforma ett användbarhetstest måste vi specificera 
målet med användbarhetstesterna och till vilken nytta de genomförs. Målet med 
användbarhetstestet är att utvärdera vilka brister som finns i användbarheten av 
programmet. Detta kan sedan ligga till grund för att se vad som behöver förändras 
i RIB. Samma användbarhetstest skulle kunna köras igen på prototypen/erna 
vilket visar på om de förändringar som genomförts uppfyller användbarhetstestet. 
Nyttan med att utföra användbarhetstestet är alltså att det dels är en hjälp för att 
hitta problem, och dels visar att de problem som funnits har blivit åtgärdade. 
 
Som teoretisk utgångspunkt för utvärderingsmodellen ligger Shneiderman & 
Plaisants Designing the User Interface (2004). Shneiderman & Plaisant (från och 
med nu förkortat S&P) har tagit fram ett antal punkter som bör finnas i en lista 
med kriterier för utvärdering av användbarheten hos ett gränssnitt. Dessa punkter 
utgör grunden i checklistan men en anpassning har skett i och med att punkterna 
översatts, omarbetats och kompletterats för att innehålla punkter även från annan 
litteratur inom området. 

4.1 Gruppering av ingående funktioner 
Checklistan delas in i tolv områden med insipiration från [Ekwall, 2002] och de 
är: visuell klarhet, tydlighet, konsekvens, informativ feedback, navigering, 
flexibilitet och kontroll, felhantering, användarstöd, textutformning, 
färganvändning, sökning samt snabbhet. Efter varje område motiveras orsaken till 
att området finns med i checklistan. 

Visuell klarhet 

1. Användaren kan se var i systemet han/hon befinner sig [TOG, 2004]. 
2. Användaren känner att han/hon alltid är på samma plats och att 

informationen kommer till dem [TOG, 2004]. 
3. En dialog har en början, en mitt och ett slut så att användaren vet när 

han/hon kan gå vidare [TOG, 2004]. 
4. Fönster är enkla att överskåda och information är inte uppdelad på flera 

sidor [S&P, 2004]. 
5. Varje fönster har ett namn så att användaren vet var han/hon befinner sig 

[W3C, 2005]. 
6. Varje sida har ett namn så att man kan se dess relation till andra fönster 

[S&P, 2004]. 
 
Motivering: Visuell klarhet innebär att layouten i systemet samt den information 
som presenteras ska vara tydlig och lätt att ta till sig. Det är viktigt att användaren 
känner att han/hon har kontroll över systemet och aldrig känner osäkerhet över var 
han/hon befinner sig och hur systemet ska bemästras. Användaren ska känna igen 
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sig igenom hela systemet annars är risken stor att användaren väljer att inte 
använda sig av systemet. 

Tydlighet 

7. Systemet talar användarens språk. Dialoger, fraser och begrepp är 
familjära för användaren [Nielsen, 2004]. 

8. Metaforer är konkreta så att användarna vet vad de kan förvänta sig i en 
datormiljö [Firelily, 2004]. 

9. Metaforerna är anpassade till användarens mentala modell [Firelily, 2004]. 
10. Dialog finns i ett minimum, den är naturlig och logisk för användaren 

[Nielsen, 2004]. 
11. På menyer och knappar står huvudfunktionen först [TOG, 2004]. 
12. Systemet erbjuder ett tydligt sätt att navigera till systemets olika delar 

[TOG, 2004]. 
13. Alla element som inte är text har en textekvivalent, till exempel text som 

beskriver en bild eller grafisk knapp [S&P, 2004].  
14. Stora block med information är uppdelade i mindre grupper för ökad 

läsbarhet [W3C, 2005]. 
15. Listor är logiskt ordnade, alternativt i bokstavsordning [S&P, 2004]. 
16. Information i form av text är vänsterjusterad [S&P, 2004]. 
17. Om symboler finns i olika storlek ska en större symbol vara minst 1.5 

gånger så stor som den mindre [S&P, 2004]. 
18. Användaren kan enkelt särskilja olika kolumner i en tabell och deras 

betydelse [S&P, 2004]. 
19. Labels är placerade nära datafält [S&P, 2004]. 

 
Motivering: Det är viktigt att ett system är tydligt. Detta underlättar inlärning av 
ett nytt system samt gör att användandet av detsamma blir mer effektivt. 
Användande av för användaren bekanta termer och metaforer samt relevanta 
termer på fält och knappar gör att andelen fel som görs blir små. Användaren kan 
då koncentrera sig på att hämta ut den information som önskas i stället för på att 
förstå hur systemet fungerar. 

Konsekvens 

20. Systemet använder ett konsekvent språk [Nielsen, 2004]. 
21. Systemet använder en konsekvent struktur [Nielsen, 2004]. 
22. Shortcuts används konsekvent genom hela systemet [TOG, 2004]. 
23. Ikoner och metaforer används konsekvent i systemet [TOG, 2004]. 
24. Lokalisering av knappar, tabeller et cetera är konsekvent i systemet [TOG, 

2004]. 
25. Navigationen är konsekvent genom hela systemet [TOG, 2004 och W3C, 

2005]. 
26. Användaren känner igen sig i systemets olika delar [TOG, 2004]. 
27. Font, fontstorlek, färg används konsekvent genom systemet [TOG, 2004]. 
28. Identisk terminologi används i menyer, felmeddelanden, hjälpfönster och 

programmet [S&P, 2004]. 
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29. Det finns en standardiserad metod för att utföra liknande uppgifter [S&P, 
2004]. 

 
Motivering: Ett konsekvent system gör det återigen enklare för användaren att 
komma underfund med systemet. Användaren kommer snabbare underfund med 
hur man navigerar och hur man matar in data samt hur systemsvar presenteras. 
Detta ökar användbarheten samt minskar risken för att användaren ska göra fel. 

Informativ feedback 

30. Användaren informeras om vad som händer. Systemet visar vad det gör 
vid användarens interaktion [Nielsen, 2004]. 

31. Systemet gör användaren medveten och informerad [TOG, 2004]. 
32. Vid sökning visar systemet att sökning pågår samt om det är för många 

träffar et cetera [TOG, 2004]. 
33. Användaren känner att han/hon är i kontroll och att systemet svarar på vad 

användaren gör [S&P, 2004]. 
 
Motivering: Det är viktigt att användaren får feedback på det användaren gör så 
att han/hon känner att det inte är systemet som styr utan att detta svarar på det 
användaren gör. 

Navigering 

34. Text på knappar och länkar ger en korrekt beskrivning vart de leder [S&P, 
2004]. 

35. Systemet har unika, beskrivande rubriker som relaterar till det de beskriver 
[S&P, 2004]. 

36. Varje fönster är namngivet för att underlätta identifikation av och 
navigation [S&P, 2004]. 

37. Treklicksregeln används. Det är möjligt att gå från vilken sida som helst 
till vilken annan sida som helst utan fler än tre klick [Firelily, 2004]. 

38. Användaren kan enkelt lämna vilken del som helst i programmet, speciellt 
om denne hamnat där av misstag [Nielsen, 2004]. 

39. Systemets struktur är tydlig för användaren [TOG, 2004]. 
40. En sida innehåller inte mer än fem till nio länkar [Miller, 1956]. 
41. Systemet tillåter navigation utan tillgång till pekdon via en logisk 

tabordning [W3C, 2005]. 
42. Det finns shortcuts på tangentbordet för viktiga knappar [W3C, 2005]. 

 
Motivering: Det är viktigt att systemets struktur är öppen och tydlig för 
användaren då detta underlättar navigation i systemet. Samtidigt måste systemet 
ha tydliga rubriker så att användaren ser var han/hon befinner sig. Vidare ska text 
på knappar och länkar vara beskrivande så att användaren inte känner sig osäker 
på vad som händer om han/hon klickar på dessa.  



18 

Flexibilitet och kontroll 

43. Det finns genvägar för vana användare av systemet [Nielsen, 2004]. 
44. Systemet tillåter att man ångrar sig [TOG, 204]. 
45. Om sökfunktion finns så tillåts olika typer av sökning beroende på 

användarens datorvana [W3C, 2005]. 
 

Motivering: Flexibilitet och kontroll ökar känslan av kontroll för användaren av 
systemet. Ett flexibelt system tillgodoser användarens behov i olika situationer. 

Felhantering 

46. Felmeddelanden är skrivna i naturligt språk. De indikerar problemet och 
förklarar hur man löser det. Systemjargong används inte [Nielsen, 2004]. 

47. Felmeddelanden är skrivna i en positiv ton utan fördömande [S&P, 2004]. 
48. Systemet strävar efter att motverka felen innan de uppstår [Nielsen, 2004]. 
49. Användaren förlorar inte deras arbete på grund av ett fel denne gör [TOG, 

2004]. 
 
Motivering: Genom att ge användaren felmeddelanden som förklarar varför ett fel 
har uppstått samt hur det ska rättas till minskar risken att samma fel görs igen. 
Genom att vägleda användaren förebygger man eventuella felinmatningar, alltså 
motverkar felen innan de uppstår. 

Användarstöd (om hjälpresurser finns) 

50. Hjälp och dokumentation är koncis och enkel att söka i, relaterar till 
uppgiften och är konkret [Nielsen, 2004]. 

51. Hjälpsystemet har innehållsförteckning, index och ordlista [S&P, 2004]. 
52. Det är lätt att nå respektive lämna hjälpfunktionen [S&P, 2004]. 
 

Motivering: För att underlätta användningen av systemet bör en hjälpfunktion 
finnas. Det bästa är dock att systemet är så lättanvänt att hjälpen inte behövs. 

Textutformning 

53. Användare gillar inte att scrolla varför behovet av detta bör minimeras 
[Firelily, 2004]. 

54. Texten har hög kontrast, det vill säga svart text på vit bakgrund. Grå 
bakgrund undviks [TOG, 2004]. 

55. Fontstorleken är stor nog för att vara läsbar på en standardmonitor [TOG, 
2004]. 

56. Storleken på visad data (text, siffror) är större än dess label [TOG, 2004].  
57. Texten använder sig av ett ”stylesheet” [W3C, 2005]. 

 
Motivering: Läshastigheten på en skärm är av naturliga skäl lägre än den är om 
man läser på ett papper. Texten ska ha hög kontrast och vara tillräckligt stor för att 
underlätta en snabb genomläsning av den samma.  
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Färganvändning 

58. Alla aspekter av programmet är läsbara även på en svartvit eller lågupplöst 
skärm eller om användaren är färgblind [Firelily, 2004].  

59. All förstärkning av information som ges i färg är synlig utan färg till 
exempel i en annan font eller som en länk [W3C, 2005]. 

60. Grafik på knappar är utformad så att även en färgblind kan urskilja 
grafiken [Firelily, 2004]. 

 
Motivering: Färger kan användas för att öka tydligheten eller som utsmyckning i 
systemet. Däremot så får inte färg vara det enda vägledande elementet eftersom 
det då kan försämra användbarheten för en färgblind. Vidare kan för mycket färg 
trötta ut ögonen för användaren. 

Sökning 

61. Fält som tillåter begränsningar i sökningen finns [S&P, 2004]. 
62. Systemet är okänsligt mot användande av små/stora bokstäver [S&P, 

2004]. 
63. Systemet tillåter sökning med partiell matchning [S&P, 2004]. 
64. Maximalt antal sökresultat kan kontrolleras [S&P, 2004]. 
65. Knappar som används i sökningen har genomgående samma text och är 

placerade på samma plats [S&P, 2004]. 
66. Systemet har checkboxar för binära val [S&P, 2004]. 

 
Motivering: I system där sökning tillåts ska inmatningen vara flexibel, om detta 
inte går bör förklarande text finnas för hur ett sökfält ska fyllas i. Vidare bör det 
erbjudas möjligheter för enkel begränsning i sökningen. 

Snabbhet 

67. Systemet använder sig av Fitts’s law [TOG, 2004]. 
 

Motivering: Om ett system använder sig av Fitts’s law kan precision och hastighet 
ökas för pekdonsanvändning. 

4.1.1 Klassificering av ingående faktorer efter viktighet 

De faktorer som har valts ut för att ingå i utvärderingsmodellen har olika stor 
betydelse. Därmed har de viktats enligt modellen mycket viktiga faktorer (MVF), 
viktiga faktorer (VF) samt önskvärda faktorer (ÖF). Mycket viktiga faktorer är 
sådana som har stor betydelse för systemets funktion och användbarhet. Viktiga 
faktorer är de som gör att användarna kan ta till sig systemet på ett bra sätt. 
Önskvärda funktioner är sådana som ökar användbarheten eller som skapar 
mervärde. 
 
Egentligen bör viktningen ske redan under utarbetande av kravspecifikationen för 
ett system, detta är dock inte möjligt eftersom systemet redan finns utgivet i ett 
antal versioner. 
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5 RIB 

Räddningsverket är en statlig myndighet med uppgiften att verka för ett säkrare 
samhälle genom att minska risker för och konsekvenser av olyckor i både fred- 
och krigstider. Eftersom det är en myndighet är verksamheten inte vinstdrivande. 
 
RIB, Integrerat Beslutsstöd för Skydd mot Olyckor, är ett verktyg som stödjer och 
hjälper kommunal och statlig räddningstjänst, myndigheter och organisationer i 
deras arbete mot ett säkrare samhälle. RIB finns idag att installera lokalt eller på 
server och levereras på CD-skivor. Det finns idag cirka 1200 abonnemang, med 
ett abonnemang menas att en licens räcker för ett företag eller en organisation. Det 
sker minst en produktion av programvaran RIB per år. Då verksamheten inte är 
vinstdrivande blir priset på en licens lågt. Innehavande av en licens ger rätt till 
support för RIB via telefon. 
 
Någon motsvarighet till RIB finns inte i någon annan del av världen. Kunder finns 
både i Sverige och utomlands. Idag finns programmet enbart i en version på 
svenska men planer på att ge ut programmet även på engelska pågår. 

5.1 Funktion 
Programmet innehåller databaser med farliga ämnen, statistik, resurser och 
bibliotek samt digitala dokument, tilläggsprogram för spridningsberäkning, 
utbildningsprogram, riskhanteringsprogram med mera. 
 
Avsikten är att programmet ska kunna användas vid verksamhet med 
riskhantering, förebyggande av olyckor, utbildning, för tillsyn, planerande och 
genomförande av räddningstjänstinsatser. 



21 

5.2 Programmet 
Det första som man möts av när man startar RIB är programmets huvudmeny. 
Från menyn kan man nå vilken del man vill av programmet via ett antal knappar. 
Ute i huvudmenyn är knapparna stora och försedda både med bild och förklarande 
text, se figur 2. 
 

 
Figur 2, Huvudmeny 
 
Dessa knappar återfinns sedan i mindre format på de undermenyer man hamnar på 
om man klickar på någon av knapparna. När knapparna är i det mindre formatet så 
återfinns de enbart med bilden, alltså utan förklarande text, se figur 3. 
 

 
Figur 3, Söksidan för Farliga ämnen, menyn ligger uppe till vänster  
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I det följande avsnittet syftar jag till en närmare beskrivning av de olika delarna av 
programmet. 

5.2.1 Farliga ämnen 

I farliga ämnen ges användaren möjlighet att söka information om olika ämnen. 
Den information som återfinns består av flera delar; Fysikaliska data, Information 
för Räddningstjänst, Akutvård, Toxdata/Miljö, Klassificering, Etiketter/Märkning, 
Hantering samt Namn på olika språk. 

5.2.2 Bibliotek 

Den här delen av programmet fungerar som en sökdatabas för olika böcker, 
videoband, forskningsrapporter, erfarenhetsrapporter från olyckor, skrivelser et 
cetera. Samtidigt som det är en sökdatabas är det en bibliotekskatalog där 
möjlighet till eventuellt lån ges. Här finns även tillgång till Clipart-bilder samt 
lagstiftning. 

5.2.3 Resurs 

Den här delen av programmet är inte tillgänglig för samtliga användare utan 
enbart för myndigheter och kommunala räddningstjänster. Här ges möjlighet att 
söka resurser i form av material, fordon, experter med mera, se figur 4. 
 

 
Figur 4, Söksidan i Resursdelen 

5.2.4 Statistik 

Varje månad skickar Räddningstjänsterna in ett underlag för sina insatsrapporter 
till Statistiska Centralbyrån, SCB. Syftet med statistik i RIB är att underlätta för 
medarbetare inom Räddningstjänsterna att använda statistiska underlag. Här finns 
antalstabeller vilka presenterar antal och andel räddningsinsatser fördelade på 
olika olyckstyper, objekt och verksamheter samt jämförelsetabeller för att 
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möjliggöra jämförelser mellan olika kårer. Figur 5 visar söksidan för 
antalstabeller. 
 

 
Figur 5, Söksidan i Statistikdelen 

5.2.5 Verktyg 

Om man klickar på den här knappen kommer en ny meny upp av samma typ som 
huvudmenyn. Detta är startsidan för ett antal verktyg som kan användas för 
diverse beräkningar. Verktygen ligger utanför det här examensarbetets 
avgränsning varför ingen närmare beskrivning av verktygen ges här. 

5.2.6 Transport/Tillsyn 

Här återfinns regelverk gällande transporter, regelverken är dels nationella, dels 
multilaterala. 

5.2.7 Utbildning program 

Den här delen kan jämföras direkt med Verktygsdelen med skillnaden att det 
istället är startsidan för en serie program som kan användas för utbildning. 

5.2.8 OP-RIB 

OP-RIB är ett gränssnitt som enbart innehåller information som kan behövas i ett 
första skede vid en olycka. Textformat och knappar är stora för att möjliggöra 
användande av pekskärm. Det här examensarbetet behandlar inte OP-RIB då detta 
kommer att ligga utanför RIB Huvudprogram i framtiden. 
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5.2.9 Utbildning litteratur 

Om man klickar på den här knappen kommer en ny meny upp av samma typ som 
huvudmenyn. Den nya menyn tjänar som en indelning över olika typer av 
litteratur. Här finns tolv knappar med ikon och förklarande text. Om man klickar 
på en av dessa kommer man till ett ”webbgränssnitt” från vilket man kan nå 
fulltextdokument i PDF-format. Som synes i Figur 6 återfinns knapparna uppe till 
vänster även i ”webbgränssnittet”. 
 

 
Figur 6, Webbgränssnitt för Utbildning litteratur 
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5.3 Programmets struktur idag 
För att få en noggrann överblick över hur programmet ser ut idag har viss tid av 
arbetet gått åt till att rita upp detta i diagram där relationer mellan olika delar i 
RIB åskådliggörs. Diagrammens syfte är att tjäna som grund för framarbetning av 
ett nytt RIB. I diagrammen bör eventuella misstag i programkonstrukturen 
gällande underlig navigering eller eventuella dubbletter av länkar respektive 
knappar kunna återfinnas. 
  
Antalet relationer och samband i RIB är stort, varför diagrammen redovisas i 
Bilaga A (Programmets struktur idag). Ett stort antal symboler används i 
uppritningen av diagrammen, dessa förklaras sist i bilagan under 
”Teckenförklaring”. Vidare används en form av numrering som startar på 1.0 då 
man öppnar RIB. Respektive knapp i huvudmenyn har fått ett nummer, 
exempelvis heter Farliga ämnen 1.1. Ju längre in man kommer i en del av RIB, 
desto längre blir numreringen, detta visar på komplexiteten i dagens RIB. Ibland 
bygger trädet vidare till grå rutor med en annan typ av nummer, detta är en 
korsreferens. 
 
Diagrammen i Bilaga A (Programmets struktur idag) diskuteras under avsnittet 
”RIBs programstruktur” i kapitel 10 av examensarbetet. Avsnittet ligger efter de 
avsnitt där efterföljande delar av empirin har diskuterats då resultat ifrån dessa 
kan påvisa eventuella ändringar som behöver göras i strukturen inför nästa utgåva 
av RIB. 
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6 Användaranalys via enkät 

Under våren och sommaren 2004 genomfördes en marknadsanalys med syftet att 
göra en kartläggning och en behovsanalys av RIB utifrån ett användarperspektiv. 
Eftersom RIB har ca 1200 abonnemang anser jag att jag bör dra nytta av den här 
analysen för att få en klarare bild över vem användaren är. 

6.1 Bakgrund 
En enkät innehållande 60 frågor skickades ut till olika typer av abonnenter av 
RIB. Abonnenterna delades vidare in i fyra kategorier enligt: 
 

 Kategori 1: Polis, tull och transportindustri 
 Kategori 2: Övrigt näringsliv, Länsstyrelse, Kommun (ej räddningstjänst), 

Myndighet 
 Kategori 3: Kommunal räddningstjänst, Kustbevakning, Industribrandkår 
 Kategori 4: Landsting 

 
Enkäten skickades ut till varannan abonnent inom kategorierna 1 och 2. Kategori 
3 är den stora användaren av RIB, då kategorins åsikter ansågs ha stor betydelse 
skickades enkäten ut till samtliga abonnenter i kategorin. Antalet abonnenter i 
kategori 4 är lågt vilket ledde till att man även i detta fall skickade ut enkäten till 
samtliga användare. Enkäterna skickades ut till de kontaktpersoner som finns 
inlagda i Räddningsverkets kundregister. 

6.2 Perspektiv 
Det här examensarbetet har till uppgift att utvärdera dagens gränssnitt och 
funktionalitet i RIB samt föreslå förändringar och förbättringar i det samma. Vid 
arbete med gränssnittsutvärdering och gränssnittsutformning är det viktigt att man 
har god kunskap om användaren av programmet. Vi måste förstå vilka som 
kommer att använda programmet, hur vana dessa är vid datoranvändning, vad de 
kan tänkas anta om ett system och i vilken omgivning de arbetar. Det är inte 
ovanligt att system som inte passar användaren, eller är för svåra för användaren 
att förstå byggs [Faulkner, 2000, Kapitel 2]. 
 
I det här arbetet har ett urval skett där frågor som passar arbetets syfte har valts ut. 
Frågor som kan anses vara tvetydiga i frågeställningen eller som inte berör RIB 
har utelämnats helt i mitt arbete. 
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6.3 Enkäten 
Den ursprungliga enkäten som skickades ut innehöll ett stort antal frågor. I detta 
arbete redovisas enbart de frågor som kan anses ha betydelse för arbetet.  

6.3.1 Kommentarer kring frågorna 

Frågor där svaret kan ges i en skala med så många steg som sex är inte bra 
eftersom man då inte tvingas ta klar ställning mellan ytterligheterna. Det är heller 
inte säkert att det som ses som en sexa hos en användare värderas till mer än en 
fyra hos en annan användare. En del personer föredrar att inte ta ställning alls och 
väljer därigenom ett mellanalternativ. Mellankategorin verkar som ett ”Vet inte” 
alternativ [Faulkner, 2000, Kapitel 2]. Därför kommer svaren som kommit in på 
den typen av frågor att behandlas som om skalan hade varit 1-3, där 1 och 2 i 1-6 
skalan blir 1, 3 och 4 i 1-6 skalan blir 2 och så vidare. 
 
Vidare, i de fall där frågorna blir svårtolkade, är de vägvisare till vad som bör 
undersökas närmare genom egna studier. 
 
De svar som jag använder mig av vid den analys som följer härefter har 
återfunnits i marknadsanalysens rapport. Detta kan ses som negativt eftersom de i 
vissa fall kan ha utsatts för en tolkning innan de skrivs ner i rapporten. 

6.4 Analys av enkäten 
Ett utskick gjordes till sammanlagt cirka 700 abonnenter fördelade enligt: 

 Kategori 1: 17 Polismyndigheter, 4 Tull, 160 Transportindustri 
 Kategori 2: 86 Övrigt näringsliv, 10 Länsstyrelser, 23 Kommuner (ej 

räddningstjänst), 50 Myndigheter 
 Kategori 3: 198 Kommunala räddningstjänster, 7 Kustbevakning, 38 

Industribrandkår 
 Kategori 4: Landsting 109 

 
Efter svarstiden gått ut skickades en påminnelse ut; trots detta kom enbart totalt 
209 enkäter tillbaka. Detta motsvarar en svarsfrekvens på cirka 30% vilket får 
sägas vara mycket lågt. Det är svårt att veta varför antalet svarande är lågt. En 
tänkbar orsak är tidsbrist då enkäten skickades ut strax före semesterperioden. En 
annan orsak kan vara det stora antalet frågor som enkäten innehöll eller att 
intresset för RIB är lågt. Detta betyder inte att de svar som kommit in inte är 
användbara för att göra en analys, de kan ändå tydligt visa vilka delar i 
programmet som är bra eller mindre bra och ge en ”allmän uppfattning” av RIB. 
 
Enkäten skickades till den person som finns i Räddningsverkets kundregister, ur 
enkäten kan det inte uttydas vem på företaget/organisationen som har besvarat 
frågorna. Ett antagande blir att den som besvarar enkäten är en person som har ett 
relativt stort intresse för RIB. Det finns dock inget bevis på att detta påstående 
skulle vara sant. Vilka som besvarar enkäten kan ha påverkat resultatet från denna 
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eftersom de åsikter som kommer fram kanske inte kommer från de som använder 
RIB väldigt lite eller har låg kunskap om detsamma. 
 
Resultaten från enkäten redovisas, efter viss bearbetning från originalet, i Bilaga 
B (Resultat från marknadsanalys). Efter varje fråga följer en kommentar, detta är 
min egen, alltså inte att förväxlas med de kommentarer som finns i 
originalrapporten från marknadsanalysen. En diskussion kring dessa kommentarer 
förs i kapitel 10. 
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7 Intervjuer angående RIB idag 

Efter att marknadsundersökningen har studerats utfördes ett antal kortare 
intervjuer med användare av RIB. Intervjuerna hade som syfte att bättre lära 
känna användarna och se vad de tyckte och tänkte om RIB. Samtliga personer 
som intervjuades har befälsbefattningar vid Nerikes Brandkår och använder RIB i 
mer eller mindre utsträckning. Anledningen till att intervjuerna utfördes vid 
Nerikes Brandkår är att jag har goda kontakter med dem som arbetar där samt att 
intervjuerna skedde inför en utav de utbildningsdagar om RIB som 
Räddningsverket håller i. 

7.1 Dokumentering av intervjuer 
Intervjuerna dokumenterades via anteckningar som gjordes med papper och penna 
under intervjuerna. Anteckningarna skedde i form av kommentarer som gavs eller 
stödord på områden som diskuterades. Efter att alla intervjuer genomförts gjordes 
den sammanställning som presenteras senare i detta avsnitt. 

7.2 Intervjusituation 
Fyra utav sex intervjuer gjordes på de intervjuades kontor, alltså i en avslappnad 
miljö där personerna kände sig bekväma. Den femte intervjun gjordes i 
sambandscentralen, vilket också det är en familjär miljö för den intervjuade i 
fråga. Den sjätte intervjun utfördes inte vid dator. Samtliga personer som 
intervjuades hade RIB installerat på sina datorer. Enbart en av de intervjuade 
(Nummer 1) var förberett på att intervjuer skulle ske innan intervjudagen. 
Däremot var samtliga personer positiva till att diskutera RIB utan någon direkt 
förvarning och tid till planering. Tidsåtgången för varje intervju var mellan 10 och 
30 minuter. 

7.3 Information inför intervjun 
Inför varje intervju delgavs des som skulle intervjuas information om vad 
examensarbetet går ut på och varför intervjuerna genomfördes. Intervjuerna var av 
en mycket öppen karaktär där intervjuobjekten ombads att beskriva vad de 
använder i RIB, vad de anser är bra, och vad de anser är mindre bra. De ombads 
även belysa eventuella problem de har haft med RIB och om de saknar något. 
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7.4 Sammanställning av intervjuerna 

 

Intervju 1 

Man, Ca 55 år, Brandingenjör 
 

 
Person 1 är positivt inställd till RIB och tycker att det är ett bra program. Han 
menar på att RIB har mycket som man inte vet finns om man inte utforskar 
programmet. Problemet är att kunskapen om RIB är låg, vilket kan sättas i 
samband med en allmänt låg datorvana, han menar på att utbildning behövs. 
 
Farliga ämnen är bra och det är bra att man kan söka på del av namn och namn. 
 
Resurs är dåligt uppdaterat, han ifrågasätter syftet när uppdateringen är så dålig. 
Jag berättar att det finns något som kallas WebResurs där varje station själva kan 
uppdatera de resurser som innehas och att man här kan nå den senaste 
uppdateringen av Resurs. Han föreslår att det vore bra om det gick ut blänkare om 
att Resurs bör uppdateras ofta och att det kan göras via Internet. Han anser också 
att information om brandbilar inte är nödvändig, däremot vore det eventuellt bra 
med mer information om olika typer av tankbilar. 
 
I samband med kommun och miljö och hälsa har Verktygsdelen använts, på så vis 
har nyttan med RIB även insetts hos miljö och hälsa. 
 
Den intervjuade menar på att Transport/Tillsyn används i mycket liten 
utsträckning, han anser att det här är för transportsektorn. Den Statistik man tittar 
på vid Nerikes Brandkår är den som finns i RIB, men han använder sig av den 
tryckta utgåvan om den finns tillgänglig. 
 
Utbildning Litteratur är bra eftersom man här kan hitta bra information inom olika 
områden. Det är inte alltid som böckerna finns tillgängliga då är det bra att kunna 
hitta dom via RIB och skriva ut dom eller läsa på skärmen. 
 
Vi tittar även på OP-RIB. Han menar på att här finns den information som är 
viktig vid en räddningsinsats koncentrerad, samtidigt som man genom att klicka 
på en knapp kan nå övrig information om det ämne man sökt på. En tanke 
angående Metod-Kem är dock att rubrikerna skulle kunna vara klickbara för att 
minska behovet av scrollning. 
 
Under intervjun uppstod ett par problem, det första var när vi skulle titta på 
WebResurs då java inte fanns installerat. Det andra problemet var att SQL-fel 
uppstod då vi försökte starta OP-RIB. Felet var så stort så att RIB fick stängas och 
startas om. Felet kvarstod. 
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Kommentar: Personen är positivt inställd till RIB men kommer ändå med 
värdefulla åsikter angående Resurs och hur det skulle kunna förbättras. 
Transport/Tillsyn är inte intressant för Nerikes Brandkår. Verktyg är bra. 
Utbildning Litteratur är användbart. Det som finns i OP-RIB är i princip det som 
är viktigast för Räddningstjänsten. Metod-Kem kräver idag scroll, det kan till 
exempel tas bort genom att göra rubrikerna klickbara. 

 

Intervju 2 

Man, Ca 50 år, Brandinspektör 
 

 
Person 2 tycker att RIB är lysande. Han säger sig dock inte vara särskilt bra på 
datorer eftersom han tillhör en generation som inte har växt upp med datorer. 
 
Det han tycker är bäst med RIB är att man kan hitta information om hur det som 
rinner ut vid en kemolycka rinner ner i backen beroende på vilken typ av jordlager 
som finns på platsen. Jag antar att han med detta menar att verktyget Kemspill-
Mark är bra. 
 
Intervjuobjektet saknar att RIB inte finns i bilarna och anser att det vore bra om 
det gjorde det. 
 
Vidare menar han på att många har för dåliga datakunskaper för att kunna 
använda RIB fullt ut. Då han undervisar i RIB på Räddningsgymnasiet så ser han 
att dessa elever däremot har lätt för att ta till sig innehållet. Användandet av RIB 
hänger mycket på vilket intresse som finns, det kanske skulle bli bättre om de fick 
mer övningstid. 
 
Den intervjuade känner att de ”resultatsidor” som kommer upp efter sökning kan 
vara lite väl plottriga, alltså att det är för mycket information som presenteras på 
samma yta. 
 
Kommentar: Intervjun blev kort eftersom personen som intervjuades var 
stressad. Detta berodde på att han egentligen hade fler arbetsuppgifter som han 
behövde utföra. Han tog sig dock tid för intervjun utan att jag behövde be om det. 
Kommentaren om att ”resultatsidorna” är plottriga är något som måste tas hänsyn 
till under utvecklingen av ett nytt gränssnitt. 
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Intervju 3 

Man, Ca 50 år, Brandinspektör 
 

 
Person 3 börjar med att berätta om att han under den tid som han läste till 
Brandmästare i Revinge fick se programmet Kemiska ämnen 4.0. Han anser att 
det här är ett bättre program då det dels innehåller mer ämnen, och dels känns mer 
tillförlitligt då det används inom industrin. Vidare innehåller det mer information 
om de olika ämnena. Vidare ger han tips om en Doktor inom Kemi som 
undervisar i Revinge. 
 
Den intervjuade känner inte att han kan lita på RIB till 100 %. Han har flera skäl 
till detta. Dels är antalet ämnen i databasen (i förhållande till Kemiska ämnen 4.0) 
lågt. Dessutom anser han att det är för dålig uppdatering på ämnena. Han saknar 
information som poäng för flaskor och hur många flaskor en bil får ta med sig 
samt hur många flaskor som får köras med den körkortsbehörighet som föraren 
innehar. Det här är frågor som han har fått på telefon men inte kunnat svara på 
eftersom han inte har tillgång till denna information i RIB. En annan orsak till att 
han inte litar på RIB till 100 % är att det finns en ångtryckskurva som är omöjlig. 
Då ångtryckskurvan inte kan se ut på det sättet är det ett uppenbart fel i 
programmet. Personen känner att han skulle känna sig tryggare om han hade 
exempelvis ett program till så att han kunde säkerställa informationen. 
 
Vidare kommenterar han att övningsprogrammen (Utbildning Program) inte är 
inlagda på sambandscentralen (vilket är platsen för intervjun). Han anser att 
övningsprogrammen är bra och att han gärna skulle använda dessa under 
kvällsövningar om programmen fanns inlagda. 
 
Den intervjuade anser generellt att Farligt Gods korten och de nya RIB korten är 
bättre. Han vill gärna visa de nya RIB korten för mig eftersom jag inte vet hur 
dessa ser ut, han har dock inte möjlighet att göra det under intervjudagen. 
Tydligen ska det på de nya RIB korten finnas ett tal som anger om man bör 
kontakta Miljö och Hälsa eller inte. Jag förstår inte riktigt vad han menar men han 
menar på att man i RIB bör kunna ha detta tal med samt information om vad man 
ska göra om man inte får tag på Miljö och Hälsa. Vidare önskar han en betoning 
på den metod som ska användas enligt principen: Människa, Miljö, Egendom. 
Han nämner saker som att det kan vara bättre att tända Diesel än att låta den rinna 
ner i vatten som kan vara viktigt för vattentäkter. 
 
Kommentar: Jag får uppfattningen att personen har använt sig relativt mycket av 
RIB då han kan säga vad som finns och inte finns i RIB jämfört med andra 
liknande program och har hittat fel som är viktiga att ta till sig. Samtidigt väcks 
intresset att titta närmare på Kemiska ämnen 4.0 och se om jag kan hämta 
inspiration från detta. Vidare använder han hellre kort än RIB varför jag även bör 
titta närmare på dessa kort och se om RIB kan ta efter utseende/funktion från 
dessa kort. 
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Intervju 4 

Man, Ca 30 år, Brandingenjör 
 

 
Person 4 börjar med att tala om att han aldrig har använt RIB i en akut situation. 
Han använder RIB mer i förebyggande arbete så som samhällsplanering, vid 
arbete med detaljplaner och för riskhantering. 
 
Under intervjun går vi in på Farliga ämnen. Här upptäcker vi ett 
användargränssnittsfel. Uppe till höger i fönstret finns två rader med Minimera, 
Återställa, Stängknappar. Den undre raden är helt inaktiv. Det är mycket lätt att 
man klickar på det övre krysset när man vill lämna Farliga ämnen, man får då 
frågan om man vill stänga RIB, vilket man ju förmodligen inte vill. Vidare 
kommenterar den intervjuade att bakåtpilen inte är placerad på samma ställe som i 
till exempel Internet Explorer. Han nämner även en framåtpil, något som inte 
finns i dagens RIB. Intervjuobjekt 4 anser att det är bra att man kan söka på namn 
och del av namn. Fliken Räddningstjänstinfo är bra på skadeplats, dock använder 
han själv Farligt Godspärmarna. 
 
Att möjligheten till att läsa andras erfarenheter finns är bra, däremot är det få 
ämnen som har erfarenheter, för att funktionen ska kunna bli användbar bör detta 
uppdateras oftare. 
 
Personen anser att det är svårt för ett Inre Befäl att hinna med RIB samtidigt som 
allting annat som måste göras på sambandscentralen. Han tror att det bör sitta en 
extra person som bara kan koncentrera sig på RIB för att det ska kunna fungera 
under en insats. 
 
Ett verktyg som han använder sig av är Gasol, i vilket man kan mata in olika 
värden och testa olika fall för gasmoln. 
 
Som helhet så anser den intervjuade att RIB är bra och enkelt att använda. Det 
används, men inte så ofta. 
 
Kommentar: Personen är positivt inställd till RIB. Han kommer dock med 
värdefulla åsikter angående gränssnittet gällande Farliga ämnen, de fel som 
nämns är saker som bör åtgärdas under det här examensarbetets gång. Vidare 
anses det svårt för ett Inre Befäl att hinna med RIB under en insats, detta tyder på 
att förändringar bör göras för att göra det möjligt att hinna med att använda RIB 
som är menat att kunna användas akut. 
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Intervju 5 

Kvinna, Ca 30 år, Brandingenjör 
 

 
Person 5 börjar med att tala om att hon aldrig har använt RIB i en akut situation. 
Däremot har hon anropat sambandscentralen och ställt frågor om farliga ämnen. 
Hon har då fått de svar hon behöver men hon vet inte om svaren har hämtats via 
RIB. 
 
Vidare har hon använt delar av det Insatsstöd som finns i OP-RIB genom att 
anpassa detta så att det passar för Nerikes Brandkår. I verktygsdelen har hon 
framförallt använt BFK och Gasol. 
 
En sak som hon känner att hon saknat när hon arbetat med Farliga ämnen är 
ångtryckstabeller. Jag berättar att det för många ämnen finns en graf där trycket 
vid tre temperaturer även anges i klartext. Hon har inte hittat en sådan graf för de 
ämnen hon behövt, eventuellt kan vissa ämnen alltså sakna en graf. 
 
Under sommarens översvämningar hjälpte den intervjuade till vid insatsen i 
Ljungby. Här använde man sig av Lupp skarpt. Hon upplevde här ett problem men 
är osäker på om det eventuellt redan finns funktioner för detta i Lupp. Under 
insatsen fördes mängder med uppgifter in i Lupp, dessa hamnade i en enda logg 
med angivelser ända ner på sekunden. Problemet var att de inte kunde hitta någon 
sökfunktion för att se vad som gjordes under en timma, en dag eller en vecka. Hon 
anser att det borde finnas sökfunktioner för detta och att det skulle kunna bläddras 
fram som i ett bibliotek. 
 
Kommentar: Det finns två saker som är viktiga att ta till sig från den här 
intervjun. Det ena är att den intervjuade inte har hittat ångtryckstabeller då hon 
ansett att hon behövt dem. Det här kan bero på dels att en tabell saknades i 
aktuellt fall eller att det inte är tillräckligt tydligt grafiskt angett att en sådan tabell 
finns tillgänglig. 
 
Det här arbetet omfattar inte Lupp, men det som sägs om detta är mycket viktigt 
ur användbarhetssynpunkt för Lupp, det här är något som måste rapporteras vidare 
till dem som utvecklar Lupp. 
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Intervju 6 

Man, Ca 30 år, Brandingenjör 
 

 
Person 6 börjar med att ta upp installationsproblem rörande en bärbar dator. Om 
jag förstår rätt så hade han installerat RIB på sin bärbara dator och sedan kopplat 
upp den mot nätverket på Nerikes Brandkår. RIB trodde då att det använde sig av 
RIB på server och problem uppstod. Han avinstallerade då RIB från datorn, och 
installerade igen med följden att RIB inte fungerade. Jag sa som kommentar till 
detta att han bör kontakta RIB enheten och förklara närmare då jag inte har 
erfarenhet av problemet. 
 
Han nämner även att han inte gillar att varje tilläggsverktyg måste installeras 
separat. Han ser ingen nytta med detta. Vidare anser han att man i så fall skulle 
kunna kräva serienummer eller liknande vid en första start av de olika 
programmen utifall det är program som enbart exempelvis Räddningstjänsten har 
rätt att nyttja. Nästa kommentar gäller Resurs. Han anser att uppdateringen är 
mycket dålig. Om Resurs ska vara vettigt måste det uppdateras, och det måste 
uppdateras ofta. Vidare vet han inte att man kan nå den senaste uppdateringen i 
webbformat. Ingen har berättat att de dessutom själva kan uppdatera information 
om stationens resurser via detta. 
 
I Farliga ämnen finns några problem. Det första är att man kan välja mellan 
Namn och Del av Namn när man söker på ett ämne. Om man väljer Namn, vilket 
tolkas som att man söker på exakt det namnet man skriver så vill man inte få 
ämnen som heter något helt annat än Etanol i sökresultatet. Söker man på 
exempelvis Klor får man hela 71 träffar, det här fungerar inte i ett skarpt läge, han 
kan tänka sig att andra som använder det kan känna irritation och stress över detta, 
själv vet han att det är så här och har accepterat detta. Den intervjuade menar på 
att man eventuellt skulle kunna lägga till ett alternativ som heter Exakt namn för 
att lösa problemet. Vidare så menar han på att man ibland kan få konstiga söksvar. 
Söker man på Gasol så får man inte upp 13 träffar, ingen utav dessa har namnet 
Gasol i söklistan. Det här tycker han är konstigt och säger att exempelvis Farligt 
Gods-kortet använder sig av handelsnamnet Gasol istället. Han visar även på ett 
annat program (SBF) som istället ger fyra träffar om man söker på Gasol. Av 
dessa heter åtminstone en Gasol. En slutsats är att handelsnamnet bör hittas i 
träfflistan och inte som synonym till ämnet. 
 
Vidare har han en tanke om att det vore bra om man kunde skapa kopplingar 
mellan RIBs databas över Farliga ämnen och exempelvis verktyget BFK. 
Kopplingen skulle innebära att man söker på ett ämne och därefter öppnar 
verktyget. Då skulle all information som behöver fyllas i om ämnet vara förifylld 
och koncentrationen kunna läggas på beräkningen och resultatet. Detta är viktigt 
för att kunna använda dessa program i en eventuellt skarp situation. 
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Kommentar: Jag får uppfattningen om att den intervjuade har använt sig av RIB 
relativt mycket eftersom han har hunnit skaffa sig många åsikter om vad som inte 
är bra. Flera av dessa kommentarer bör rättas till under arbetets gång. Vidare bör 
det föreslås till Räddningsverket att man bör möjliggöra koppling mellan Databas 
och Verktyg då detta även enligt mig själv är viktigt i akuta situationer. 

7.5 Analys av intervjuerna 
Efter att intervjuerna hade dokumenterats gjordes en analys av vad användarna 
tycker om RIB och vad som bör finnas i åtanke vid utvecklande av nästa RIB. 
Analysen kan återfinnas i kapitel 10. 
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8 RIB Användarstöd 

Räddningsverket anordnar endagskurser, så kallade RIB Användarstöd. Dessa 
anordnas ute på brandstationerna för grupper om cirka tolv personer. Användar-
stöden inleds med en beskrivning av RIB och dess historik och organisation. 
Räddningsverket tar med sig ett antal bärbara datorer till varje Användarstöd, på 
dessa finns RIB och medföljande verktyg/utbildningsprogram installerade. 

8.1 Organisation för Användarstöd 
Dagen är organiserad så att man går igenom en del i programmet i taget varefter 
deltagarna får söka efter svaren på ett antal frågor som delats ut. I mån av tid och 
önskemål presenteras olika verktyg och utbildningsprogram efter det att själva 
programmet har gåtts igenom. 

8.2 Dokumentation 
Jag har suttit med som observatör vid två användarstöd. Det första var i Motala 
den 2 september 2004, det andra var i Örebro den 5 oktober 2004. Som observatör 
har jag suttit bakom deltagarna och antecknat kommentarer från kursansvariga 
och deltagare kontinuerligt på en bärbar dator. Vidare har fel som görs av 
deltagarna under de stunder då de letar efter svar på frågor antecknats. Eventuella 
tankar som väcks i mitt huvud har skrivits ner i kursiv stil i samma dokument. 
Efter användarstödens slut har anteckningarna gåtts igenom och ett 
sammanfattande dokument skrivits, det är detta dokument som återges här. 
 
I efterföljande avsnitt presenteras sådana delar av dokumentationen som kan anses 
vara användbara för utvärdering av nuvarande användargränssnitt och vid 
utvecklande av ett nytt sådant. 

8.2.1 RIB Användarstöd Motala 2 september 2004 

Den första delen som vi gick igenom var Farliga ämnen. Vid fritextsökning, då 
man vet hur ett ämne stavas, exempelvis Ammoniak, kan användaren välja att 
söka på Namn. Det finns även ett annat val, Del av Namn. Flera kursdeltagare 
missar den här detaljen varför det borde förtydligas vad valen betyder. 
 
Vi söker på Ammoniak med valet Namn och klickar på Ammoniak, vattenfri. 
Härefter klickar vi på knappen [Visa ämne] som nu blivit tillgänglig. Information 
om ämnet presentas nu i olika flikar. Vi väljer fliken Räddningstjänstinfo. Nederst 
på sidan finns en knapp som det står [Erfarenheter] på, vi klickar på den. Detta 
resulterar i en färdig sökning i SRV Bibliotek. För att användaren ska kunna återgå 
till Farliga ämnen måste han/hon trycka på knappen [Töm fälten] då sökningen 
annars ligger kvar nästa gång som användaren kommer dit. Det här är en detalj 
som jag anser är dålig för användbarhet och förståelse för programmet. Det ska 
även tilläggas att användaren måste backa för att komma tillbaka till information 
om Ammoniak. Användaren kan alltså inte läsa flera erfarenhetsdokument 
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samtidigt, dessutom kan användaren inte läsa ett erfarenhetsdokument samtidigt 
som han/hon tittar på mer information om ämnet. 
 
Under dagen berättar kursansvariga att planer för en engelsk version av RIB finns, 
då bör man som programutvecklare fråga sig om förståelsen för ikoner på knappar 
i RIB finns för icke-svenskar.  
 
Härefter får deltagarna försöka hitta svaren på ett antal frågor rörande Farliga 
ämnen. Två kommentarer från detta snappas upp: ”Det går inte att skriva.” och 
”Ingen hjälpruta kommer upp om man trycker på F1 för utökad fysdata.”. Den 
första kommentaren kommer ifrån deltagare som försöker skriva i textrutor som i 
själva verket är datafält som visar information. 
 
Vi går vidare till Bibliotek. Här har vissa av lagarna gått ut (Räddnings-
tjänstlagen). Här frågar jag mig varför jag som användare av programmet kan nå 
en utgången lag. I Clipart kan användaren kopiera bilder och klistra in dessa i 
andra program. En fråga jag ställer mig är varför bilderna finns att hämta i både 
bmp- och vektorformat. Detta känns som onödigt utrymmeskrävande vid en 
installation på dator. Vidare betonas att användaren det vid användarstödet att 
användaren får kopiera text och bilder i tjänsten för användande vid exempelvis 
utbildning. Detta är något som skulle kunna betonas för användarna. Vi går in i 
SRV Bibliotek.  
 
Vi börjar med att skriva en bokstav i en utav rullistmenyerna och märker att vi 
hamnar på olika ställen i rullistmenyn beroende på vilken och hur många 
bokstäver vi skriver. Det här är en bra funktion för användaren då han/hon inte vet 
det exakta namnet. Vidare kan användaren söka på namn, det är då viktigt hur 
sökningen görs, exempelvis får användaren inte skriva något mellanslag efter ett 
namn eftersom sökningen då blir utan resultat. Det finns ingen instruktion kring 
detta, om programmet ska fungera på det sättet måste detta anges tydligt. Vid 
efterföljande övning är detta mycket riktigt något som kursdeltagare gör fel på. 
 
Det kan hända att användaren hittar en bok som denne vill ha, detta kan göras via 
kontakt med de olika biblioteken, här vore det bra om det gick att se enkelt hur 
biblioteken kan kontaktas. 
 
På söksidan finns något som heter klassificering. Här kan användaren via olika 
mappar klicka sig ner till ett önskat område. Mapparna har olika färger beroende 
på om det finns undermappar eller ej. Det här förstår jag inte då det inte är så detta 
brukar anges i andra program. När jag som användare väl har valt en mapp 
kommer en kod upp i rutan bredvid [Klassificering] som anger var i trädet man 
gått. Här frågar jag mig hur bra detta är ur användarens synvinkel. Jag kan inte 
tänka mig att användaren förstår sig på denna information, därmed borde den inte 
anges som en sifferkombination. 
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I SRV Bibliotek finns ytterligare en sak som kursdeltagarna gör fel på, söksidorna 
finns på två olika flikar som hänger samman. Deltagare glömmer gärna bort att 
tömma den ena sidan innan sökning sker via den andra. Detta ger inte några 
resultat alls. 
 
Vidare ifrågasätter jag användandet av ord när användaren vill ha med flera ord i 
en sökning. I andra program används exempelvis AND och NOT eller + och -, 
men i RIB användes istället OCH samt INTE. Jag förstår inte varför RIB här har 
valt att använda svenska termer. Att använda antingen de vanliga engelska, eller 
symboler vore bättre. 
 
Vi antar att vi har gjort en sökning och fått upp en lista med olika dokument. Vi 
öppnar ett av dessa, vi får då klicka på pil för att få mer information eller 
eventuellt fulltext om pilen inte fungerar. Där kan jag som användare i vissa fall 
öppna en pdf. Jag anser själv att det här är onödigt komplicerat och otydligt för att 
se om en pdf finns tillgänglig eller ej. 
 
Något som är bra är att dokument man tittat på blir gröna i resultatlistan så länge 
som programmet är igång. Eventuellt skulle detta kunna visas även på ett sätt där 
det inte krävs att användaren kan urskilja olika färger. 
 
En ytterligare sak om söksidan som bör nämnas är att det högst upp finns ett antal 
rutor som kan bockas i. De olika rutorna står för olika typer av dokument. Är en 
ruta inte ikryssad kan inte ett dokument av typen komma upp som sökresultat. Det 
här hade jag inte förstått varför det skulle kunna förtydligas. 
 
Vi går vidare till Resurs. Om jag klickar på [Expert finns] i Farliga ämnen så 
hamnar jag mitt i sökträdet inne i Resurs, jämför med erfarenheter. I Resurs ges 
möjlighet till fritextsökning och till sökning via klickning på olika mappar. Här 
finns två ikoner, dels en svensk flagga, dels explorersymbolen. Symbolen är 
klumpig, det enda den symboliserar är att det under detta döljer sig ett dokument 
och inte en lista med resultat ur en databas. 
 
Vi går vidare till Statistik. Ett problem jag känner finns i detta är att jag kan 
markera olika rader i tabellen, jag trodde då att jag skulle kunna få se diagrammen 
visade med enbart dessa rader. Detta är inte möjligt, det är i själva verket statiska 
diagram. Min åsikt om detta är att användaren inte ska kunna välja saker om 
väljandet inte har någon inverkan på resultatet. 
 
Under Utbildning Litteratur finns 12 knappar. Dessa är tydligen kopplade till 
skolornas ämnesområden. Det här är väl många knappar, dessutom har inte alla 
användargrupper gått på skolorna varför ämnesområdesindelningen är mindre 
logisk för vissa användare. Ser vi dessutom till att programmet ska komma i en 
engelsk version så är ämnesområdena troligen inte de samma i andra länder heller. 
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8.2.2 RIB Användarstöd Örebro 5 oktober 2004 

Vi börjar även på detta användarstöd med Farliga ämnen. Det berättas att 
sökfönstret här har sett likadant ut länge. Här kan det talas om en eventuell 
igenkänningsfaktor. Om användaren inte vet hur ett ämne stavas kan han/hon 
skriva oniak istället för Ammoniak och söka på Del av Namn. På söksidan finns 
bland annat möjlighet att söka på farlighetsnummer och UN-nummer, tanken med 
utformning för just denna sökning är att efterlikna skylten. Jag ser inte någon 
direkt nytta med detta eftersom det enligt min åsikt istället förstör kontinuiteten i 
programmet. Det kan även eventuellt lura användaren att tro att han/hon måste 
fylla i båda talen. Vidare kan användaren söka på något som förkortas CAS 
(Chemical Abstract Service) vilket fungerar ungefär som ett personnummer. Det 
var inte någon kursdeltagare som visste vad det här var, jag frågar mig om det är 
nödvändigt att kunna söka på detta här. 
 
Om vi klickar på ett ämne och går in på fliken Räddningsjänstinformation finner 
vi till vänster en tolkningsdel med farlighetsnummer, risker, förstahandsåtgärder, 
initialt riskområde, reaktioner, skyddsutrustning vid läckageplats, släckmedel, 
hazchemkod och så vidare. Till höger finns Metod Kem. Kursansvariga menar på 
att fördelen med detta i jämförelse med Farligt Gods-kort är antalet ämnen och 
möjligheten att uppdatera. Det framkommer dock gång på gång att just antalet 
uppdateringar anses vara för lågt. 
 
Vidare berättas det att användaren själv kan ange i vilken ordning som flikarna 
ska visas. Jag letar en stund efter hur jag kan göra detta utan att hitta något annat 
än att jag kan välja vilken startflik jag vill ha. Detta ligger relativt väl dolt för 
användaren. Om något är så här svårt att ställa in så är det heller inte någon 
möjlighet för användaren enligt mig. 
 
Även på detta användarstöd glömmer deltagarna (användarna) att tömma fälten 
innan sökning i databasen. En person är osäker på hur han kommer tillbaka till 
huvudmenyn och hur han kommer tillbaka till söksidan, vilket sker med bakåtpil. 
Ett par personer uttrycker osäkerhet när de vill ha fram ångtryckskurvan. 
 
Vi går vidare till SRV Bibliotek och deltagarna påminns om att de måste tömma 
fälten eftersom senaste sökningen ligger kvar även om de nått bibliotek från en 
annan programdel. Det berättas att användaren kan kombinera sökord med OCH 
och INTE. Om jag söker på flis får jag 30 träffar, skriver jag däremot flis och torv 
så får jag bara en träff. Återigen känner jag att det här sättet att använda 
begränsningar inte är bra. Vi tittar även på kryssrutorna och klassificeringen. 
Även här betonas det att användaren måste tömma fälten när denne växlar mellan 
brandutredningar och sökflikarna. 
 
I SRV Bibliotek kan jag klicka i något som heter ”Matcha hela ord”. Det här är till 
för att jag som användare vid exempelvis sökning på klor ska kunna få upp enbart 
de som innehåller klor, istället för sånt som har klor i ordet såsom diclor… Jag 
förstår ändå inte riktigt innebörden av Matcha hela ord varför det kan tyckas att 
den frasen är olämplig. 
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Vi går vidare till Resurs. Ett förslag som kommer upp från kursdeltagarna är att 
information om exempelvis lufttuber och andningsskydd skulle kunna tas bort 
samtidigt som information om svävare, länspumpar et cetera läggs till. 
Kursansvariga nämner att funderingar har funnits på att avveckla Resurs och 
istället ge information om de resurser som SRV har. Även på detta användarstöd 
kommenteras explorersymbolen i Resurs. Ett förslag på att använda symbolen I 
kommer upp. Vi söker även på fritext, eld, varefter svaveldioxid bläddras fram i 
mapparna. Det här är knappast syftet med funktionen fritextsökning. 
 
Vi går vidare till Utbildning Litteratur. Tolv knappar för olika områden upplevs 
som väl mycket. Om användaren klickar på en av dessa öppnas Internet Explorer, 
här återfinns knapparna uppe till vänster. I övre delen av skärmen, samt på den 
vänstra sidan av densamma är bakgrunden mörkblå. Resten av skärmen har vit 
bakgrund. Till vänster finns en mappstruktur i vit text, det ska dock noteras att 
texten blir röd om användaren för pekdonet över denna. Röd är inte bra på 
mörkblå bakgrund då kontrasten är liten samt att det kan finnas färgblinda 
användare. Den bok som väljs i menyn hamnar överst på den vita bakgrunden, här 
återfinns kort information om boken. Om användaren klickar på den länk som 
anges öppnas hela boken i pdf-format. Jag noterar att viss del av litteraturen är 
film, det kan eventuellt vara bra att förtydliga att viss litteratur är film. 

8.3 Analys av användarstöd 
Efter att användarstöden hade dokumenterats gjordes en analys av vad som 
framkommit om användaren i relation till RIB under användarstöden. Analysen 
kan återfinnas i kapitel 10. 
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9 Användbarhetstest på nuvarande gränssnitt 
enligt utvärderingsmodellen 

Syftet med detta användbarhetstest var att utvärdera det gränssnitt som RIB har 
idag. Resultaten från detta första användbarhetstest kommer sedan användas vid 
framarbetning av ett nytt förslag på gränssnitt.  

9.1 Metod för användbarhetstest 
Tre olika typer av datainsamlingar har genomförts, dessa är dels egna test-
körningar av programmet (ET), dels öppna intervjuer med användare av RIB (ÖI) 
och observationer vid utbildningsdagar i användande av RIB (OBS). 
 
De faktorer som finns med i utvärderingsmodellen har undersökts i sin helhet, 
kommentarer kring dessa följer löpande under redovisningen från användbarhets-
testet. Här redovisas också den klassificering som tidigare gjorts av de olika 
faktorerna, enligt skalan; mycket viktiga faktorer (MVF), viktiga faktorer (VF) 
och önskvärda faktorer (ÖF) samt vilken typ av datainsamling som använts för 
respektive faktor. En bedömning görs för varje faktor där det redovisas hur pass 
väl respektive faktor är uppfylld. De olika bedömningsstegen är helt uppfyllt, 
delvis uppfyllt samt ej uppfyllt. I de fall där faktorn bedöms som ej uppfylld eller 
delvis uppfylld redovisas i allmänhet ett förslag på förbättring. 
 
Utvärderingen av varje faktor redovisas enligt nedanstående modell: 
 

1. Användaren kan se var i systemet han/hon befinner sig [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: 
Vikt: 
Kommentar: 
Bedömning: 
Förslag på förbättring: 
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9.2 Sammanställning av testet 
Här följer användbarhetstestet på det nuvarande gränssnittet för RIB.  

Visuell klarhet 

1. Användaren kan se var i systemet han/hon befinner sig [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Användaren kan mestadels se var i systemet han/hon befinner 
sig. Om man har sökt efter dokument i SRV Bibliotek och öppnat ett sådant 
ges dock information av typen ”Dokument Nr.nr (1 av Nr)” som angivelse 
över var användaren befinner sig. I Resurs ges ingen information alls om var 
man befinner sig i systemet när man har angett Visa organisation. I Farliga 
ämnen kan användaren tydligt se var han/hon befinner sig, det samma gäller i 
Statistik och för den information som presenteras i en webbläsare. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: I SRV Bibliotek bör det anges vilket dokument som 
visas och var man befinner sig, I Resurs bör det anges att det visas information 
om en organisation. 
 
2. Användaren känner att han/hon alltid är på samma plats och att 

informationen kommer till dem [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Användaren känner att han/hon befinner sig på samma plats i de 
delar av systemet som visas direkt i programmet. Lagar, förordningar och 
Utbildning Litteratur presenteras dock inte inne i RIB utan i webbläsare. Detta 
görs via två olika gränssnitt, ett för lagar och förordningar, ett för Utbildning 
Litteratur. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Detta kan förbättras antingen via presentation av allt 
material direkt via RIB, alternativt att man använder sig av samma gränssnitt 
som i RIB även i webbläsaren. 
 
3. En dialog har en början, en mitt och ett slut så att användaren vet när 

han/hon kan gå vidare [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: VF 
Kommentar: Det visas tydligt när ett sökresultat har kommit. Dock kan 
dialogen i sökfönstret anses undermålig så till vida att användaren inte riktigt 
vet vad de olika sökmöjligheterna betyder. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Visa tydligt hur användaren ska ange sin sökfråga och 
vad de olika alternativen vid sökning innebär. 
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4. Fönster är enkla att överskåda och information är inte uppdelad på flera 
sidor [S&P, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET, ÖI 
Vikt: MVF 
Kommentar: Under intervjuerna med användare framkom det att sökresultat-
fönster kännas plottriga. Vidare, särskilt i Farliga ämnen, är informations-
mängden så stor så att scrollning krävs för att kunna se eftersökt information. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Man bör öka tydligheten i sökresultaten samt se över 
hur man presenterar informationen. Information bör om möjligt struktureras så 
att scrollning inte krävs. 
 
5. Varje fönster har ett namn så att användaren vet var han/hon befinner sig 

[W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Se kommentar för faktor 1. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Se kommentar för faktor 1. 

 
6. Varje sida har ett namn så att man kan se dess relation till andra fönster 

[S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Då information anges om var användaren befinner sig så anges 
den (om den finns alls) enbart som vad det aktuella fönstret innehåller, ej hur 
informationen är relaterad till annan information. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Strukturen bör tydliggöras så att användaren ser var 
han/hon befinner sig. 

Tydlighet 

7. Systemet talar användarens språk. Dialoger, fraser och begrepp är 
familjära för användaren [Nielsen, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET, ÖI 
Vikt: VF 
Kommentar: De alternativ som finns vid sökning, till exempel namn, del av 
namn och matcha hela ord, är oklara i deras betydelse. Den information som 
ges om ett farligt ämne ges i termer som bör vara bekanta för användarna, 
eventuellt kan termer angående gränsvärden och toxdata kräva att användaren 
letar efter deras betydelse i hjälpsystemet.  
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Förbättra sökningsfönstren så att alternativen är klara 
i deras betydelse. Vidare skulle en förklaring kunna ges av termer när pekdon 
förs över dessa, istället för att användaren ska behöva uppsöka informationen i 
hjälpsystemet. 
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8. Metaforer är konkreta så att användarna vet vad de kan förvänta sig i en 
datormiljö [Firelily, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: VF 
Kommentar: Om vi börjar med huvudmenyn så kräver Resurs samt Avsluta en 
förklarande text för att åtminstone jag ska kunna gissa var jag ska hamna om 
jag klickar på någon av knapparna. Vidare är de två knapparna Utbildning 
program och Utbildning litteratur väl lika i sitt utseende. Detta blir ännu 
tydligare när vi är inne i något utav delprogrammen, där bilderna på 
knapparna är i mindre format och saknar förklarande text. 
Går man in i Transport/tillsyn så blir känslan att bilderna på knapparna skulle 
vara svårtydda om den förklarande texten under inte fanns, detsamma gäller 
för de knappar som nås om man klickar på Bibliotek.  
Om man klickar på Statistik så når man ett fönster med tre knappar, här har två 
knappar samma bild. Vi går vidare till Utbildning litteratur, här har de flesta 
knapparna en tydlig metafor, förutom Förebyggande/risk och Allmänt. 
I Resurs används det välkända Internet Explorer e:et för att visa att 
användaren kommer att få se ett dokument om han/hon klickar på länken. 
Detta är missvisande eftersom dokumentet inte alls visas i webbläsare utan 
direkt i programmet. 
Den text som står på knapparna inne i de olika programmen är genomgående 
självförklarande. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Man bör se över vilka metaforer som används så att 
dubbletter undviks. Vidare bör de metaforer som användaren inte förstår utan 
förklarande text ändras så att användaren vet vad han/hon ska förvänta sig. 
 
9. Metaforerna är anpassade till användarens mentala modell [Firelily, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: De flesta bilderna är anpassade till den största användargruppen, 
Räddningstjänst. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
 
10. Dialog finns i ett minimum, den är naturlig och logisk för användaren 

[Nielsen, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: VF 
Kommentar: Både egna tester och observationer av användare av RIB har 
visat att det är lätt att glömma att tömma fälten vid sökning. Vidare finns 
knappar, exempelvis [Expert finns] samt [Erfarenheter] i Farliga ämnen 
som leder användaren in till en färdig sökning i en annan del av programmet, 
det här känns inte logiskt och naturligt.  
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Undvik hopp mellan olika delar i programmet. Vidare 
måste kravet på att tömma fält innan en sökning förtydligas. 
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11. På menyer och knappar står huvudfunktionen först [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: I de listmenyer, och på de knappar som finns i RIB står 
huvudfunktionen genomgående först.  
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
12. Systemet erbjuder ett tydligt sätt att navigera till systemets olika delar 

[TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Systemet erbjuder mestadels ett tydligt sätt för navigation till 
olika delar, dock kan vissa knapptryckningar resultera i färdiga sökningar i 
andra delprogram, detta är något som inte är bra eftersom användaren 
förmodligen vill fortsätta befinna sig där han/hon var innan knapptryckningen. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Om möjligt bör man plocka bort dessa plötsliga hopp 
till andra delar av programmet. Detta skulle kunna göras genom att presentera 
den information som användaren skulle ha nått via den färdiga sökningen 
direkt för användaren i det fönster som han/hon befinner sig eller via en 
popup. 
 
13. Alla element som inte är text har en textekvivalent, till exempel text som 

beskriver en bild eller grafisk knapp [S&P, 2004].  
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Huvudmenyn i det mindre formatet har visserligen inte någon 
synlig textekvivalent, men om pekdon förs över knappen så visas en sådan. 
Det samma gäller för de knappar som används i Utbildning Litteratur:s webb-
gränssnitt. Vidare finns ett clipart-bibliotek, även här finns en förklarande text 
till bilderna. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
14. Stora block med information är uppdelade i mindre grupper för ökad 

läsbarhet [W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET, ÖI 
Vikt: VF 
Kommentar: Under Farliga ämnen finns en flik som heter Akutsjukvård, 
bredden på textmassan som presenteras är här stor. Visserligen finns en 
uppdelning mellan ögon, mun et cetera, men uppdelningen är inte gjord så att 
man kan klicka sig ner till önskad del, istället krävs scrollning för att nå 
information. Texten blir svårläst på grund av textbredden.  
Under fliken Räddningstjänstinfo finns två scrollbara kolumner, den vänstra är 
räddningsjänstinfo, den högra är metod kem. Bägge kolumnerna kan stundtals 
kräva scrollning, inte heller här tillåts klickning ner till önskad del av 
informationen. Bredden på textmassan är däremot tillfredsställande. 
I SRV Bibliotek kan sammanfattningar av dokument återfinnas, även här är 
bredden på textmassan för stor. 
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Presentation av information i Farliga ämnen är väl uppdelad. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Minska bredden på textmassor, tillåt om möjligt 
användaren att nå olika delar i textmassan genom att klicka på länkar. 
 
15. Listor är logiskt ordnade, alternativt i bokstavsordning [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: I Farliga ämnen under fliken Fysikaliska data finns en ruta där 
gränsvärden kan presenteras, dessa presenteras ej i bokstavsordning. Informa-
tionen till vänster är ordnad enligt olika typer av information. Den data som 
presenteras under övriga flikar i Farliga ämnen får sägas vara logiskt ordnad. 
I Resurs används ett mappsystem för sökning, detta är ordnat enligt olika 
ämnesområden och i bokstavsordning.  
I knappmenyerna är knapparna inte ordnade enligt bokstavsordning. Det känns 
inte som om att det finns en tanke med ordningen på knapparna. Detta gäller 
huvudmenyn, transport/tillsyn, bibliotek, verktyg, utbildning program samt 
utbildning litteratur. 
I Utbildning Litteratur:s webbgränssnitt, är respektive ämnesområde uppdelat 
i ett mappsystem med underliggande titlar. Varken mapparna eller titlarna 
ligger i bokstavsordning. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Ordningen på knappar, alternativt mappar, bör vara i 
bokstavsordning. 
 
16. Information i form av text är vänsterjusterad [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Den text som presenteras i rutor för information är genomgående 
vänsterjusterad. Dock är vissa rutor för information placerade till höger även 
då ingen ruta finns till vänster. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Då det är möjligt bör rutor för information presenteras 
till vänster. 
 
17. Om symboler finns i olika storlek ska en större symbol vara minst 1.5 

gånger så stor som den mindre [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: De bilder som finns på de stora knapparna är minst 1.5 gånger så 
stora som de som finns på de små knapparna. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
18. Användaren kan enkelt särskilja olika kolumner i en tabell och deras 

betydelse [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
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Kommentar: Vid sökning presenteras sökresultatet i en tabell, här är 
kolumnbeskrivningen centerjusterad medan informationen som presenteras är 
vänsterjusterad. Då vissa kolumner är breda gör detta att kolumnbeskrivningen 
blir otydlig. I övrigt är det enkelt att särskilja olika kolumner, då 
kolumnbeskrivningarna är skrivna på en olikfärgad bakgrund. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Eftersom informationen i tabellerna vanligen är 
vänsterjusterad bör även kolumnbeskrivningarna göras vänsterjusterade. 
 
19. Labels är placerade nära datafält [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Labels som hör till olika datafält är placerade alltifrån mycket 
nära datafältet till flera centimeter ifrån datafältet. Vidare förekommer det 
(söksida för SRV Bibliotek) labels som ligger strax till höger om ett datafält, 
dessa labels tillhör ett datafält som ligger längre bort till höger. Under Resurs, 
Visa organisation finns labels som är placerade ovanför datafält. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Det är inte oklart vilket datafält som en label tillhör i 
nuvarande RIB, dock bör samma sätt att använda labels användas konsekvent 
genom hela programmet. 

Konsekvens 

20. Systemet använder ett konsekvent språk [Nielsen, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Genom programmet används genomgående samma beteckningar 
på knappar. Det språk som används i RIB är konsekvent. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
21. Systemet använder en konsekvent struktur [Nielsen, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Det finns ett antal knappar i systemet som leder till en redan 
gjord sökning i en annan del av RIB. Användaren är troligen inte ute efter att 
göra en egen sökning utan bara efter den information som fåtts ut genom 
sökningen varför ett besök i en annan del av programmet bör kunna undvikas. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Se till att inte hoppa till en annan del i programmet.  
 
22. Shortcuts används konsekvent genom hela systemet [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Genvägen till sökknappen är växelvis [ALT+ö], växelvis 
[ALT+k]. Samma sak gäller knappen, Skriv ut X [ALT+s] eller [ALT+u] och 
för Visa X som använder [ALT+v], [ALT+d] och [ALT+o]. Knappen Töm 
fälten använder genomgående [ALT+t]. Det finns en knapp, Erfarenheter, 
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som även denna använder [ALT+t]. Även knappen Förhandsgranska i 
Statistik använder [ALT+ö]. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Samtliga knappar som heter sök ska använda sig av 
samma genväg. Detsamma gäller för Skriv ut och Visa. Vidare ska genvägarna 
göras så att två olika knappbeskrivningar av samma typ använder samma 
genväg. Man bör tänka igenom vilka genvägar som används och eventuellt 
använda sig av de standardgenvägar som används i andra datorprogram. 
 
23. Ikoner och metaforer används konsekvent i systemet [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Både ikoner och metaforer används konsekvent i systemet. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
24. Lokalisering av knappar, tabeller et cetera är konsekvent i systemet [TOG, 

2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: De två knappar som används vid sökning, [Sök] och [Töm 
fälten], är konsekvent placerade till höger om de datafält som används vid 
sökning. I de fall där tabeller, som resultat av en sökning, förekommer är de 
placerade längst ner på skärmen och täcker hela sidans bredd. De knappar som 
tillhör en resultattabell är genomgående placerade under tabellerna. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
25. Navigationen är konsekvent genom hela systemet [TOG, 2004 och W3C, 

2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: I programmet sker navigation både direkt i RIB och i 
webbläsare. I RIB sker navigationen via klickning på knappar eller flikar, 
medans navigationen i webbläsaren sker via klickningar på länkar eller genom 
att gå neråt i en mappstruktur. Sökning i Resurs sker genom att gå neråt i en 
mappstruktur. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Om två olika gränssnitt ska användas bör 
navigationen i dessa efterlikna varandra för att underlätta för användaren. 
 
26. Användaren känner igen sig i systemets olika delar [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Programmet använder sig dels av sitt eget gränssnitt och dels av 
ett webbgränssnitt, dessa använder sig av olika färger samt olika typer av 
navigation. Om man som användare väljer att klicka på knappen 
[Förhandsgranska statistik] får man upp ett fönster som ej liknar övriga 
fönster. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
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Förslag på förbättring: Om ett webbgränssnitt ska användas i fortsättningen 
bör detta ha samma typ av navigation samt använda sig av de färger som 
används i RIB. Förhandsgranskningsfönstret i Statistik måste göras om så att 
det liknar övriga delar av programmet. 
 
27. Font, fontstorlek, färg används konsekvent genom systemet [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Under fliken Räddningstjänstinfo i Farliga ämnen finns två 
scrollrutor med text, den vänstra använder en font utan taggar medan den 
högra använder en font med taggar. Fontstorleken som används för dessa två 
scrollrutor är olika. Vidare har de rubriker som används i dessa två rutor olika 
färg. Under fliken Akutsjukvård används en annan fontstorlek än den som 
används under tidigare nämnd flik. Detta känns inte konsekvent. 
Jag väljer att klicka på knappen [Lagstiftning] i Bibliotek. En webbläsare 
öppnas, här finns några rader text skrivna i en font med taggar. Under detta 
följer länkar i en font utan taggar. Även i Transport/tillsyn finns knappar som 
leder till att en webbläsare öppnas, här finns länken utan taggar först, därefter 
följer en text med taggar. Här är det stor skillnad i fontstorlek mellan länken 
och vanlig text. Tittar man på de fyra olika fönster som kan öppnas här så ser 
man att färgen på länkarna varierar mellan de olika gränssnitten. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Användande av färg och fonter måste ses över så att 
samma font och färg används konsekvent i hela systemet. Vidare bör 
information som presenteras på ett liknande sätt även presenteras med samma 
fontstorlek samt font. 
 
28. Identisk terminologi används i menyer, felmeddelanden, hjälpfönster och 

programmet [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Felmeddelanden av typen SQL-fel ges då det borde anges vad 
som har blivit fel och vad användaren bör göra för att rätta till felet. 
Terminologi i menyer, programmet och hjälpfönster är däremot likartad. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Den terminologi som används i programmet bör även 
användas i de felmeddelanden som ges. 
 
29. Det finns en standardiserad metod för att utföra liknande uppgifter [S&P, 

2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Sökning är i stort sett likartad i olika delar av systemet, dock 
förekommer det att man istället för att söka på ord och med begränsningar 
väljer sin sökning via klickningar i mappar i Resurs. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Sökfunktionen i Resurs bör ses över så att sökning 
sker på liknande sätt som i övriga delar av programmet. 
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Informativ feedback 

30. Användaren informeras om vad som händer. Systemet visar vad det gör 
vid användarens interaktion [Nielsen, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: När sökning sker förvandlas pekdonet till ett timglas, det samma 
gäller om man klickar på [Visa dokument] i SRV Bibliotek eller [Visa 
statistik] i Statistik. Vidare frågar systemet användaren om han/hon vill 
fortsätta söka när antalet träffar ökar. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
31. Systemet gör användaren medveten och informerad [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Det är svårt för användaren att se när en knappklickning leder till 
att en webbläsare öppnas då detta inte syns på knappens utseende. Timglaset 
som nämndes i punkten ovan ökar dock användarens medvetenhet. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Förtydliga för användaren så att han/hon vet att det 
man söker efter kommer att öppnas i ett annat program. 
 
32. Vid sökning visar systemet att sökning pågår samt om det är för många 

träffar et cetera [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Användaren kan själv ställa in värden för när en sökning ger för 
många träffar samt det värde vid vilket systemet ska varna för att antalet 
träffar börjar bli stort. Vidare får pekdonet formen av ett timglas när sökning 
pågår. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
33. Användaren känner att han/hon är i kontroll och att systemet svarar på vad 

användaren gör [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Som tidigare nämnt är det oklart för användaren när en 
knappklickning leder till öppnande av en webbläsare eller inte. Eftersom 
navigationen i dessa olika gränssnitt är olikartad leder detta till känslan att 
man som användare inte alltid är i kontroll. I stort så kan man som användare 
känna att systemet svarar på vad användaren gör, dock resulterar inte en 
knapptryckning som öppnar en webbläsare till att ett extra fönster öppnas om 
ett sådant redan är öppnat, eftersom det nya gränssnittet enbart skriver över 
det gamla. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Om två olika gränssnitt ska användas bör 
navigationen vara likartad i dessa. Vidare så bör ett nytt webbläsarfönster 
öppnas varje gång användaren klickar på någon av de knappar som har ett 
webbgränssnitt som resultat. 
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Navigering 

34. Text på knappar och länkar ger en korrekt beskrivning vart de leder [S&P, 
2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Den text som finns på knappar och länkar är korrekt, men 
eftersom det är svårt att se om det är ett program, ett webbgränssnitt eller 
navigation i programmets egen struktur som en klickning ger blir känslan att 
beskrivningarna skulle kunna vara bättre. Vidare finns knappar så som 
Erfarenheter och Expert finns, där man som användare hamnar i en annan del 
av programmet om man klickar på dem. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Förtydliga gränssnittet så att användaren ser vilken 
typ av händelse som sker vid klickning på en knapp eller på en länk. Den 
information som användaren får genom att klicka på ovan nämnda knappar 
skulle kunna presenteras via exempelvis en popup istället för att leda in 
användaren i en annan del av programmet. 
 
35. Systemet har unika, beskrivande rubriker som relaterar till det de beskriver 

[S&P, 2004].  
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Systemet har unika rubriker som genomgående relaterar till det 
de beskriver. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
36. Varje fönster är namngivet för att underlätta identifikation av och 

navigation [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Nej, det finns tillfällen då informationen om var användaren 
befinner sig är otydlig eller icke tillgänglig [Se krav 1]. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Information om var användaren befinner sig måste 
alltid ges. 
 
37. Treklicksregeln används. Det är möjligt att gå från vilken sida som helst 

till vilken annan sida som helst utan fler än tre klick [Firelily, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Den lilla knappmenyn gör det enkelt för användaren att hoppa 
till en annan del av RIB, via ett knappklick kan samtliga söksidor nås. De 
lagtexter som användaren kan nå via programmet kan nås via tre klick. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
 
 



53 

38. Användaren kan enkelt lämna vilken del som helst i programmet, speciellt 
om denne hamnat där av misstag [Nielsen, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Det finns en bakåtknapp tillgänglig som tillåter användaren att 
backa tillbaka i programmet. Detta gäller dock inte om man klickar på 
knappen [Förhandsgranska] i Statistik, då man istället måste klicka på 
kryssrutan uppe till höger för att komma tillbaka till RIB. Det finns ingen 
logik i detta moment. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Gör om fönstret ”förhandsgranska” antingen så att 
förhandsgranskningen sker i ett eget fönster, alltså inte i RIB, eller genom att 
lägga in [Bakåtpil] även här. 
 
39. Systemets struktur är tydlig för användaren [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS, ÖI 
Vikt: MVF 
Kommentar: Eftersom programmet använder sig av ett antal olika gränssnitt 
blir känslan att strukturen är otydlig. Vidare gör de knappar som leder till 
andra delar av RIB strukturen mindre tydlig för användaren. 
I en utav intervjuerna framkom det att det finns en extra rad med minimera, 
återställa, stänga knappar, som är inaktiv i RIB. Detta skapar viss förvirring 
för intervjuobjektet och strukturen blir mindre tydlig. 
Under observationerna försöker användare stundtals skriva i datafält som 
enbart är tänkta att kunna visa information, dessa är alltså inte skrivbara. 
Bedömning: Kravet är inte uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Programmet bör göras om så att enbart ett gränssnitt 
används, dessutom bör knappar inte leda till andra delar i programmet. 
Den inaktiva knappraden bör tas bort helt eller aktiveras så att funktionen 
tillåter användaren att minimera eller stänga ett delprogram i RIB. 
Eftersom användare försöker skriva i datafält bör man se över hur man 
presenterar informationen så att detta inte sker. 
 
40. En sida innehåller inte mer än fem till nio länkar [Miller, 1956]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: VF 
Kommentar: Huvudmenyn består av 10 knappar för åtkomst till olika delar av 
programmet. Transport/tillsyn har 8 knappar/länkar vilket uppfyller kravet, 
även Bibliotek, Statistik och Utbildning program uppfyller kravet på inte mer 
än fem till nio länkar. I Utbildning litteratur finns 12 knappar, i Verktyg finns 
11, detta uppfyller inte kravet.  
Den lilla knappmenyn som finns i programmet består dels av en klump av nio 
knappar som ger tillgång till de olika delarna i programmet, separat från dessa 
finns ett antal andra knappar, antalet får sägas uppfylla kravet. 
Den lilla knappmenyn som finns i webbgränssnittet för Utbildning litteratur 
har däremot 12 små knappar, detta är återigen för mycket. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
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Förslag på förbättring: Se över om uppdelningen i olika delar samt antalet 
knappar kan göras om för att göra det enklare för användaren att använda 
programmet. 
 
41. Systemet tillåter navigation utan tillgång till pekdon via en logisk 

tabordning [W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: På söksidan för Farliga ämnen hamnar man i träfflistan innan 
man hamnar på [Sök] om man tabbar sig fram. När man väl kommit in i 
systemet med flikar kan man inte tabba fram en ny flik, bara de knappar som 
finns inne i den flik som användaren befinner sig i. 
På söksidan för SRV Bibliotek tabbar man återigen förbi träfflistan innan man 
hamnar på [Sök]. Efter att ha tabbat förbi denna och [Töm fälten] når man de 
checkboxar som låter användaren välja vilka typer av dokument han/hon vill 
att sökningen ska hitta. Detta känns inte logiskt. 
På söksidan för Statistik hamnar man återigen i träfflistan före [Sök] när man 
använder tabb. 
På söksidan för Resurs tillåts sökning via användande av tabb, piltangent och 
return. Det samma gäller för RIB Symboler & Clipart. 
Användaren kan inte nå huvudmenyn genom att använda tabb. 
Bedömning: Kravet är inte uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Gör om tabbordningen så att samtliga avgränsnings-
möjligheter nås med tabb innan man når sökknappen. Träfflistan ska inte 
finnas med i den tabordning som gäller innan användaren har gjort sin 
sökning. Vidare bör användaren ha möjligheten att byta flik och nå 
huvudmenyn med hjälp av tabordning. 
 
42. Det finns shortcuts på tangentbordet för viktiga knappar [W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: De knappar som finns har nästan genomgående en shortcut. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 

Flexibilitet och kontroll 

43. Det finns genvägar för vana användare av systemet [Nielsen, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Via listmenyn kan användaren nå olika delar av systemet direkt 
utan att klicka sig dit via knappar. Här kan användaren nå det senaste ämnet 
han/hon sökt efter. Vidare finns shortcuts tillgängliga för de flesta knappar. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
44. Systemet tillåter att man ångrar sig [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: RIB tillåter att användaren backar tillbaka i systemet. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
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45. Om sökfunktion finns så tillåts olika typer av sökning beroende på 
användarens datorvana [W3C, 2005]. 

Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Nej, sökfönstret ser likadant ut oavsett användare, däremot står 
det användaren fritt att välja hur han/hon vill söka och vilka begränsningar 
som han/hon vill göra. Vissa avgränsningar som kan göras vid sökning är 
oklara i sin betydelse för den ovane användaren av RIB. I SRV Bibliotek finns 
möjligheten att göra en sammansatt sökning av typen X och Y vilket kan vara 
användbart för den vane datoranvändaren. Det är stundtals oklart hur ett 
sökfält ska fyllas i av användaren. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Förtydliga för användaren hur han/hon ska fylla i 
informationen i datafälten. Att använda samma sökfunktion oberoende av 
datorvana gör ingenting i detta fall eftersom användaren kan förmodas behöva 
söka på olika typer av data oavsett vilken datorvana som han/hon har. 

Felhantering 

46. Felmeddelanden är skrivna i naturligt språk. De indikerar problemet och 
förklarar hur man löser det. Systemjargong används inte [Nielsen, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: De felmeddelanden som ges är sällan skrivna utan 
systemjargong. Under Arkiv->Inställningar finns en hjälpknapp. Om man 
klickar på knappen så får man upp ett felmeddelande som säger: ”Avsnittet 
finns inte. Kontakta din programvaruförsäljare för att få en uppdaterad hjälpfil 
(129)”. 
I SRV Bibliotek väljer jag att skriva ”brand i byggnad” under valfria ord, 
klickar i den checkbox som anger matcha hela ord samt väljer ”Nerikes 
Brandkår” som utgivande instution. Därefter klickar jag på [Sök]. Här 
kommer ett SQL fel upp och jag kan välja att skicka felet eller stänga fönstret. 
Jag får som användare inte veta vad som har blivit fel och vad jag ska göra för 
att rätta till problemet. Felet anges enbart på engelska, i SQL-text. 
De meddelanden som kommer upp när antalet sökresultat är stort är tydliga 
och ger användaren information om varför sökningen inte får något resultat. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Se till att alltid ge konkreta felmeddelanden till 
användaren, om detta inte går så bör man undvika att presentera fel av typen 
SQL på det sätt det görs idag. 
 
47. Felmeddelanden är skrivna i en positiv ton utan fördömande [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Felmeddelandena som ges är inte fördömande, däremot är 
känslan att de inte är skrivna för användaren varför upplevelsen inte blir 
positiv. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
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48. Systemet strävar efter att motverka felen innan de uppstår [Nielsen, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Systemet varnar när antalet träffar börjar bli stort vilket visar på 
att man försöker motverka fel innan de uppstår. När användaren får upp SQL-
fel som inte förklarar hur användaren ska rätta till problemet visar inte 
systemet att det strävar efter att motverka fel, det skapar enbart förvirring och 
osäkerhet. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Eliminera SQL-felen. 
 
49. Användaren förlorar inte deras arbete på grund av ett fel denne gör [TOG, 

2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Systemet har inte någon funktion för att minnas senast gjorda 
sökningar om programmet har startats om. Om användaren är inne i systemet 
kan han/hon dock alltid backa tillbaka ett steg i programmet. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Det vore bra med en funktion som minns senast 
gjorda sökningar, alternativt vanliga sökningar. Detta underlättar för den 
stressade användaren. 

Användarstöd (om hjälpresurser finns) 

50. Hjälp och dokumentation är koncis och enkel att söka i, relaterar till 
uppgiften och är konkret [Nielsen, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Användaren kan när som helst klicka på [F1] och då få upp hjälp 
som relaterar till de termer som finns i det fönster i vilket användaren befinner 
sig. Utöver detta finns en sökbar hjälp samt en användarhandbok i pdf-format 
tillgänglig via programmet. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
51. Hjälpsystemet har innehållsförteckning, index och ordlista [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Om man väljer Sök hjälp om i Hjälp-menyn kan man nå en 
innehållsförteckning och ett index. I index finns de termer som används i 
systemet varför det även får sägas tjäna som en ordlista. Som ordlista tjänar 
även [F1]. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
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52. Det är lätt att nå respektive lämna hjälpfunktionen [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Situationsrelaterad hjälp nås med [F1]. Sökbar hjälp nås enkelt 
via Hjälp-menyn. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 

Textutformning 

53. Användare gillar inte att scrolla varför behovet av detta bör minimeras 
[Firelily, 2004]. 

Datainsamlingsmetod: ET, ÖI 
Vikt: ÖF 
Kommentar: I Farliga ämnen finns två flikar där informationsmängden som 
presenteras är så stor att scrollning krävs. Merparten av den information som 
presenteras i programmet presenteras dock så att användaren inte ska behöva 
scrolla. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Se över om informationen som presenteras under 
dessa två flikar kan delas upp så att användaren kan klicka sig ner till önskad 
del av den presenterade informationen. 

 
54. Texten har hög kontrast, det vill säga svart text på vit bakgrund. Grå 

bakgrund undviks [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Bakgrunden i programmet är grå och texten är svart. I 
webbgränssnittet för Utbildning litteratur är mapplistan skriven med vit text 
på mörkblå bakgrund, när pekdonet förs över ett ord i mapplistan blir detta 
rött. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Anpassa färgerna i systemet så att kontrasten blir hög, 
programmet bör byta bakgrundsfärg till en vit eller ljus färg. 
 
55. Fontstorleken är stor nog för att vara läsbar på en standardmonitor [TOG, 

2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: Den fontstorlek som används är standard även i andra dator-
program. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
56. Storleken på visad data (text, siffror) är större än dess label [TOG, 2004].  
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Nej, storleken på text och siffror är den samma som dess label. 
Dock presenteras informationen (i nuvarande RIB) i datafält varför det ändå är 
tydligt vad som är data och vad som är label. 
Bedömning: Kravet är ej uppfyllt. 
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Förslag på förbättring: Idag presenteras som sagt informationen i datafält 
med vit bakgrund, den bakgrundsfärg som används i programmet är dock inte 
lämplig [Se Krav 55] varför storleken på visad data bör ändras samtidigt som 
man byter gränssnitt för RIB. 
 
57. Texten använder sig av ett ”stylesheet” [W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: I systemet finns både text skriven med taggar och text utan 
taggar. 
Bedömning: Kravet är inte uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Använd konsekvent en typ av font. 

Färganvändning 

58. Alla aspekter av programmet är läsbara även på en svartvit eller lågupplöst 
skärm eller om användaren är färgblind [Firelily, 2004].  

Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: I webbgränssnittet för Utbildning Litteratur blir texten röd på 
mörkblå bakgrund när pekdonet förs över texten, detta är svårläst för en 
färgblind användare. Vidare är ikoner på knappar i färg, dessa kan bli svårlästa 
på en svartvit eller lågupplöst skärm eller för den färgblinde användaren. 
Bedömning: Kravet är inte uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Använd stora kontraster genomgående i programmet. 
De små ikoner som finns i programmet bör öka i storlek för att öka 
läsbarheten på exempelvis en lågupplöst skärm. 
 
59. All förstärkning av information som ges i färg är synlig utan färg till 

exempel i en annan font eller som en länk [W3C, 2005]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: I de fall där länkar förekommer är dessa förstärkta även genom 
understrykning av texten. Under flikarna Räddningstjänstinfo och 
Akutsjukvård i Farliga ämnen är rubrikerna angivna med färg, dessa är 
dessutom skrivna med en större fontstorlek. 
I träfflistor ändrar texten på de rader man har valt att titta närmare på färg till 
grönt. Fältet där antal träffar anges presenterar också texten i olika färg 
beroende på antal träffar. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: I träfflistan bör redan besökta rader förstärkas även 
utan färg. 
 
60. Grafik på knappar är utformad så att även en färgblind kan urskilja 

grafiken [Firelily, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
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Kommentar: Det finns knappar som innehåller både rött och grönt, vidare 
finns två knappar med en uggla där endast mindre detaljer skiljer knapparna 
åt. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Antalet färger på ikonerna bör minskas, samtidigt bör 
man se till att likartade ikoner skiljer sig åt mer än endast i små detaljer. 

Sökning 

61. Fält som tillåter begränsningar i sökningen finns [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: I samtliga sökfönster finns fält som tillåter begränsningar i 
sökningen. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
62. Systemet är okänsligt mot användande av små/stora bokstäver [S&P, 

2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS 
Vikt: VF 
Kommentar: I sökfunktionen för Farliga ämnen väljer jag att söka på bensen, 
Bensen och BENSEN, samtliga sökningar ger samma antal träffar, detsamma 
gäller i RIB Symboler & Clipart och SRV Bibliotek. 
I SRV Bibliotek kan man söka på författare, här måste man som användare 
vara noga med att fylla i namnet på det sätt som systemet vill, hur systemet 
vill att användaren ska fylla i fältet anges ej. Som exempel fyller jag som 
användare i Andersson, Sven-Erik i namnfältet, detta ger inga träffar, skriver 
jag istället Andersson Sven-Erik så får jag 85 träffar. Jag provar även att 
skriva Sven-Erik Andersson, detta ger en träff! Dessutom är detta ett 
dokument som inte hittas vid den sökning som gav 85 träffar. Skriver jag 
Andersson Sven-Erik med ett mellanslag efter denna text får jag återigen 
ingen träff alls. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Ett sökfält får inte fungera som namn i SRV Bibliotek, 
jag får inte någon information om hur jag ska fylla i fältet. Den hjälp som ges 
via [F1] hjälper mig inte mycket som användare. Ett system måste vara 
flexiblare än så här i att hantera hur användaren fyller i ett datorfält. Läsningen 
av datorfältet bör göras om så att det ignorerar eventuella extra mellanslag, 
vidare bör man under fälten ange hur användaren ska fylla i sin information. 
 
63. Systemet tillåter sökning med partiell matchning [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET, OBS, ÖI 
Vikt: VF 
Kommentar: Systemet tillåter sökning med partiell matchning, det är dock 
något oklart vad de olika valen som användaren kan göra innebär. Vidare vore 
ett alternativ kallat ”Exakt namn” önskvärt i Farliga ämnen som komplement 
till dagens ”Del av namn” och ”Namn”. 
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
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64. Maximalt antal sökresultat kan kontrolleras [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Ja, användaren kan själv ställa in detta. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
65. Knappar som används i sökningen har genomgående samma text och är 

placerade på samma plats [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: MVF 
Kommentar: Texten på de knappar som används vid sökning har 
genomgående samma beskrivning och är placerade på samma plats. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 
 
66. Systemet har checkboxar för binära val [S&P, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: VF 
Kommentar: I samtliga sökfönster finns checkboxar i de fall där binära val 
finns. 
Bedömning: Kravet är helt uppfyllt. 

Snabbhet 

67. Systemet använder sig av Fitts’s law [TOG, 2004]. 
Datainsamlingsmetod: ET 
Vikt: ÖF 
Kommentar: Knappar är inte placerade i en kant av skärmen. Däremot är 
knapparna i de större menyerna stora vilket gör att det går snabbt för 
användaren att klicka på respektive knapp. Den globala menyn har små 
knappar som sitter tätt ihop, detta strider mot Fitt’s Law.  
Bedömning: Kravet är delvis uppfyllt. 
Förslag på förbättring: Genom att flytta den globala menyn till en kant skulle 
användaren kunna klicka på de olika knapparna snabbare. 

9.3 Analys av användbarhetstest 
Efter att användbarhetstestet utförts och dokumenterats har en sammanfattande 
analys gjorts inom de olika delområden som finns i testet. Analysen kan återfinnas 
i kapitel 10. 
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10 Resultat 

I resultatdelen diskuteras först de former av information som inhämtats från 
användarna i form av användaranalysen, intervjuer och användarstöd., Därefter 
diskuteras användbarhetstestet och RIBs programstruktur. Detta följs upp av en 
diskussion om hur nästa RIB skulle kunna se ut. 

10.1 Användaranalys 
I det här avsnittet diskuteras och tolkas de svar som kommit in på enkäten utifrån 
det perspektiv som angavs inför analysen: Vid arbete med användargränssnitts-
utvärdering och -utformning är det viktigt att man har god kunskap om 
användaren av programmet. Vi måste förstå vilka som kommer att använda 
programmet, hur vana dessa är vid datoranvändning, vad de kan tänkas anta om 
ett system och i vilken omgivning de arbetar. Det är inte ovanligt att system som 
inte passar användaren, eller är för svåra för användaren att förstå byggs. 
[Faulkner, 2000, Kapitel 2] 
 
I del A i enkäten är frågorna individuellt utformade, därigenom kan de ge en 
inblick i vem/vilka det är som använder RIB. I fråga 3 frågas det efter var 
svaranden arbetar. Här visar det sig att de kategorier där flest har valt att besvara 
enkäten är kategori 2 och 3. Om vi tittar närmare på dessa kategorier ser vi att de 
flesta har arbetat inom sina yrken i mellan 11 och 30 år. Vidare befinner sig de 
flesta i åldersgruppen 36-55 år.  
 
I regel har yngre användare en större datorvana och lättare att ta till sig 
”avancerad” datateknik än äldre användare. De äldre användarna har dessutom 
arbetat inom yrket länge varför det kan antas att de har använt andra 
arbetsmetoder för att ta reda på den information som man kan få ut ur RIB. Dock 
behöver RIB passa även dessa mindre datorvana personer eftersom det skulle 
kunna underlätta vid informationsinhämtning om olika ämnen. 
 

 Ett antal användare kan antas ha en relativt låg datorvana 
 
En stor majoritet anser att RIB är praktiskt tillämpbart i deras befattningar och 
säger att de använder RIB. Fråga 9 visar dock på att de flesta använder 
programmet från 1-2 ggr i veckan till någon gång per månad/år. Alltså använder 
svaranden programmet relativt sällan varför det får antas att kunskapen om RIB 
och dess funktioner hinner gå ner mellan användningarna. Det här pekar på att 
RIB bör utformas enkelt och så att användaren ”känner igen sig” även från andra 
datormiljöer. 
 

 RIB används relativt sällan varför kunskapen om RIB och dess funktioner 
kan gå ner mellan användningarna. RIB bör utformas så användaren 
känner igen sig från andra datormiljöer. 
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I del B i enkäten behandlas frågor gällande den organisation på vilken svaranden 
arbetar. Om vi börjar med att titta på fråga 21 ser vi att de flesta är sådär nöjda 
med RIB, här väcks frågan vad det är som gör att organisationerna inte anser sig 
ha så stor nytta av RIB. Slutsatsen blir att frågan om vad det är som orsakar detta 
måste utredas. 
 
I fråga 22 frågar man efter vilket/vilka tillfälle som organisationerna använder 
RIB. Något förvånande är det vanligaste användningsområdet för 
Utbildning/Övning. Först som femte användningsområde nämns Vid Räddnings-
tjänstinsats, det här ter sig underligt. Varför är användandet vid räddningstjänst-
insatser så lågt? Använder man andra hjälpmedel eller är det svårt att använda? 
Kanske kan man eventuellt hämta inspiration av hur arbetet vid kemolyckor går 
till och hur man gör då man inte använder RIB. En möjlighet kan vara användning 
av Farligt Gods-pärmar. Slutsatsen blir att det måste utredas varför användandet 
vid räddningstjänstinsatser är lågt. 
 
På frågan om vilken/vilka delar i RIB som används framkommer det att Statistik 
och Resurs används i mycket liten utsträckning. Här är ytterligare en fråga som 
måste ses över närmare; varför används dessa delar i så liten utsträckning och vad 
skulle öka användandet av dessa? 

Farliga ämnen 

Användarna anser att den här delen av RIB är viktig. Dock är andelen mycket 
nöjda lägra än de som anser att delen är mycket viktig. 

Bibliotek och Transport/Tillsyn 

Merparten har valt mellanalternativet för hur viktigt delarna av RIB är, antalet 
mycket nöjda är lågt. Detta bör ses över närmare för att öka på andelen mycket 
nöjda med Bibliotek och med Transport/Tillsyn. 

Statistik 

Här har svaranden angett att delen inte är viktig eller mellanalternativet. De flesta 
är relativt nöjda med Statistik. Här bör man se över varför merparten anser att 
Statistik inte är viktigt och vad som eventuellt kan få användarna att se det som 
mer viktigt. Eventuella orsaker kan vara gammal statistik, fel typ av statistik, fel 
typ av presentation av statistik et cetera. 

Utbildning litteratur 

Ur svaren kan det uttydas att man anser att programdelen är viktig och att man 
känner sig nöjd med Utbildning litteratur. Alltså är detta en användbar del av 
programmet. 
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Resurs 

Som tidigare nämnts används Resurs endast i liten utsträckning, dock anser man 
att det är relativt viktigt. Svaranden verkar inte helt nöjda med Resurs, därmed bör 
delen tittas närmare på i kommande arbete. Det bör utredas vad det är som gör att 
man inte är helt nöjd med Resurs. 
 
I fråga 33 frågas det efter vad som bör förändras/utvecklas i RIB i framtiden. Ett 
antal förslag berörde det här examensarbetets syfte: 
 

 Lättare att söka och hitta information 
 Förslag till val av metod i farligt ämne 
 Lättare att hitta 
 Lättare att ta fram/kopiera ur programmet 

 
Det här är önskemål som är viktiga att tänka på vid den kommande utformningen 
av RIB:s gränssnitt. Fråga 34, Hur bör RIB se ut om fem år?, är en fråga som 
egentligen inte besvaras i marknadsanalysen men som bör utredas närmare vid 
utformningen av ett nytt användargränssnitt. 
 
I del C behandlas frågor rörande IT. Det visar sig att de flesta har Windows XP 
eller Windows 2000, därmed bör RIB ha ett gränssnitt som upplevs som modernt 
så att användaren ”känner igen sig”. 
 
I fråga 43 frågar man efter vilka delar som bör beskrivas bättre i 
installationsanvisningarna för RIB. 96 stycken har angett att man vill ha 
information om vilka krav på andra applikationer som måste finnas i 
installationsanvisningarna, man vill också ha en beskrivning av databashanterare 
och tillvägagångssätt. Vidare vill man veta vilka kataloger som skapas och vilka 
ändringar som görs i register. Relativt många har svarat på den här frågan och 
angett önskemål om information under installation. Därmed bör 
installationsinformation och installationsförfarande ses över för att om möjligt, 
och i så fall hur, kunna tillgodose ett antal av dessa önskemål. 
 
I del D behandlas frågor rörande medicinsk information. På frågan om vilken 
information svaranden har användning av i sitt arbete fås svaret att det finns 
behov av Första hjälpen information, Tänkbara symptom och risker vid 
kemikalieolycka. Då det handlar om akuta situationer bör det därmed vara enkelt 
att ta fram informationen. 
 
I fråga 53 behandlas vilken akut medicinsk information avseende kemiska 
händelser som bör finnas i en informationsbank. Den bör innehålla Beskrivning av 
hälsofara, Skyddsutrustning, Symptom, Första hjälpen och grundläggande vård 
samt Saneringsåtgärder. Ett mindre antal anser att information om Avancerad vård 
bör finnas.  
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 En informationsbank för akut medicinsk information avseende kemiska 
händelser bör innehålla Beskrivning av hälsofara, Skyddsutrustning, 
Symptom, Första hjälpen, Grundläggande vård, Saneringsåtgärder samt 
risker vid kemikalieolycka. 

 
Den potentielle användaren av RIB kommer alltså från många olika verksamheter 
där den mest påtagliga kanske är insatsledaren vid Räddningstjänsten. Datorvanan 
i användargrupperna kan givetvis variera men då syftet är att programmet ska 
kunna användas i ”kritiska situationer” måste programmet vara enkelt att ta till sig 
och använda även för en ovan datoranvändare. Detta motiveras även av att 
programmet används relativt sällan av den enskilde användaren. Under 
diskussionen har ett antal punkter kommit upp som bör utredas närmare genom 
exempelvis intervjuer med användare. 

10.2 Intervjuer med användare av RIB 
Huruvida de intervjuade kan sägas representera användarna är oklart då samtliga 
arbetar vid Nerikes Brandkår och inom samma kategori av användare. Däremot 
påvisar resultaten från intervjuerna att intervjuerna som sådana är användbara i 
det här examensarbetet eftersom de påvisar både oklarheter och fel som finns i 
nuvarande RIB. Eftersom intervjuerna var av mycket öppen karaktär skiljer sig 
dessutom resultaten i de olika intervjuerna åt eftersom svaranden valde att 
kommentera olika delar av RIB.  
 
I intervju 1 och 6 kommenteras Resurs. Bägge svaranden säger att uppdateringen 
är dålig och menar på att om detta ska vara användbart så måste uppdateringar ske 
ofta. Ingen utav svaranden vet om att den senaste uppdateringen finns tillgänglig 
via WebResurs och att man där kan uppdatera sina resurser själv. Vidare menar 
person 1 på att information om exempelvis brandbilar och andningsskydd ej är 
nödvändigt att ha i Resurs. I marknadsundersökningen framkom att Resurs 
användes i liten utsträckning men att man samtidigt ansåg att det var relativt 
viktigt. I intervjuerna framkom alltså en tänkbar orsak för varför Resurs används i 
så liten utsträckning. Uppdateringar sker för sällan. 
 
I marknadsundersökningen framkom även att Statistik används i liten 
utsträckning. Vidare ansåg man att det inte var så viktigt. I intervju 1 framkommer 
det dock att man i alla fall på Nerikes Brandkår använder sig av den statistik som 
finns i RIB, men man tittar hellre på statistiken i tryckt form. 
 
I intervju 1 framkommer det vidare att svaranden anser att Transport/tillsyn 
används i liten utsträckning då det är för transportsektorn. Utbildning Litteratur är 
bra eftersom man här kan hitta bra information inom olika områden. Vidare anser 
personen att den information som är viktig vid en räddningsinsats finns i OP-RIB 
och att det är bra att man samtidigt kan nå övrig information på ett enkelt sätt. En 
kommentar angående Metod-Kem är dock att rubrikerna skulle kunna vara valbara 
för att minska behovet av scrollning.  
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Person 2 anser att RIB är lysande. Han anser dock att många har för dåliga 
datorkunskaper för att kunna använda RIB fullt ut. Han menar på att användandet 
av RIB hänger mycket på eget intresse. Det som är viktigast att ta med sig från 
intervju 2 är att han känner att de ”resultatsidor” som kommer upp efter sökningar 
är för plottriga, alltså att för mycket information presenteras på samma yta. 
 
Person 3 anser generellt att Farligt Gods-korten är bättre än RIB, en anledning kan 
dock vara att han inte känner att han helt kan lita på RIB. Det här är inte bra, 
användarna måste kunna lite på RIB. Det verkar också som om att han anser att 
informationen presenteras på ett bättre sätt på korten varför man bör titta närmare 
på hur detta görs. Vidare önskas en betoning på vilken metod som ska användas 
enligt principen: Människa, Miljö, Egendom. 
 
I intervju 4 framkommer det att det finns användargränssnittsfel i programmet så 
till vida att det ibland förekommer en extra rad med minimera, maximera/återställ 
nedåt, stänga knappar. Dessa är då inte klickbara. Dock händer det att han vill 
klicka på övre krysset när han vill gå tillbaka till huvudmenyn. Han får då frågan 
om han vill stänga RIB, detta är inte alls hans avsikt varför felet kan sägas vara 
viktigt att åtgärda. Vidare kommenterar han att bakåtpilen inte är placerad på 
samma ställe som i exempelvis Internet Explorer. I Farliga Ämnen finns det 
ibland tillgång till en knapp som kallas Erfarenheter, svaranden anser att detta är 
bra men att det måste finnas mer erfarenheter/uppdateras oftare för att det ska bli 
användbart. 
 
I intervju 5 framkommer en önskan att det borde finnas tillgång till tabeller för 
ångtryck. Jag berättar att det finns tillgång till båda kurva och tabell. Detta har 
svaranden inte sett varför det bör förtydligas att möjligheten finns. 
 
Person 6 menar på att det finns några problem i Farliga ämnen. Det första är att 
man kan välja på Namn och Del av namn när man söker på ett ämne. Svaranden 
tolkar namn som att man vill söka på ett exakt namn, exempelvis klor. Detta är 
dock inte fallet utan en sådan sökning ger 71 träffar, detta kan skapa onödig 
irritation i en stressad situation. Han menar på att det borde finnas möjlighet att 
söka på Exakt Namn. Han menar även på att man ibland kan få konstiga söksvar. 
Söker man exempelvis på Gasol så får man upp 13 träffar, varav ingen får namnet 
Gasol i träfflistan (detta återfinns istället under Namnfliken). Det här anser han är 
konstigt eftersom man i andra databaser och på Farligt Gods-korten kan plocka 
fram just Gasol. Alltså anser han att även handelsnamn bör synas i träfflistan.  
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10.3  RIB Användarstöd 
Under övningarna i Farliga ämnen vid användarstödet i Motala gavs 
kommentaren: ”Det går inte att skriva”. Kommentaren härrör sig i att användaren 
försöker skriva i textrutor som är avsedda för att visa information. Det finns alltså 
användare som blir förvirrade över användningen av symboler i programmet, 
varför man bör fundera på om man kan presentera information i annat än det som 
liknar textrutor.  
 
Vidare upptäcker en användare att ingen hjälpruta kommer upp om man klickar på 
[F1] när man befinner sig Utökad fysdata. Här brister programmet i det 
konsekventa med att hjälp alltid ska kunna nås via [F1]. Eftersom konsekvens är 
mycket viktigt ska [F1] alltid ge tillgång till hjälp. 
 
Under användarstödet i Örebro framkommer det att sökfälten för UN-nummer har 
formaterats för att efterlikna den orange skylten. Jag ser ingen nytta i detta, då det 
kan ge intrycket av att två olika värden måste skrivas in vid sökning på UN-
nummer. Det framkommer även att ingen av deltagarna vet vad CAS är för något 
varför man kan fråga sig om sökning via CAS-nummer behöver finnas med som 
sökalternativ. 
 
Under båda användarstöden glömmer användare av att tömma fälten innan 
sökning i databasen görs. Detta visar sig tydligast i SRV Bibliotek där det finns två 
olika flikar som möjliggör sökning, men där de sökvillkor som fylls i hänger 
samman. Deltagarna vid användarstöden glömmer lätt bort att tömma fälten innan 
de byter flik, vilket kan resultera att en sökning ger noll träffar. Detta är inte det 
enda problemet som finns med söksidan för SRV Bibliotek. Här finns en knapp 
[Klassificering], klickar man på denna får man upp ett fönster där man kan klicka 
på olika mappar. När man väl klickar på [OK] redovisas vald mapp med en 
sifferkod i en textruta bredvid knappen. Ur en användares synvinkel är en sådan 
sifferkod meningslös då den inte säger någonting. Istället bör valt alternativ 
även/istället redovisas i textform. I fältet för fritextsökning kan användaren 
använda sig av orden OCH samt INTE när han/hon vill begränsa sökningen. Här 
kan man fråga sig varför man inte använder AND och NOT eller + och – som 
används i andra sammanhang och borde vara de mest naturliga för användaren att 
använda sig av. Högst upp på fliken Sök finns ett antal checkrutor, dessa kan 
användas för begränsning i form av vilken typ av dokument som sökningen ska 
hitta, detta skulle kunna förtydligas genom att exempelvis flytta ner rutorna så att 
de ligger tillsammans med övriga sökalternativ istället för ovanför [Sök]. 
 
I Resurs används symbolen för Internet Explorer samt den svenska flaggan flitigt. 
Den förstnämnda symbolen är klumpigt valt då den symboliserar att ett dokument 
finns om man klickar på länken, inte en tabell som under en länk bredvid flaggan. 
Detta kommenteras vid båda användarstöden, ett förslag som ges är att man ska 
använda symbolen I istället. 
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10.4  Användbarhetstest på nuvarande gränssnitt 
I det här avsnittet diskuteras de resultat som uppkommit när utvärderingen av 
nuvarande gränssnitt för RIB har utförts. Utvärderingen hade tre källor; egna 
körningar, intervjuer samt observationer varför viss upprepning kan ske från 
föregående diskussion. Diskussionen följer de olika delområden som använts i 
utvärderingen.  

Visuell klarhet 

För att en användare ska känna sig hemma i ett system bör han/hon alltid veta var 
i systemet han/hon befinner sig, vidare ska användaren känna att platsen alltid är 
densamma och att informationen kommer till dem. Här behöver ett antal 
förbättringar göras. I SRV Bibliotek bör det anges vilket dokument som för 
tillfället visas och var man befinner sig. I Resurs ges ingen information om att det 
visas information om en organisation när så är fallet. Vissa delar av RIBs innehåll 
presenteras inte i det gränssnitt som RIB använder utan i ett helt annat gränssnitt i 
en webbläsare. I de flesta fönstren anges vad som visas på skärmen, dock sker 
detta utan att relatera till var i systemet man befinner sig. 
 
I RIB finns ett antal olika sökfunktioner. I sökfunktionerna finns det både positiva 
och negativa delar. Det positiva med dessa är att användaren tydligt kan se när 
träffar skett samt visa information om en av dessa träffar. Det negativa är att det 
råder viss oklarhet i vad de olika begränsningsmöjligheter som finns i sökfönstren 
innebär. Här skulle man kunna förtydliga detta genom utförligare information, 
exempelvis ge en kort förklaring under rutan eller som text som syns om pekdonet 
förs över texten bredvid de olika rutorna. 
 
Under intervjuerna framkom det att resultatsidor kan kännas plottriga, detta gällde 
framförallt Farliga ämnen. Detta kan bero på att den mängd information som 
presenteras är stor. Här bör man fundera på hur gränssnittet kan utformas för att 
minska den upplevda plottrigheten. 

Tydlighet 

Det är viktigt att ett system talar användarens språk så att dialoger, fraser och 
koncept känns familjära för användaren av systemet. Här återkommer jag gärna 
till de begränsningsmöjligheter som finns vid sökning. Termer som ”namn” och 
”del av namn”, är för mig som användare oklara i sin betydelse. Däremot är de 
termer som används i till exempel Farliga ämnen sådana som bör vara familjära 
för användaren av RIB. 
 
I datorprogram använder man sig vanligen av metaforer. Dessa ska vara konkreta 
så att användaren vet vad han/hon kan förvänta sig ska ske i en datormiljö. Jag 
börjar här med huvudmenyn för RIBsom består av ett stort antal knappar. Två av 
dessa knappar, Resurs och Avsluta har symboler som kräver en förklarande text 
för att jag ska förstå deras betydelse. I huvudmenyn har samtliga symboler en 
förklarande text under sig, dock förekommer dessa symboler i en mindre version 
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inne i själva RIB, här saknas texten om pekdonet inte förs över de olika 
knapparna. Två knappar använder sig av nästan samma symbol, en uggla. Dessa 
fyra symboler bör ses över vid utformningen av ett nytt RIB. 
 
I Transport/tillsyn får jag som användare känslan av att jag inte skulle veta var 
knapparna leder om jag enbart hade bilderna utan förklarande text, samma sak 
gäller för Bibliotek. Om man istället klickar på [Statistik] kommer man till ett 
fönster med tre knappar, två av dessa har samma symbol som den knapp man 
klickat på för att ta sig till fönstret, jag ser inte någon nytta med återanvändandet 
av en symbol för åtkomst av olika delar i RIB. 
 
Användandet av metaforer (ikoner) i RIB bör alltså ses över, eventuellt kanske 
man i vissa fall skulle kunna klara sig utan symboler och enbart ha text på 
knapparna. Om man vill fortsätta att använda sig av metaforer så bör dessa göras 
tydligt åtskilda samt enbart användas för en sak istället för flera. 
 
Något som är viktigt i ett datorprogram är tydlig navigation och dialog. Här finns 
brister i systemet då man genom att exempelvis klicka på [Erfarenheter] eller 
[Expert finns] i Farliga ämnen hamnar i helt andra delar av programmet (SRV 
Bibliotek respektive Resurs). Här bör man fundera på om man kan undvika detta i 
nästa version av RIB. 
 
Menyer och knappar fungerar bäst om huvudfunktionen står först, detta är uppfyllt 
i hela programmet.  
 
Listor bör vara ordnande antingen i en alfabetisk eller i en logisk ordning. Detta är 
delvis uppfyllt i RIB. I Farliga ämnen under fliken Fysikaliska data är den 
information som presenteras till vänster ordnad enligt olika typer av information. 
Till höger under samma flik finns en ruta där gränsvärden kan presenteras, dessa 
verkar inte presenteras i en ordning som är vare sig logisk eller alfabetisk. 
Ordningen på gränsvärdena bör göras om till alfabetisk. I Resurs använder man 
sig av ett mappsystem för att underlätta sökningen för användarna, detta är 
uppdelat i logiska ämnesområden som presenterades i bokstavsordning. 
 
Det finns i RIB ett antal knappmenyer, knapparna i dessa verkar varken vara 
ordnade alfabetiskt eller logiskt. Detta gäller huvudmenyn, Transport/tillsyn, 
Bibliotek, Verktyg, Utbildning program samt Utbildning litteratur. Till Utbildning 
litteratur hör ett webbgränssnitt. Här är böckerna uppdelade enligt mappar med 
underliggande titlar, varken mapparna eller titlarna presenteras i bokstavsordning. 
Detta måste åtgärdas. 
 
För att göra information tydlig bör den vara vänsterjusterad. Detta är till den 
största delen uppfyllt, men ibland presenteras information i rutor som är placerade 
till höger på skärmen trots att ingenting finns till vänster om rutorna. I tabeller är 
informationen vänsterjusterad, vilket dock ej gäller kolumnbeskrivningarna som 
istället är centrerade över respektive kolumn. I kombination med att vissa 
kolumner är breda försvåras idag uttydningen av information för användaren. 
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Till de olika datafälten hör en label som beskriver innehållet i ett datafält. Här bör 
det vara tydligt vilken label som hör till vilket datafält. Detta är dock inte fallet i 
dagens RIB där labels kan vara placerade flera centimeter från tillhörande datafält, 
alternativt ligga närmare ett annat datafält. Vidare finns labels som istället är 
placerade ovanför sina tillhörande datafält. Placeringen av labels i RIB bör vara 
konsekvent. 

Konsekvens 

Ett program som är konsekvent i dess olika delar skapar förutsättningar för ett väl 
fungerande och mer lättanvänt program då detta ökar igenkänningsfaktorn för 
användaren. 
 
RIB använder sig av ett konsekvent språk i programmets alla delar. Det gäller 
ävenanvändande av ikoner och metaforer. I samtliga sökfönster finns två knappar 
[Sök] och [Töm fälten] placerade till höger om de datafält som används för att 
begränsa sökningen. Den tabell som visar träffarna för en sökning är placerade 
under detta och den täcker hela sidans bredd. Till tabellerna hör knappar, dessa är 
genomgående placerade under tabellerna. Alla dessa saker underlättar för 
användaren av RIB. 
 
Navigering sker både direkt i RIB och i ett webbgränssnitt. I själva RIB navigerar 
man genom att klicka på knappar eller flikar, med undantaget att man i Resurs 
begränsar sin sökning med hjälp av att klicka sig ner i en mappstruktur. 
Navigationen i webbläsare sker via klickning på länkar eller alternativt i en 
mappstruktur i Utbildning litteratur. Förekomsten av flera olika gränssnitt, där 
färganvändningen dessutom är olika, kan göra att användaren får svårt att känna 
igen sig i systemets olika delar. Man bör fråga sig om man verkligen ska använda 
flera olika gränssnitt och om man behåller ett webbgränssnitt i så fall inte borde 
försöka anpassa navigation samt utseende så att dessa liknar varandra i båda 
gränssnitten.  
 
Användandet av färg, font och fontstorlek behöver ses över då dessa inte är 
konsekventa genom systemet. Ett exempel är fliken Räddningstjänstinfo i Farliga 
ämnen där den vänstra delen använder en font utan taggar medans den högra 
använder en font med taggar. Den text som presenteras är dessutom återgiven i 
olika fontstorlek. Även i webbgränssnittet finns exempel på icke-konsekvent 
användande av format. Detta gäller framförallt de sidor som länkar vidare till 
olika lagtexter där några rader presenteras med en font i en fontstorlek och några 
med en annan font i en annan fontstorlek. 
 
Programmet använder sig av en identisk terminologi för menyer och hjälpfönster, 
vilket dock inte gäller för felmeddelanden som gärna presenteras i form av SQL-
fel. Detta säger inte den normale användaren någonting, i stället bör det verkliga 
felet och vilken åtgärd som användaren ska vidta presenteras. 
 
Många knappar i RIB har en så kallad shortcut (genväg), här finns det dock stora 
brister. Genvägen till [Sök], [Skriv ut X] och [Visa X] är inte konsekvent i 
programmet utan olika kortkommandon används. Det finns andra fall där samma 
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kortkommando kan leda till olika typer av knappar. De genvägar som används ska 
vara konsekventa och samma genväg ska inte användas för olika typer av 
knappar. 

Informativ feedback 

När en sökning sker förvandlas pekdonet till ett timglas, vilket är ett utmärkt 
exempel på god feedback till användaren och metaforen kan knappast missförstås. 
Användaren ges dessutom möjligheten att begränsa antalet träffar och får en 
varning från systemet då antalet träffar börjar bli stort. 
 
Ett problem är att användaren inte riktigt kan veta vad som kommer hända om 
han/hon klickar på knapparna i programmet, det vill säga om en webbläsare 
kommer öppnas eller om ett nytt fönster öppnas inne i RIB. Detta leder till att man 
som användare kan känna att man inte har riktig kontroll över systemet. 
Problemet kan i och för sig sägas vara relativt litet men om ett webbläsarfönster 
redan är öppet och användaren klickar på en knapp som ska leda till att 
information presenteras i ett webbgränssnitt så händer ingenting som är synbart 
för användaren. Användaren måste då själv förstå att inget nytt fönster kommer 
öppnas utan att det som skulle presenteras istället skrivit över den information 
som fanns i det tidigare webbgränssnittet. Här borde man se över feedbacken till 
användaren så att det är tydligt att det är just detta som sker. 

Navigering 

För att en användare ska känna sig bekväm med ett system så ska han/hon inte 
känna osäkerhet över var knappar och länkar leder. Text på knappar och länkar i 
programmet ger en beskrivning av vad för information som kommer att visas när 
man klickar på dessa. Däremot kan inte användaren se att ett webbgränssnitt ska 
öppnas, eller att han/hon kommer att förflyttas till en annan del av programmet 
om användaren klickar på [Erfarenheter] eller [Expert finns]. 
 
RIB använder sig genomgående av unika och beskrivande rubriker som relaterar 
till det som beskrivs, däremot är vissa fönster inte namngivna eller otydligt 
namngivna. Alla fönster ska vara namngivna. Det är positivt att större delen av 
fönstren är namngivna redan idag, men de som inte har ett namn bör namnges. 
  
Det är enkelt för användaren att förflytta sig till andra delar av RIB än där han/hon 
befinner sig. Användaren kan nå ända ut till en lagtext genom enbart tre 
knappklickningar via den lilla knappmenyn som finns i RIB. 
 
Användaren kan backa med hjälp av [Bakåtpil] som finns i den lilla knappmenyn, 
vilket är bra om man hamnar fel utav misstag. Detta gäller med ett undantag; vid 
förhandsgranskning av statistik hamnar man i en annan typ av gränssnitt och för 
att återvända till RIB från detta måste användaren klicka på [X]. Det här känns 
onödigt. Om ett annat gränssnitt måste användas för att möjliggöra 
förhandsgranskning så ska det inte ligga över RIB på det sätt som det idag är, utan 
man ska enkelt kunna växla mellan RIB och förhandsgranskningen. Ett alternativt 
är att ersätta [Bakåtpil] med [X]. 
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För att underlätta navigation bör en sida inte innehålla mer än fem till nio länkar 
[Miller]. I RIB förekommer det flera gånger att antalet knappar är fler än nio, här 
bör man se över om man kan göra om uppdelningen så att användaren får en 
bättre överblick över de navigationsmöjligheter som finns. 
 
Systemet har en tabbordning som skulle kunna fungera som ersättning för pekdon. 
Detta är dock inte fallet då ordningen är ologisk [Se Krav 42] samt att det i de fall 
flikar finns inte finns någon tabbordning alls för att växla flik. Användaren kan 
inte heller nå huvudmenyn via tabb, dock skulle han/hon eventuellt kunna göra 
det via listmenyerna. Om tabbordning ska finnas kvar så bör den göras om 
framförallt i sökfönstret så att alla begränsningsmöjligheter tabbas igenom innan 
[Sök] nås. Vidare ska träfflistan inte nås med tabb innan användaren har klickat 
på [Sök]. Det vore vidare önskvärt att användaren i så fall skulle kunna byta flik 
med hjälp av tabb. De viktiga knapparna i RIB har nästan alltid en shortcut på 
tangentbordet, detta är positivt. 

Flexibilitet och kontroll 

RIB tillåter genom sin [Bakåtpil] användaren att ångra sig, vidare finns i 
listmenyerna länkar till olika delar i systemet, däribland det senast framsökta 
ämnet i Farliga ämnen. 
 
Programmets sökfönster ser likadana ut oavsett användare. Däremot så finns det i 
SRV Bibliotek möjligheter för den vane användaren att använda sig av osynliga 
kommanen som OCH och INTE för att begränsa sin sökning. Det här är frivilligt 
men kan vara bra för den mer vane datoranvändaren. Att sökfönstren ser likadana 
ut gör ingenting då användaren kan förmodas behöva söka på olika saker vid olika 
tillfällen. Däremot bör det förtydligas vad de olika möjligheterna som ges betyder 
utan att användaren ska behöva klicka på [F1]. 

Felhantering 

För att felmeddelanden ska vara användbara ska de vara skrivna utan 
systemjargong. Vidare ska de indikera problemet och förklara hur användaren ska 
lösa det. De felmeddelanden som ges i RIB är inte sällan skrivna i systemjargong, 
dessa bör därmed omarbetas. Ett exempel på olämpliga felmeddelanden är de 
SQL fel som man som användare kan få. 
 
RIB består till stor del av sökbara programdelar, här varnar systemet för när 
antalet träffar börjar bli stort, vilket är positivt ur användarsynvinkel. I RIB finns 
ingen funktion som sparar senast gjorda sökningar om programmet startas om, 
vilket kan ske vid eventuella fel. Det här är en funktion som jag själv anser vore 
användbar då det eventuellt kan snabba på sökningsförloppet om man vill komma 
åt samma sökresultat igen senare. 
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Användarstöd 

I RIB finns tillgång till snabb situationsrelaterad hjälp via [F1] samt en hjälpmeny 
där användaren själv kan söka i en innehållsförteckning och ett index. Dessutom 
finns en användarhandbok tillgänglig i PDF-format i hjälpmenyn. 

Textutformning och färganvändning 

I ett datorprogram bör texten ha hög kontrast, det vill säga svart text mot vit 
bakgrund, grå bakgrund bör undvikas. Bakgrunden i RIB idag är grå, därmed bör 
denna bytas ut i utformningen av ett nytt RIB. I webbgränssnittet för Utbildning 
litteratur är listan med mappar skriven i vit text på mörkblå bakgrund, när 
pekdonet förs över listan blir orden röda. Denna användning av färg är tveksam ut 
användarvänlighetssynpunkt då vissa användare kan ha svårt att skilja dessa färger 
åt. Den fontstorlek som används i programmet följer standard. 
 
I dagens RIB görs ingen skillnad i textstorlek mellan labels och text/siffror. Detta 
är inte nödvändigt i och med att text och siffror presenteras i vita datafält bredvid 
sin label. Dock så anser jag att information inte ska presenteras i datafält då 
förvirring kan uppstå, varför labels bör göra större jämfört med text/siffor. 
 
I Farliga ämnen finns två flikar där informationsmängden som presenteras är stor 
så att användaren måste scrolla. Här bör man titta på om man kan presentera 
informationen på annat sätt så att användaren inte behöver scrolla. Under en av 
dessa flikar finns det som jag nämnde under avsnittet konsekvens text i olika 
fonter. RIB verkar sakna ett egentligt ”style sheet” gällande färg och font. RIB bör 
utformas efter ett ”style sheet”. 
 
Alla aspekter i programmet bör vara läsbara på en svartvit eller högupplöst skärm. 
Här ser vi återigen varför färganvändningen i RIB idag inte är helt bra. Det finns 
även knappar som innehåller både rött och grönt samt två knappar med en uggla 
där enbart en liten detalj skiljer ikonerna åt. Antalet färger på ikonerna bör 
minskas och för likartade ikoner bör göras om så att de skiljer sig mer åt. Ikonerna 
finns också i ett litet format, vilka bör förstoras för att öka läsbarheten på den 
lågupplösta skärmen. 
 
Information som förstärks med färg bör även förstärkas utan färg, till exempel 
genom större font eller understrykning. Detta är något som RIB gör. Däremot så 
finns det i träfflistorna en funktion som gör att de rader som användaren har valt 
att titta närmare på ändrar färg till grönt. Här bör man visa detta även på något 
annat sätt än med färg. Samma sak gäller för det fält där antal träffar presenteras, 
där färgen varierar beroende på antalet träffar. 

Sökning 

I SRV Bibliotek finns ett fält där man kan söka på författare. Här är det viktigt att 
användaren fyller i sitt författarnamn på rätt sätt för att få några träffar. Hur fältet 
ska fyllas i anges inte, utan användaren måste klicka på [F1] för att få denna 
information. Ett sökfält ska vara flexibelt och om inte det går så ska det tydligt 
anges hur användaren ska fylla i fältet. 
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RIB tillåter partiell sökning, det är däremot oklart vad de olika alternativen för 
partiells sökning innebär. I Farliga ämnen upplever flera användare att ett 
alternativ kallat ”Exakt namn” saknas. Ett sådant alternativ skulle vara ett bra 
komplement till ”Del av namn” och ”Namn”. 
 
Användaren kan enkelt känna igen sig mellan de olika sökfönster som finns i RIB 
då knappar, begränsningsytor och träfflistor är konsekvent placerade i fönstret. 
Dessutom är den text som finns på knapparna densamma i hela programmet. 

10.5 RIBs programstruktur 
I detta avsnitt kommer RIB:s struktur idag att diskuteras eftersom denna kommer 
ligga till grund för strukturen som jag kommer att använda vid skapandet av mina 
prototyper. Det finns även ett antal ”fel” i strukturen som måste rättas till, vilket 
lämpligen görs innan prototypskapande påbörjas. I avsnittet kommer jag att ta 
hänsyn till redan förd diskussion i de tidigare avsnitten i detta kapitel eftersom 
vissa av de strukturfel som finns kan vara svåra att se eller förstå med blotta ögat 
men ändå upptäckas genom de empiriska undersökningar som utförts i det här 
examensarbetet. Genom att rätta till sådana fel förenklas strukturen för 
användaren. 
 
Först förs en övergripande diskussion av den struktur som RIB har idag, därefter 
diskuteras de olika delarna som finns i RIB mer ingående. Till grund för 
diskussionen av strukturen ligger de diagram som kan återfinnas i Bilaga A 
(Programmets struktur idag). 
 
I vissa fall föreslås en förenklad struktur som kan leda till omarbetning av 
diagrammen. Detta ska dock inte göra det svårare för användaren att använda 
programmet, utan istället förenkla användandet. 
 
Det första som möter användaren när han/hon öppnar programmet är en 
huvudmeny (Figur A1 samt Figur 2). Detta är bra för användaren som då inte 
behöver känna någon osäkerhet över om han/hon öppnar rätt delprogram när RIB 
startas. 
 
I de sökfönster som finns i RIB finns genomgående två knappar, [Sök] och [Töm 
fälten]. Särskilt under användarstöden framkommer det att användarna glömmer 
att tömma fälten när de vill göra en ny sökning. Här är mitt förslag att man byter 
ut texten [Töm fälten] mot [Ny sökning]. Denna förändring bör göras i 
diagrammen i Figur A2, A13, A26, A28, A30 och A43. Något som inte syns i 
diagrammen är den tabbordning som finns i sökfönstren. Dagens tabbordning är 
oacceptabel då exempelvis träfflistan nås före [Sök]. Ett förslag är att träfflistan 
nås flera gånger med tabb eller att ett annat kortkommando införs för att tabben 
ska hoppa ner till träfflistan. 
 
I Farliga ämnen finns ibland tillgång till två knappar; [Expert finns] samt 
[Erfarenheter]. Om användaren klickar på någon av dessa kommer han/hon till 
en träfflista i antingen Resurs eller SRV Bibliotek. Användaren lämnar alltså 
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Farliga ämnen och måste antingen använda sig av [Bakåtpil] eller av den lilla 
knappen uppe i menyn för att komma tillbaka till programdelen. Det vore bättre ur 
användarsynpunkt om användaren fick stanna kvar i den del av programmet som 
han/hon befinner sig i och istället få upp en träfflista i ett nytt fönster. Istället för 
att användaren ser hela sökfunktionen för Resurs eller SRV Bibliotek ser denne nu 
det som är väsentligt för det som användaren vill göra, nämligen läsa mer om 
erfarenheter andra har gjort, eller få information om hur en expert inom området 
kan nås. Om man går efter denna princip kan diagrammet i Figur A10 förenklas 
till det som visas i Figur A10n. 

 

 
 
I SRV Bibliotek finns en liknande länkning till Farliga ämnen, se Figur A14 
nedan. Denna borde helt tas bort eftersom användaren själv kan välja att växla till 
Farliga ämnen med den lilla knappen i den globala menyn. I Figur A14n visas 
den struktur som RIB borde ha. 
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I RIB finns en extra inaktiv rad med knappar för att minimera, återställa och 
stänga. Här finns två möjliga åtgärder. Antingen så tar man bort raden helt, 
alternativt kan man tillåta att användaren har flera olika fönster öppna samtidigt i 
RIB och göra raden aktiv så att den används för dessa fönster. Det framkom i en 
av intervjuerna att användaren försökte stänga ett fönster men inte RIB och då 
fick frågan om han verkligen ville stänga RIB. Detta visar på att alternativ två 
vore att föredra. 
 
I huvudmenyn, Transport/tillsyn, Bibliotek, Utbildning litteratur, Verktyg samt 
Utbildning program finns ett antal knappar. På knapparna finns bild och text, 
ordningen på dessa förefaller vara varken logisk eller alfabetisk. I samtliga 
menyer bör knapparna sorteras om så att de ligger i bokstavsordning. RIB 
använder sig dels av det egna gränssnittet med grå bakgrund och dels av två olika 
webbgränssnitt (ett för Utbildning litteratur/Årsrapporter och ett för lagtexter). 
Eftersom användaren ska känna igen sig i programmet så är inte olika typer av 
gränssnitt bra. Det finns två alternativa lösningar, det ena är att använda samma 
”stylesheet” gällande färg och font i både RIB och webbgränssnittet, det andra är 
att presentera all information via RIB och inte använda webbgränssnittet om det 
inte är en verklig länk istället för en lokal. 
 
I RIB finns listmenyer och vissa av rubrikerna för dessa återkommer i alla delar 
av RIB medan andra enbart finns i vissa delar av RIB. Viss förvirring uppstår i att 
det som finns i själva menyerna kan variera med var användaren befinner sig. Mitt 
förslag är att det ständigt finns ett antal ”Basalternativ” i menyerna som alltid 
finns där, oavsett var i RIB användaren befinner sig. De alternativ som är speciellt 
gällande just i den programdel som man befinner sig i skulle kunna presenteras 
under basalternativen i en egen ”grupp”.  
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Nedan följer ett förklarande exempel gällande Arkivmenyn som presenteras i två 
versioner i Figur 7 (hämtat från huvudmenyn) och Figur 8 (hämtat från Farliga 
ämnen). I Figur 9 illustreras en meny som har alla basalternativ från Figur 7, men 
även alternativen från Figur 8 under dessa.  
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Figur 7 

Figur 8 

Figur 9 
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Jag vill nu fokusera på hjälpmenyn som är global, alltså densamma i hela RIB. 
Här börjar jag med att kommentera figur A55, som synes så leder två utav 
alternativen i listan till samma position i en popup. Härmed bör det ena 
alternativet i hjälpmenyn tas bort. I övrigt är jag tveksam till grupperingen av 
valen i menyn, se Figur 10. Jag anser att samtliga val som rör RIB ska komma i en 
följd. Därför bör den fjärde gruppen (Info om SRV och SRV Hemsida) flyttas upp 
två steg. 
 

 
 
Idag används endast ett fönster i RIB vilket innebär att användaren enbart kan 
befinna sig i en del av RIB i taget, och alltså inte titta på olika typer av 
information samtidigt. Mitt förslag är att man istället använder sig av olika fönster 
så att man kan ha ett fönster med information om exempelvis ett farligt ämne, ett 
fönster där man kan läsa om erfarenheter gjorda vid något annat tillfälle och ett 
fönster med information om resurser. Detta ger användaren möjlighet att snabbt 
växla mellan olika typer av information vilket är bra vid en akut situation. Detta 
kan möjliggöras genom att presentera information från exempelvis [Visa ämne] i 
Farliga ämnen i form av en popup som kan minimeras eller stängas när 
användaren önskar. 
 
Jag har nu diskuterat strukturen för RIB som helhet och det är dags att diskutera 
RIBs olika delar. Vissa delar kommer att diskuteras tillsammans eftersom de 
liknar varandra till stor del, andra kommer att diskuteras var för sig. 
 
Om man jämför Utbildning program och Verktyg ser man att de är uppbyggda på 
ett liknande sätt, vilket Figur A36 och A47 visar. Båda programdelarna är 
dessutom till för att låta användaren starta olika program, antingen för 
utbildningssyfte eller som verkliga beräkningsprogram. Jag saknar en beskrivning 
av vad det är som jag som användare startar när jag klickar på de olika knapparna. 
Ett förslag är att ge en beskrivning över vad de olika programmen är för något när 
pekdonet förs över de olika knapparna, ett alternativ till detta är att ge en 
beskrivande text bredvid varje knapp. 
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Transport/tillsyn fick i marknadsundersökningen bedömningen ”Mindre Viktig” 
och andelen som svarade ”Mycket Nöjd” var liten. Här kan man ställa sig frågan 
om denna programdel måste ha en så framträdande roll så att flera ingångar 
behövs för åtkomst till olika lagar etc. Beroende på om man väljer att fortsätta att 
använda webbgränssnittet utöver RIB eller att presentera informationen inne i 
själva RIB så finns olika alternativ för att förbättra Transport/tillsyn. Om det 
första alternativet, fortsätta att använda sig av webbgränssnitt, gäller så föreslår 
jag att man i så fall öppnar ett sådant gränssnitt direkt när man klickar på knappen 
[Transport/tillsyn] och i sådana fall använder sig av antingen en meny eller en 
serie länkar för att ge åtkomst till de lagar och förordningar som finns. Om det 
andra alternativet gäller är det givetvis lämpligt att behålla en meny med ingångar 
till alla olika lagar och förordningar även inne i RIB. Däremot bör den omformas 
så att användaren kan klicka på vilken som helst av knapparna när han/hon läser 
en lag/förordning. Då inga prototyper gjorts ännu så redovisas inget exempel på 
hur detta kan se ut här utan i senare avsnitt. 
 
Om man klickar på Utbildning/Litteratur får man idag upp en meny bestående av 
tolv knappar inne i RIB. Ett webbgränssnitt öppnas om användaren klickar på 
någon utav dessa knappar, i den övre delen av gränssnittet återfinns dessa knappar 
i ett mindre format. Här ställer jag mig återigen frågan om man ska använda sig av 
ett webbgränssnitt utöver RIB eller inte. Liksom för Transport/tillsyn bör man, 
om ett webbgränssnitt behålls, hamna direkt i detta om man klickar på knappen 
Utbildning/Litteratur och om man väljer att bara använda sig av RIBs eget 
gränssnitt flytta på knapparna så att användaren kan navigera mellan olika 
”Böcker” inne i RIB. Exempel på detta kommer i avsnittet om prototyper. 
 
Resurs används enligt resultaten från marknadsundersökningen i liten 
utsträckning. Jag ansåg att det var viktigt att titta närmare på orsaken till detta då 
det för mig känns som en viktig del. Jag har dock fått lite olika svar på mina 
funderingar kring detta från olika håll. Vid användarstödet i Motala, vid vilket 
personer från flera olika brandstationer deltog, visste man om att man kunde nå 
den senaste uppdateringen av Resurs via det nätbaserade WebResurs, här verkade 
man också tycka att Resurs var viktigt. 
 
Inför användarstödet i Örebro intervjuade jag sex stycken anställda vid Nerikes 
Brandkår. Karaktären på intervjuerna var öppen varför vi inte diskuterade Resurs 
mer än vid två av dessa. Det som framkom var att man tyckte att Resurs var dåligt 
uppdaterat. Jag frågade varför och det visade sig att man inte alls visste om att det 
fanns något som kallades WebResurs och att man där kunde uppdatera sina egna 
resurser samt nå information om andras resurser. Därmed bör det förtydligas att 
det finns något som heter WebResurs. Något annat som kom upp i Örebro var att 
man ansåg att det var fel typer av resurser som fanns i databasen. Ett förslag som 
gavs var att man skulle kunna ta bort resurser så som vanliga brandbilar och 
luftapparater samt lägga till kategorier för exempelvis svävare och annat som 
kanske bara finns vid vissa brandstationer. 
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Jag ställer mig frågande till att använda sig av en lokal version av Resurs då 
uppdateringen på denna onekligen anses vara för låg. Mitt förslag är att antingen 
erbjuda tillgång till nedladdningsbar uppdatering av Resurs eller att enbart 
använda sig av WebResurs. Under båda användarstöden framkommer det att man 
anser att explorersymbolen för att ange att kategorin av resurs, se Figur 11, är 
felaktigt vald. Symbolen anger att man kommer att visa ett dokument istället för 
att möjliggöra sökning på kategorin i en databas. Symbolen är felaktig då den inte 
alls syftar på en länk eller att en webbläsare kommer öppnas. Det förslag som ges 
är att man istället bör använda sig av symbolen I, se figur 12, som har betydelsen 
att här finns det information om du behöver den.  
 

 
 
Figur 11 – Felaktigt användande av explorersymbolen i Resurs 
 

 
 
Figur 12 – Ett bättre val av symbol för att visa att det här finns information om någonting 
 
Andelen som är ”Mycket Nöjda” med Bibliotek är låg, jag ser detta som synonymt 
med SRV Bibliotek och inte med menyn Bibliotek. Vidare anser jag att man bör nå 
SRV Bibliotek direkt om man klickar på [Bibliotek]. För att detta ska vara möjligt 
måste de lagar och förordningar som idag finns i Bibliotek flyttas. Mitt förslag är 
att man placerar dessa tillsammans med de regelverk som finns under 
Transport/tillsyn. Detta skulle kunna kallas för Regelverk eller Lagar och 
förordningar. Då återstår knapparna [Länkbibliotek] och [Symboler & Clipart]. 
Dessa bör kunna flyttas till Huvudmenyn. Om detta görs kommer användaren att 
hamna direkt på söksidan för SRV Bibliotek när han/hon klickar på knappen. Detta 
gör RIB mera konsekvent då vi nu kan nå söksidorna för Farliga ämnen, Resurs, 
SRV Bibliotek och Symboler & Clipart direkt från huvudmenyn och via den 
globala menyn. 
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I SRV Bibliotek finns tre flikar. Två av dessa är sökflikar och den tredje är en 
träfflista. Denna träfflista kan även återfinnas i mindre format under de bägge 
andra flikarna. Särskilt under användarstöden påvisades förvirring över detta då 
deltagarna glömde att tömma fälten när de växlade mellan flikarna och på så vis 
gjorde sökningar som var kombinerade av båda flikarna. Detta ledde ofta till inga 
träffar alls vilket givetvis inte är bra. Här finns två förslag, antingen så använder 
man enbart en sökflik med alla möjliga begränsningar på samma sida, eller så kan 
man fråga användaren om han vill ta med sig redan gjorda begränsningar till den 
andra fliken när han/hon växlar flik. Om man använder det första förslaget blir 
söksidan plottrig, detta är inte bra ur användarsynpunkt. Därmed är förslag 
nummer två bättre. Alltså, när användaren växlar mellan flikarna ”Sök” och 
”Brandutredningar” ska användaren tillfrågas om han/hon vill kombinera 
sökningen med det som fylls i under den andra fliken. Vidare finns ingen 
information om hur man kan ta kontakt med de olika biblioteken vid vilka 
böckerna finns, det skulle underlätta för användaren om sådan information fanns 
tillgänglig direkt i SRV Bibliotek. 
 
Statistik är en del i RIB som i undersökningarna har ansetts ”Mindre Viktig” men 
där användarna har varit relativt nöjda. Under intervjuer vid Nerikes Brandkår 
visade det sig att man helst använde sig av den tryckta statistiken, vilken även kan 
återfinnas som PDF i RIB. Åtkomsten av sökfönstret för Statistik är inte 
konsekvent med åtkomsten av övriga sökfönster i RIB. När användaren har 
klickat på [Statistik] kommer han/hon idag till ett fönster med tre knappar 
[Antalstabeller], [Jämförelsetabeller] samt [Årsrapporter]. De två förstnämnda 
leder till två olika sökfönster där användaren kan växla mellan vilken sorts 
tabeller som han/hon vill söka på. Den sistnämnda leder till ett webbgränssnitt 
liknande det för Utbildning litteratur. Mitt förslag är att man kombinerar alla 
dessa under en knapp istället för under tre olika som idag. 
 
I Figur 13 visas fönstret för att söka efter Antalstabeller så som det ser ut idag. 
Fönstret för att söka efter Jämförelsetabeller är snarlikt med skillnaden att den ruta 
för begränsningsmöjligheter som återfinns i fönstret nedan är utbytt mot andra 
begränsningsmöjligheter av samma typ. 
 

 
Figur 13 – Sökfönster för Antalstabeller i dagens RIB 
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Jag vill alltså kombinera dessa fönster, detta är möjligt genom att lägga till en 
dropdown-meny under ”Period” där användaren kan välja om det är fråga om 
”Antalstabeller” eller ”Jämförelsetabeller”. När användaren väljer något av 
alternativen byts begränsningsalternativen ut i boxen nedanför.  
 
Jag nämnde tidigare att även ”Årsrapporter” bör återfinnas direkt under knappen 
[Statistik]. Här kan man byta ut knappen som tidigare växlade till den andra 
typen av sökning på en knapp som heter [Årsrapporter]. Idag presenteras som 
sagt dessa i ett webbgränssnitt. Precis som för Transport/tillsyn och Utbildning 
Litteratur finns två alternativ; antingen ett webbgränssnitt som ser ut som RIB 
eller så presenterar man informationen direkt i RIB. Figurerna A42 och A43 visar 
den struktur som hela Statistik har idag. I figur A42n visas mitt förslag på struktur 
för Statistik med alternativet webbgränssnitt för [Årsrapporter]. Detta inte sagt 
att förslaget för ny utformning kommer att inkludera ett sådant webbgränssnitt. 
Någon Figur A43 behövs nu inte.  
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När användaren klickar på [Visa statistik] kommer han/hon till ett fönster där 
man bland annat kan välja att förhandsgranska statistiken. När detta görs byts 
gränssnittet ut och RIB verkar vara överskrivet. Användaren kan nu inte komma 
tillbaka till RIB om han/hon inte väljer att stänga detta fönster med [X]. Det här är 
förvirrande, och bör förändras. Antingen så lägger man detta fönster som en 
”popup” så att RIB fortfarande finns synligt för användaren eller så läggs en 
bakåtpil in även i detta fönster. Detta skulle göra det mer lättförståeligt för 
användaren eftersom det då blir konsekvent med vad som används i resten av 
RIB. 
 
Farliga ämnen är den del av programmet som får anses vara viktigast ur 
användarsynpunkt. Det är alltså viktigt att innehållet är tydligt och att det inte är 
oklart hur det används. Söksidan är enkel men de två fälten för Farlighetsnr och 
UN-nummer borde plockas isär så att användaren inte luras att tro att han/hon 
måste fylla i båda fälten. Eftersom Farliga ämnen är tänkt att kunna användas i 
akuta situationer så bör informationen vara presenterad på ett tydligt och 
lättanvänt sätt. Häri ligger det då att informationen ska vara väl uppdelad och ej 
upplevas som plottrig av användaren. Under intervju 6 framkom det att 
användaren saknar visande av handelsnamn i träfflistan, ett fält för detta vore 
önskvärt då det underlättar för användaren i just en akut situation. 
 
I Farliga ämnen finns som synes i Figur A6 åtta flikar. Jag föreslår en 
sammanslagning av flikarna Klassificering samt Namn och att samtliga namn på 
ämnet visas automatiskt. Här bör även märkningssymbolerna visas. Fliken skulle 
exempelvis kunna kallas Ämnes-ID. Resultatet blir sex flikar vilket visas i Figur 
A6n. 
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Under intervju 5 framkom det att intervjuobjektet saknade tillgång till 
tabeller/kurvor för ångtryck under fliken Fysikaliska data. Jag föreslår att grafen 
visas direkt i fönstret, detsamma gäller Utökade fysdata. Det är bättre att göra 
tydliga grupperingar av data än att dölja data så att användaren måste klicka på 
knappar för att få tillgång till den. Jämför Figur A7 och Figur A7n. 
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10.6  RIB imorgon 
Jag har nu diskuterat vilka strukturförändringar som behöver göras i RIB, 
tillsammans med det som framkom i diskussionen om marknadsanalysen, 
intervjuer, användarstöd och användbarhetstester är detta en bra grund inför 
prototypskapande vilket följer härnäst i detta avsnitt. 
 
Målet med prototypskapandet har varit att närmare illustrera de förändringar för 
struktur och gränssnitt som föreslås i rapporten. Tanken har inte varit att skapa en 
fullständig prototyp redo att testas av användare, det är snarare en ”mock-up” som 
är tänkt att användas i en diskussion med användare inför designen av nästa RIB. I 
bilaga C (Exempel ur mock-up) finns två exempel hämtade från mock-upen. 
 
Arbetet med prototyper har inte varit okomplicerat då valet av metod för detta inte 
är helt optimal. Jag har under mitt arbete fått illustrera olika fönster i RIB i 
photoshop. I ett datorprogram finns vanligen en mängd knappar, vilka ofta ändrar 
utseende om användaren för musen över knapparna. Varje sådan knapp har i mina 
filer hamnat i ett eget lager, ett lager för varje händelse för knappen. Ett problem 
som jag ser med metoden är att photoshop inte är lämpligt eftersom det inte finns 
tillgång till exempelvis färdiga knappar och annat som finns i ett normalt 
datorprogram. Istället har dessa fått inhämtas från andra datorprogram. Jag hade 
sett att det varit bättre med tillgång till inhämtning av knappar och möjlighet att 
ändra utseendet på dessa direkt i arbetsverktyget. 
 
Ett annat problem med metodvalet har varit kommunikation. Detta eftersom jag 
haft till uppgift att skapa filerna i photoshop men inte haft möjligheten att själv 
sätta samman dessa i Macromedia Director, i vilket även funktionaliteten för de 
olika fönstren skulle läggas till. Detta har gjort det nödvändigt att utöver 
photoshopfiler skapa en storyboard för att visa på alla händelser i programmet. 
Problemet har främst legat i att göra den förståelig för den person som skulle 
utföra arbetet i Macromedia Director. Då storyboarden varit svårtydd har vi fått 
försöka förtydliga denna via email eller telefonkontakt. 
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11 Diskussion av resultat 

I arbetet har en utvärdering av RIB gjorts ur två perspektiv. Det första är helheten 
och hur RIB ska vara utformat för att användaren ska få överblick och hitta det 
han eftersöker. Det andra var att titta på om de olika delarna har en struktur och 
utformning som är optimal. 
 
Genom att inhämta information från användare av programmet genom flera olika 
metoder; marknadsanalys, intervjuer och observationer, har jag kunnat använda 
mig av ett stort empiriskt material i min diskussion över förändringar som behöver 
göras i RIB.  
 
Genom att utföra ett användbarhetstest belystes RIB utifrån ett annat perspektiv 
än de olika delarna i sig. Här upptäcktes brister i visuell klarhet, tydlighet, 
konsekvens, informativ feedback, navigering, flexibilitet och kontroll, 
felhantering, användarstöd, textutformning och färganvändning samt sökning. 
Användbarhetstestet gjorde det möjligt att belysa en mängd olika faktorer som 
hade varit svåra att dra slutsatser om enbart grundat på inhämtning av information 
från användare. 
 
Användningen av dessa två olika metoder innebär att det finns en grund för de 
förändringar i RIB som har föreslagits i detta examensarbete. De förslag på 
förändringar i den övergripande strukturen som har angetts har främst gällt att 
göra RIB mer konsekvent i sin utformning för att göra det lättare för användaren 
att överblicka programmet. De förändringar som föreslås i de olika delarna är 
främst tänkta att hjälpa användaren att överblicka informationen i en akut 
situation. 

11.1 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång har jag enbart observerat och intervjuat användare som 
kommer från Räddningstjänsten. Detta är inte den enda användargruppen av RIB 
varför observationer och intervjuer borde ske även med användare från de andra 
grupperna. 
 
Det förslag på gränssnitt som har framarbetats har inte testats gentemot 
användare. Detta är något som borde göras eftersom det är användarens 
upplevelse av programmet som avgör om programmet är användbart. 
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Bilaga A – Programmets struktur idag 
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Teckenförklaring: 
 

 - Text/Information 
 

 - HTML-gränssnitt 
 

 - Information som kräver Internetuppkoppling. 
 
PDF - Dokument 
 
              - När pilen används är ett utav de ”val” som denna pekar på aktivivt. 
 

- Popup-fönster 
 
 
                               - Globala länkar 
 
 
 
                  

        - Programmet är här uppdelat i flikar. 
 
 
                        - Korsreferens 
 
 
 
                        - Ej alltid aktiva. 
 
  
  - Alltid aktiva. 

Om RIB 
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Systeminfo 
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Databaser 
1.13.4.12.3 

           

Din 
installation 
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Bilaga B – Resultat från marknadsanalys 

I bilagan redovisas ett urval av de frågor som ställdes i en marknadsanalys utförd 
av Camilla Eriksson och Camilla Sachs, som utfördes under våren och sommaren 
2004 med syftet att göra en kartläggning och en behovsanalys av RIB utifrån ett 
användarperspektiv. De kommentarer som följer efter frågorna är mina egna, 
alltså inte att förväxla med de kommentarer som finns i originalrapporten. 

Del A - Individuell 

Fråga 1. Ange din ålder 

  25-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år 

Polis, transportindustri, tull 4 5 12 5 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 10 8 27 10 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,      
kustbevakning 8 32 46 15 
Landsting 2 8 8 0 
Totalt 24 53 93 30 

 
Åldern på svaranden varierar, de flesta befinner sig inom intervallet 36-55 år. I 
kategori 1, 2 och 3 finns flest i intervallet 46-55 år.  
 
Kommentar: Spännvidden vad gällande ålder är stor. En stor del av användarna 
inom särskilt kategori 3 har troligen svårare att ta till sig avancerad datateknik. 
Yngre användare har en förmodat större datorvana och kan därmed ta till sig även 
ett mer avancerat datorprogram. Dock behöver RIB även passa en mindre 
datorvan person då det av sin natur kan tänkas användas i mer stressade 
situationer. Därmed bör utformningen av gränssnitt göras så att även de som 
känner sig mer osäkra vågar ta till sig datorprogrammet och börja använda det. 

Fråga 2. Ange antal år som DU varit anställd inom ditt nya yrke 

  1-10 år 11-20 år 21-30 år 31-40 år 

Polis, transportindustri, tull 13 1 6 6 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 28 16 6 4 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,      
kustbevakning 22 21 41 15 
Landsting 9 2 7 0 
Totalt 72 40 60 25 

 
Antalet år i tjänsten verkar variera beroende på kategori av användare. Inom 
Kategori 1 och Kategori 4 finns störst antal svaranden i gruppen 1-10 år. I 
Kategori 2 har de flesta varit anställda inom yrket i 1-20 år. I kategori 3 har de 
flesta varit anställda i yrket i 21-30 år, dock finns ett stort antal svaranden även 
inom de andra grupperna. 
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Fråga 3. Arbete 

  Antal 

Polis, transportindustri, tull 27 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 56 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,  
kustbevakning 106 
Landsting 20 
Totalt 209 

 
Enkäten skickades ut till 181 stycken inom kategori 1. Av dessa svarade 27 på 
enkäten. Detta är endast ca 15% av de som fick enkäten. 
 
Enkäten skickades ut till 169 stycken inom kategori 2. Av dessa svarade 56 på 
enkäten. Svarsfrekvensen inom gruppen är här 33%. 
 
Enkäten skickades ut till 243 stycken inom kategori 3. Av dessa svarade 106 på 
enkäten. Svarsfrekvensen är 43.5%. 
 
Enkäten skickades ut till 109 stycken inom kategori 4. Av dessa svarade 20 på 
enkäten. Svarsfrekvensen är 18%. 
 
Kommentar: Som väntat är svarsfrekvensen hög inom kategori 3 då det är denna 
grupp som RIB idag verkar rikta sig mest emot. Intressant är även att antalet 
svarande inom kategori 2 är så högt. Svarsfrekvensen inom kategori 1 och 4 är 
mycket låg, en orsak kan vara just att de inte har ett lika stort behov av RIB. Om 
man slår samman detta resultat med resultatet i Fråga 2 för kategori 3 ser man att 
de flesta har varit anställda inom sitt yrke i 11-30 år. 

Fråga 5. Är RIB praktiskt tillämpbart i DIN befattning? 

  Ja Nej 

Polis, transportindustri, tull 24 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 55 0 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 100 2 
Landsting 13 6 
Totalt 192 10 

 
Inom samtliga grupper anser majoriteten att RIB är tillämpbart i deras befattning. 
I kategori 4 har en tredjedel angett att det inte är praktiskt tillämpbart. 
 
Kommentar: Resultatet visar tydligt att RIB är tillämpbart idag. Att svaranden 
inom kategori 4 är något mindre positiva kan bero i att den information som de 
kan hitta i RIB troligtvis finns även i deras huvuden eller kan nås på närmare håll 
utan RIB. 
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Fråga 7a, Använder DU RIB? 

  Ja Nej 

Polis, transportindustri, tull 23 3 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 48 7 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 102 4 
Landsting 11 8 
Totalt 184 22 

 
Majoriteten har svarat att de använder RIB. I kategori 4 är det dock ungefär lika 
många som svarat att de använder RIB som svarat att de inte gör det. 
 
Kommentar: Resultatet förvånar inte då det är kan anses troligt att den som 
besvarar enkäten i många fall kan tänkas vara en av dem som är mest intresserade 
av och positiva till RIB. Dock finns det inget som bevisar att det är dem som har 
besvarat enkäten. 

Fråga 9. Hur ofta använder DU RIB? 

  1-2 ggr i 
veckan 

3-4 ggr i 
veckan 

5-7 ggr i 
veckan 

någon 
gång per 
månad 

någon 
gång per 
år 

annat 

Polis, transportindustri, tull 4 4 0 12 3 0 
Kommun, länsstyrelse, övrigt 
näringsliv, myndighet 

9 1 1 23 14 0 

Kommunal räddningstjänst, 
industribrandkår, 
kustbevakning 

30 1 4 50 11 1 

Landsting 0 0 0 8 4 2 
Totalt 43 6 5 93 32 3 

 
Större delen av svaranden använder RIB från 1-2 ggr i veckan till någon gång per 
år. Merparten av dessa har svarat att de använder RIB någon gång per månad. 
Kategori 4 skiljer ut sig i och med att ingen använder RIB oftare än någon gång 
per månad. 
 
Kommentar: Det har tidigare framkommit att de flesta anser att RIB är praktiskt 
tillämpbart i deras befattningar samt att de använder RIB. Därför kan resultatet 
från denna fråga uppfattas som något förvånande. Något som bör funderas på är 
varför RIB anses vara tillämpbart samtidigt som det används relativt sällan med 
tanke på hur mycket programmet kan användas. Vad är det som är tillämpbart i 
programmet? 
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Fråga 10. Vid vilket/vilka tillfälle använder DU RIB? 

  Utbildning 
Övning 

Transport 
av farligt 
gods 

Förebygg-
ande 

Råd-
givning 

Vid  
Räddnings- 
tjänstinsats 

Tillsyn Annat 

Polis, transport-
industri, tull 

7 18 4 12 1 3 1 

Kommun, läns-
styrelse, övrigt 
näringsliv,  
myndighet 

17 24 17 27 5 1 8 

Kommunal 
räddningstjänst, 
industribrandkår, 
kustbevakning 

82 26 47 39 37 11 7 

Landsting 12 1 1 4 1 0 0 
Totalt 118 69 69 82 44 15 16 

 
En stor del av de svarande har angett att de använder RIB vid Utbildning och 
övning. Därefter är de vanligaste användningsområdena Rådgivning, Transport av 
farligt gods och Förebyggande. Först på femte plats kommer Vid 
Räddningstjänstinsats. För tillsyn är användandet mycket lågt. 
 
Ett liknande förhållande råder även inom Kategori 3, med undantaget att det är 
fler som använder RIB för Vid Räddningstjänstinsats än för Transport av farligt 
gods. 
 
Kommentar: Merparten har alltså ansett att RIB är tillämpbart och att de 
använder programmet. I Fråga 9 framkom det att man använde programmet 
relativt sällan. En förklaring kan delvis ligga i vad RIB förefaller användas till då 
merparten använder det för Utbildning/Övning och inte Vid Räddningstjänst-
insats. Här kan man fråga sig varför användandet vid räddningsinsatser är så lågt, 
beror det på vanan att använda sig av andra hjälpmedel eller, att behovet av 
användning är lågt eller, att man anser att det är svårt att använda vid 
Räddningstjänstinsatser? 

Fråga 16a. Har DU använt dig av RIB support och kundstöd? 

  Ja Nej 

Polis, transportindustri, tull 9 14 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 13 34 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 44 53 
Landsting 0 14 
Totalt 66 115 

 
Ungefär en tredjedel av svaranden säger sig ha använt sig av RIB support och 
kundstöd. I kategori 1 har 39% av svaranden gjort det, i kategori 2 är siffran 28 % 
och i kategori 3 har 45% gjort det. Ingen i kategori 4 har använt sig av RIB 
support och kundstöd. 
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Kommentar: Det är positivt att så många har använt sig av RIB support och 
kundstöd, det visar att många vet att möjligheten till support finns. 

Fråga 17. Anser DU dig behöva mer kunskap/utbildning av RIB? 

  Ja Nej 

Polis, transportindustri, tull 10 12 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 13 32 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 62 35 
Landsting 10 3 
Totalt 95 82 

 
Sett till totala antalet svaranden är det något fler som anser sig behöva mer 
kunskap/utbildning av RIB. I kategori 3 och kategori 4 säger sig många behöva ha 
mer kunskap och utbildning. I kategori 1 är det ungefär lika många som behöver 
det som de som inte behöver det. I kategori 2 däremot säger sig bara 29% behöva 
mer kunskap. 
 
Kommentar: Att så pass många svaranden angett att man behöver mer 
kunskap/utbildning av RIB visar på att programmet kan göras enklare att använda. 
Därigenom kan behovet av utbildning i programmet minska. 

Del B - Organisation 

Fråga 18. Känner DIN organisation till RIB? 

  Ja Nej Vet ej 

Polis, transportindustri, tull 18 4 3 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 37 11 7 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 98 4 4 
Landsting 8 9 3 
Totalt 161 28 17 

 
78% av svaranden anser att deras organisation känner till RIB. 14% anser att deras 
organisation inte känner till RIB, övriga är osäkra. I kategori 3 anser man att hela 
92.5% av organisationerna känner till RIB. 
 
Kommentar: Resultatet visar att de flesta organisationer som abonnerar på RIB 
känner till att RIB finns. Detta måste ses som positivt. Särskilt positivt är att 
kännedomen är så hög i kategori 3. 
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Fråga 20a. Använder DIN organisation RIB? 

  Ja Nej Vet ej 

Polis, transportindustri, tull 9 8 1 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 33 7 0 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 90 10 1 
Landsting 1 7 3 
Totalt 133 32 5 

 
I kategori 1 är det ungefär lika många organisationer som använder RIB som inte 
gör det. 82.5% av organisationerna i kategori 2 och 90% av organisationerna i 
kategori 3 använder RIB.  
 
Kommentar: Det är alltså en stor del av organisationerna inom kategori 2 och 
kategori 3 som använder RIB. Detta stämmer väl överens med den högre 
svarsfrekvensen på enkäten för dessa kategorier. 

Fråga 21. Hur stor nytta har DIN organisation av RIB?* 

  Ingen nytta  Stor nytta 

Polis, transportindustri, tull 4 5 6 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 13 20 3 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 3 71 19 
Landsting 2 7 1 
Totalt 22 103 29 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ingen nytta, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Stor nytta. 
 
Inom samtliga kategorier ligger tyngdpunkten i svarandet på mellanalternativet. 
Man anser alltså att man har någon form av nytta av RIB. 
 
Kommentar: Nyttan kan ses som förvånande låg. Här väcks en fråga vad som 
kan öka nyttan med RIB för organisationerna. Vad är det som gör att 
organisationerna inte anser sig ha stor nytta av RIB? 
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Fråga 22. Vid vilket/vilka tillfälle använder DIN organisation RIB? 

  Utbildning 
Övning 

Transport 
av farligt 
gods 

Förebygg-
ande 

Råd-
givning 

Vid  
Räddnings- 
tjänstinsats 

Tillsyn Annat 

Polis, transport-
industri, tull 

6 14 5 9 4 6 3 

Kommun, läns-
styrelse, övrigt 
näringsliv,  
myndighet 

13 23 10 20 3 2 4 

Kommunal 
räddningstjänst, 
industribrandkår, 
kustbevakning 

88 26 47 38 43 17 6 

Landsting 8 0 2 3 3 0 0 
Totalt 115 63 64 70 53 25 13 

 
En stor del av de svarande har angett att de använder RIB vid Utbildning och 
övning. Därefter är de vanligaste användningsområdena Rådgivning, Transport av 
farligt gods och Förebyggande. Först på femte plats kommer Vid 
Räddningstjänstinsats. För tillsyn är användandet mycket lågt. 
 
Ett liknande förhållande råder även inom Kategori 3, med undantaget att det är 
fler som använder RIB för Vid Räddningstjänstinsats än för Transport av farligt 
gods. 
Kommentar: Merparten har alltså ansett att RIB är tillämpbart och att de 
använder programmet. I Fråga 9 framkom det att man använde programmet 
relativt sällan. En förklaring kan delvis ligga i vad RIB förefaller användas till då 
merparten använder det för Utbildning/Övning och inte Vid Räddningstjänst-
insats. Här kan man fråga sig varför användandet vid räddningsinsatser är så lågt, 
beror det på vanan att använda sig av andra hjälpmedel eller, att behovet av 
användning är lågt, eller att man anser att det är svårt att använda vid 
Räddningstjänstinsatser? 
 
Den analys och kommentar som angetts ovan är precis den samma som för Fråga 
10. Det här kan visa på två saker, antingen återspeglas svarandens egen åsikt även 
i svaret angående organisationen eller så är han/hon en mycket god representant 
för organisationen och står som god representant för denna. 

Fråga 26. Vilka/Vilken del i RIB använder DIN organisation? 

  Farliga 
ämnen 

Bibliotek Verktyg Transport 
Tillsyn 

Statistik 

Polis, transportindustri, tull 12 3 2 12 0 
Kommun, länsstyrelse, övrigt 
näringsliv, myndighet 

31 10 8 27 5 

Kommunal räddningstjänst, 
industribrandkår, kustbevakning 

81 60 33 17 28 

Landsting 2 1 0 0 0 
Totalt 126 74 43 56 33 
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  Utbildning 

litteratur 
Utbildning 
program 

OP-RIB Resurs 

Polis, transportindustri, tull 2 3 1 1 
Kommun, länsstyrelse, övrigt 
näringsliv, myndighet 

7 4 0 2 

Kommunal räddningstjänst, 
industribrandkår, kustbevakning 

59 58 21 23 

Landsting 4 4 0 1 
Totalt 72 69 22 27 

 
Den del av RIB som används mest är Farliga ämnen. Därefter kommer Bibliotek, 
Utbildning litteratur och Utbildning program. De delar som används minst är 
Statistik, OP-RIB och Resurs. 
 
Kommentar: Eftersom det här examensarbetet inte behandlar OP-RIB ges här 
ingen kommentar om detta. Det framkommer att Statistik och Resurs används i 
liten utsträckning. Här behöver en närmare analys göras av varför användandet av 
dessa är lågt. Orsakerna kan vara många: ett lågt behov, ej relevant, icke 
tillämpbart, dålig uppdatering, svårt att använda. Tyvärr besvarar inte frågan detta. 

Fråga 27. Uppskatta hur DIN organisation värderar följande delar av RIB. 

 
a) Farliga ämnen 
 i) Hur viktigt är Farliga ämnen för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket 

Viktigt 
Polis, transportindustri, tull 0 4 12 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 3 14 17 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 1 35 56 
Landsting 1 2 3 
Totalt 5 55 88 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt.  
 
 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Farliga ämnen? 
  Ej Nöjd  Mycket Nöjd 

Polis, transportindustri, tull 0 6 9 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 2 19 12 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 1 42 47 
Landsting 2 3 1 
Totalt 5 70 69 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Nöjd, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Nöjd. 
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Svaren visar att man både anser att Farliga ämnen är viktigt och att man är 
relativt nöjda med programdelen. Det kan dock nämnas att andelen mycket nöjda 
är lägre än andelen som anser att det är mycket viktigt. 
 
b) Bibliotek 
 i) Hur viktigt är Bibliotek för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket Viktigt 

Polis, transportindustri, tull 7 5 3 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 12 18 2 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 8 49 34 
Landsting 0 4 2 
Totalt 27 76 41 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt. 
 
 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Bibliotek?* 
  Ej Nöjd  Mycket Nöjd 

Polis, transportindustri, tull 1 9 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 6 20 3 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 3 69 21 
Landsting 1 5 0 
Totalt 11 103 26 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Nöjd, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Nöjd. 
 
Bibliotek anses inte vara lika viktigt utan här har många valt att ange 
mellanalternativet. En mycket stor del har angett mellanalternativet för hur nöjd 
man är. 
 
Kommentar: Andelen mycket nöjda är låg, därmed bör man se över hur man kan 
öka antalet nöjda abonnenter. Det bör ses över varför antalet mycket nöjda är så 
lågt. Orsakerna kan vara många: icke tillämpbart, dålig uppdatering, svårt att 
använda. Tyvärr besvarar inte frågan detta. 
 
d) Transport/Tillsyn 
 i) Hur viktigt är Transport/Tillsyn för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket Viktigt 

Polis, transportindustri, tull 2 2 12 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 5 12 15 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 28 51 11 
Landsting 2 2 0 
Totalt 37 67 38 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt. 
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 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Transport/Tillsyn?* 
  Ej Nöjd  Mycket Nöjd 

Polis, transportindustri, tull 1 3 11 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 3 18 9 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 9 59 17 
Landsting 2 2 0 
Totalt 15 82 37 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Nöjd, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Nöjd. 
 
Kommentar: Samma slutsats kan dras för Transport/Tillsyn som för Bibliotek. 
 
e) Statistik 
 i) Hur viktigt är Statistik för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket Viktigt 

Polis, transportindustri, tull 11 3 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 16 12 3 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 27 44 22 
Landsting 2 3 0 
Totalt 56 62 27 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt. 
 
 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Statistik?* 
  Ej Nöjd  Mycket Nöjd 

Polis, transportindustri, tull 6 5 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 4 18 3 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 10 60 18 
Landsting 1 4 0 
Totalt 21 87 23 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Nöjd, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Nöjd. 
 
Till skillnad från tidigare nämnda delar är det här få som har angett Mycket 
viktigt. Dessutom är det relativt många som har angett att Statistik inte är viktig. 
Ett undantag kan skönjas i kategori 3 där större delen har valt mellanalternativet. 
Däremot är man relativt nöjd med Statistik.  
 
Kommentar: Här har alltså många ansett att Statistik inte är så viktigt. Här bör 
man fråga sig varför så är fallet. Hämtar man sin statistik från annat håll eller är 
det fel typ av statistik som ges? Det kan också vara så att den statistik som finns är 
gammal och man skulle önska att nyare statistik fanns. 
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f) Utbildning litteratur 
 i) Hur viktigt är Utbildning litteratur för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket Viktigt 

Polis, transportindustri, tull 6 5 4 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 11 14 7 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 6 34 54 
Landsting 1 2 2 
Totalt 24 55 67 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt. 
 
 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Utbildning litteratur?* 
  Ej Nöjd  Mycket Nöjd 

Polis, transportindustri, tull 2 8 3 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 3 17 6 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 3 44 45 
Landsting 0 5 0 
Totalt 8 75 54 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Nöjd, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Nöjd. 
 
Ett stort antal anser att Utbildning litteratur är mycket viktigt. Dessutom är 
andelen Mycket Nöjda högt. Detta visar att man har funnit något som anses både 
viktigt och användbart. 
 
i) Resurs 
 i) Hur viktigt är Resurs för DIN organisation?* 
  Ej Viktigt  Mycket Viktigt 

Polis, transportindustri, tull 5 4 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 6 5 2 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 16 51 13 
Landsting 0 1 0 
Totalt 27 61 17 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Ej Viktigt, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Mycket Viktigt. 
 
 ii) Hur nöjd är DIN organisation med Resurs? 
Den tabell som finns i rapporten från marknadsanalysen är inte korrekt då svaren 
återges på en 1-5 skala istället för 1-6. De svar som inkommit ligger dock över 
hela spannet från Ej nöjd till Mycket nöjd. 
 
Kommentar: Som tidigare nämnts användes Resurs endast i liten utsträckning. 
Större delen av svaranden har dock angett mellanalternativet för hur viktigt 
Resurs här. Ett sätt att tyda det här är att användandet eventuellt skulle vara högre 
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om det var ett större antal som var Mycket Nöjda med Resurs. Här bör man titta 
på vad svaranden inte är nöjda med i Resurs och se hur det kan göras bättre. 

Fråga 31. Finns det något gällande RIB som DIN organisation inte tycker är 
bra och hur kan det i så fall förändras? 

  Ja Nej 

Polis, transportindustri, tull 1 9 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 9 17 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 23 53 
Landsting 1 3 
Totalt 34 82 

 
I rapporten anges ett antal exempel på kommentarer som inkommit. Då dessa 
kommentarer har utsatts för urval återges inte kommentarerna här. En programdel 
som dock kommenteras många gånger är Resurs, främst gäller det att 
uppdateringen av resurserna är dålig. 

Fråga 32. Är det något DIN organisation saknar i RIB? 

  Ja Nej Vet ej 

Polis, transportindustri, tull 4 3 6 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 3 12 13 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,    
kustbevakning 12 18 53 
Landsting 1 0 3 
Totalt 20 33 75 

 
Ett stort antal har angett att de inte vet om organisationen anser att de saknar 
något i RIB. Dessutom är de kommentarer som återfinns i rapporten av skilda slag 
varför inga återges här. 

Fråga 33. Vad bör förändras/utvecklas i RIB i framtiden? 

Återigen har svaren som anges utsatts för urval. Här väljer jag att nämna sådana 
förslag som kan anses ha med detta examensarbetes syfte att göra. Noterbart är att 
dessa är tagna direkt ur den rapport som gjordes efter marknadsanalysen varför 
ingen motivering görs över förslagen. 
 

 Lättare att söka och hitta information 
 Förslag till val av metod i farligt ämne 
 Lättare att hitta 
 Lättare att ta fram/kopiera ur programmet 

Fråga 34. Hur bör RIB se ut om fem år? 

 
Den här frågan är egentligen mycket intressant ur det här examensarbetets 
perspektiv. Dock är spridningen stor gällande vilka svar som ges. Inget specifikt 
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gällande användbarhet nämns. Det här är något som bör tittas närmare på inför 
utformningen av nya gränssnitt. 

Del C - IT 

Fråga 40. Vilket/Vilka operativsystem använder DIN organisation idag? 

De system som är vanligast är Windows XP och Windows 2000, visst användande 
av Windows NT och Windows 98 märks också i svaren. 
 
Kommentar: Användarna har moderna gränssnitt i sina datorer. Därmed bör även 
gränssnittet i RIB upplevas som modernt så att användaren ”känner igen sig”.  

Fråga 41. Vilka/vilken installation har DIN organisation av RIB idag? 

  Lokal 
installation 

Server installation 

Polis, transportindustri, tull 19 2 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 33 11 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår,   
kustbevakning 58 34 
Landsting 7 2 
Totalt 117 49 

 
70 % av svaranden har angett att de använder en så kallad lokal installation medan 
30 % använder sig av serverinstallation. Inom samtliga kategorier använder 
merparten sig av lokal installation. 

Fråga 43. Vilka av följande delar tycker DU ska beskrivas bättre i 
installationsanvisningarna för RIB? 

  Krav på andra app 
som måste finnas 

Behörighetskrav på 
användarnivå 

Beskrivning över vilka 
kataloger som skapas 
på server eller klient 

Polis, transportindustri, tull 11 3 4 
Kommun, länsstyrelse, övrigt 
näringsliv, myndighet 

26 11 17 

Kommunal räddningstjänst, 
industribrandkår, 

57 19 34 

kustbevakning    
Landsting 2 2 1 
Totalt 96 35 56 

 
  Beskrivning över de 

ändringar som görs 
i register 

Förteckning över och 
beskrivning av 
konfigurationsfiler 

Polis, transportindustri, tull 4 3 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 12 11 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, 25 18 
kustbevakning   
Landsting 1 1 
Totalt 42 33 
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  Beskrivning av 
databashanterare 

Praktiskt 
tillvägagångssätt 

Polis, transportindustri, tull 7 8 
Kommun, länsstyrelse, övrigt näringsliv, myndighet 14 13 
Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, 45 44 
kustbevakning   
Landsting 0 1 
Totalt 66 66 

 
96 svaranden har angett att de vill ha information om vilka krav på andra 
applikationer som måste finnas i installationsanvisningarna. 66 stycken har även 
angett att de vill ha en Beskrivning av databashanterare och Praktiskt 
tillvägagångssätt. 56 stycken vill ha en Beskrivning över vilka kataloger som 
skapas på server eller klient. Vidare är en Beskrivning över de ändringar som 
görs i register önskat av 42 svaranden. Ca 35 stycken vill ha Information om 
behörighetskrav på användarnivå och Förteckning över och beskrivning av 
konfigurationsfiler. 
 
Kommentar: Relativt många har svarat på den här frågan och angett önskemål 
om information under installation. Därmed bör installationsinformation och 
installationsförfarande ses över för att om möjligt, och i så fall hur, kunna 
tillgodose ett antal av dessa önskemål. 

Del D – Medicinsk del 

Fråga 45. Har DU behov av akut medicinsk information i ditt arbete? 

  Ja Nej 

Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, kustbevakning 49 15 
Landsting 14 2 
Totalt 63 17 

 
Närmare 80 % av svaranden har ansett att de har behov av akut medicinsk 
information i sitt arbete. 

Fråga 46. Vilket behov ser DU av akut medicinsk information i RIB?* 

  Litet behov  Stort behov 

Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, 8 22 23 
kustbevakning    
Landsting 3 3 9 
Totalt 11 25 32 

 
* Svaren redovisas här i tre kolumner där 1-2 från frågan blir Litet behov, 3-4 från frågan blir 
mellanalternativet och 5-6 blir Stort behov. 
 
De flesta har här angett mellanalternativet eller att de har ett Stort behov av akut 
medicinsk information i RIB. 
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Kommentar: Nyckelordet här är akut, därmed så bör informationen vara 
lättfunnen och lättläst vid akuta situationer. Det bör även vara lätt att få ut den typ 
av information som man har behov av. 

Fråga 50. Vid vilka tillfällen kan det vara aktuellt för DIG eller DIN 
arbetsplats att söka efter akut medicinsk information vid kemikalieolyckor? 

  Vid ett akut 
olyckstillbud 

I samband med 
utbildning 

Annat 

Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, 
kustbevakning 

51 33 5 

Landsting 15 14 1 
Totalt 66 47 6 

 
Informationen behövs både vid akuta olyckstillbud och i samband med utbildning. 

Fråga 51. Vilken typ av akut medicinsk information har DU användning av i 
ditt arbete? (flera alternativ kan anges) 

Svaranden från Kategori 3 angav att Första hjälpen information vid 
kemikalieolycka samt Tänkbara symptom och risker vid en kemikalieolycka kom 
till mest nytta. Ett mindre antal angav att de hade användning av det som var 
Information till läkare. Fördelningen mellan de svarande i Kategori 4 var 
likvärdig. 
 
Kommentar: I arbetet finns behov av Första hjälpen information, Tänkbara 
symptom och risker vid kemikalieolycka. Då det handlar om akuta situationer bör 
det vara enkelt att ta fram informationen. 

Fråga 53a. Vilka/vilken akut medicinsk information avseende kemiska 
händelser tycker DU skulle finnas i en informationsbank? 

I Kategori 3 har man angett att man tycker att en informationsbank ska innehålla; 
Beskrivning av hälsofara, Skyddsutrustning, Symptom, Första hjälpen och 
grundläggande vård samt Åtgärder från sanering. En liten del har också ansett att 
det bör finnas information om Avancerad vård. 
 
Kategori 4 är i princip likvärdig, dock ser man här informationen om symptom 
som mindre viktig än information om Avancerad vård. 
 
Kommentar: En informationsbank bör innehålla Beskrivning av hälsofara, 
Skyddsutrustning, Symptom, Första hjälpen och grundläggande vård samt 
Saneringsåtgärder. Ett mindre antal anser att information om Avancerad vård bör 
finnas. Här ges en god beskrivning av vad en informationsbank bör innehålla. 
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Fråga 53b. Skulle detta öka DINA möjligheter att hantera individer som 
skadats i samband med kemisk olycka/händelse? 

  Ja Nej 

Kommunal räddningstjänst, industribrandkår, 
kustbevakning 

43 6 

Landsting 15 0 
Totalt 58 6 

 
Det stora flertalet anser att en informationsbank avseende kemiska händelser 
skulle öka möjligheten att hantera individer som skadats i samband med kemisk 
olycka/händelse. Detta gäller för både kategori 3 och 4. 
 
Kommentar: Ett behov finns av framtagande av en informationsbank; man anser 
också att det skulle öka möjligheten att hantera skadade. 
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Bilaga C – Exempel ur mock-up 

 
Figur C1 – Att jämföras med huvudmeny och global meny i Figur 2 och 3 i kapitel 5.2 
 

Figur C2 – Gränssnitt för Utbildning Litteratur, att jämföras med Figur 6 i Kapitel 5.2.9 
 


